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CO2 tarša: 116–165 g/km, vidutinės degalų sąnaudos: 4,4–7,2l /100 km

NAUJIEJI „VOLVO S90“ 
IR „VOLVO V90“ JAU LIETUVOJE!

Atraskite naują prabangos etaloną – aukštos klasės 
sedaną „Volvo S90“ arba stilingą ir praktišką universalą 

„Volvo V90“, kuriuose kiekviena detalė yra itin svarbi. 
Juose sukaupta visa mūsų technologijų, dizaino ir 

saugumo patirtis, pakelianti Jūsų kelionę į kitą lygį.
Tai iš naujo atrasta prabanga.

Tai naujos kartos „Volvo“ automobiliai.
 

Apsilankykite artimiausiame „Sostena“ salone ir 
susipažinkite su naujaisiais „Volvo S90“ ir „Volvo V90“.

Tai - nuostabi švediškos prabangos 
ir skandinaviško dizaino sintezė.
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Užsiregistruokite bandomajam važiavimui jau šiandien.
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netikėti agnės kuzmickaitės dizaino sprendimai

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26
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„laisvalaikio“ interviu

Viskam turiu 
auksinę taisyklę

Ji dievina sukneles, estetiką ir tvarką visose srityse, gyvena mada ir jos naujienomis,  
o darbą 24 valandas per parą vadina didžiausiu savo gyvenimo džiaugsmu.  
Taip, tai dizainerė Toma JankauskaiTė (30), kurią daugelis mados sekėjų geriau 
žino kaip prekės ženklo „Toma accessories“ įkūrėją. Tik ar kas žino, kaip gimsta  
spalvingos ir moteriškos Tomos kolekcijos? kur ji ieško įkvėpimo ir ar Toma žino,  
ką reiškia, kai „nėra ką apsirengti“?

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

Toma Jankauskaitė: 
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Viskam turiu 
auksinę taisyklę

n Gimimo data: 1986 08 03

n Išsilavinimas: aprangos dizainas (Kauno kole

gija), dailė (Vilniaus pedagoginis universitetas) 

n Darbas: „Toma accessories“ dizaino studija

n Gyvenimo credo: viskas priklauso tik nuo 

paties tavęs, tad reikia būti laimingam ir kurti tą 

laimę aplink save
n Didžiausia svajonė: apkeliauti visą pasaulį

DOsJĖ



6 laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  4

„laisvalaikio“ interviu

M
ak

ia
ža

s: 
G

ab
ri

el
ė 

Ku
pč

in
sk

ie
nė

. F
ot

og
ra

fij
a:

 E
gl

ė 
Pi

ni
ki

en
ė

  laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  4 7

- Kol dalis Lietuvos žmonių burba dėl 
prasto ir vėsaus rudens oro, tu gyveni sma-
giomis nuotaikomis. Kas taip džiugina? 

- Na, mane nuolatos džiugina mano darbas 
ir kasdienė veikla, kurios, atvirai sakant, net 
darbu nevadinčiau. Dizainas - tai mano hobis, 
pomėgis, laisvalaikis ir visas gyvenimas. Tik-
riausiai dėl to niekada nesu patyrusi tos kan-
čios, kuri kankina kai kuriuos žmones, kai 
jiems tenka kas dieną eiti į darbą, kurio galbūt 
nemyli. Aš dirbu 24 valandas per parą, arba 
pirmadienis man gali virsti sekmadieniu, jei 
nejaučiu įkvėpimo ar nėra nuotaikos, galiu 
užrakinti studiją ir išvažiuoti pasisemti naujų 
jėgų. Kitą kartą savaitgaliais, kai visi ilsisi, 
mane užplūsta jėgos ir pasineriu į darbus. 
Neturiu griežto darbo grafiko ir tai man atro-
do tobula, be to, laisvė būti savo laiko šeimi-
ninku labai atsiliepia ir kūryboje.

- Neseniai pristatei ir naują kolekciją...
- Galbūt tai būtų kiek per drąsu vadinti 

nauja kolekcija, mat tai nėra kažkas absoliu-
čiai naujo. Tai yra mano kūrybos pratęsimas. 
Tačiau galima sakyti, kad pristačiau jaukią 
mini žiemos kolekciją. Tiesiog stebėjau, ko 
ieško mano klientės, kuo domisi, ko ieškau 
pati, ir pamaniau, kad nebūtina visko ieškoti 
kitur, kai moku sukurti pati. Šiai žiemai siūlau 
naujų suknelių, daug sodrių spalvų, šiltus, 
jaukius audinius.

Tiesa, ši mini kolekcija tikriausiai jau bus 
paskutinė mano, kaip „Toma accessories“ 
prekės ženklo, kolekcija. Pavasarį ketinu iš-
plėsti savo komandą, pajėgas, bus pasikeiti-
mų, noriu naujų iššūkių ir jaučiuosi galinti 
žengti dar vieną kūrybos ir verslo žingsnį. 
Bet, pažadu, mano braižas tikrai išliks. 

- Šią kolekciją skyrei tik moterims? 
Kuo ji tau ypatinga, kuo sužavės kitas?

- Taip, moterims. Jau paminėjau sodrias 
spalvas, man jų tiesiog norėjosi. Nes šaltuo-
ju metų laiku gali be vargo įsigyti pilkų, rus-
vų, smėlio ar juodų spalvų drabužių, o jei no-
risi ko nors šiltai ryškaus, sodraus, margo, 
tenka gerokai paieškoti ir ne visada pasiseka 
rasti. Tad aš nusprendžiau, kad mano kolek-
cija bus turtinga spalvomis. Šiuo metu ma-

dingas aksomas, tad bus ir tokių suknelių. 
Manau, visos ras ką nors sau.

- Esi minėjusi, kad visuomet laikai 
ranką ir akį ant mados pulso, kad žino-
tum, kas dabar madinga. Tai po visų dar-
bų studijoje dar skaitai mados žurnalus, 
tinklaraščius? 

- Visą laiką, visą savo laiką stengiuosi do-
mėtis, kas vyksta mados pasaulyje. Tai gali 
būti pusvalandis ryte, geriant kavą, naršant 
internete, laukiant draugės, laisvas laikas tarp 
susitikimų, gulint lovoje ir t.t. Man tai yra 
taip natūralu ir neatsiejama, kad, rodos, jau 
vyksta automatiškai. Visuomet klaidžioju po 
kokius nors interneto puslapius, vartau ir ma-
dos žurnalus, niekada nenusibosta ir tai man 
visada įdomu. Domiuosi tiek lietuvių, tiek 
užsienio dizainerių darbais.

- Yra koks nors tau patinkantis užsie-
nio dizaineris, su kuriuo norėtum išgerti 
kavos ir pasikalbėti apie naujus mados 
vėjus? 

- Vieno išskirti negalėčiau... Ir, atvirai sa-
kant, tarkim, mados savaičių metu stebiu ne 
tik dizainerių kolekcijas. Neretai mano dėme-
sį patraukia būtent publika, žmonės gatvėje. 
Kaip jie rengiasi, kokius audinius, spalvas, 
kirpimus renkasi, kokios jų stiliaus variacijos. 
Kitaip sakant, man įdomiau sekti, kaip tai, 
kas vieną dieną yra ant podiumo, varijuoja 
gatvės madoje po kurio laiko. Juk madą kiek-
vienas žmogus interpretuoja ir pritaiko sa-
vaip. Tikriausiai nėra tokių, kurie nuo galvos 
iki kojų apsirengtų vieno dizainerio darbais. 

- O kaip pati sutari su mada? Tikriau-
siai tau nebūdinga atsidarius spintą tūks-
tantąjį kartą ištarti, kad nėra kuo apsi-
rengti?  

- Žinokite, būna man visko. (Šypsosi.) Ei-
linę dieną, kai dirbu ir rūpinuosi siuvimu bei 
užsakymais, ilgai galvos nesuku ir rengiuosi 
tai, kas patogiausia. O jei norisi pasipuošti, 
geresnė nuotaika ir suprantu, kad vis dėlto 
ir aš neturiu ką apsirengti, einu arba siūtis 
pati, arba tiesiai į parduotuvę nusipirkti.

Kiekvienam sezonui stengiuosi įsigyti bent 
po vieną naują daiktą ir įvesti jį į jau turimo 
garderobo derinius. Pavyzdžiui, šiai žiemai lei-
dau sau kiek daugiau... Jau įsigijau ilgą paltą, iki 
pusės blauzdų, taip pat kiek gruboko, gal net 
militaristinio stiliaus batus, skrybėlę, porą kaš-
myrinių šalikų, apie kuriuos seniai svajojau. 
Tiesa, paltą perku tikrai ne kiekvieną sezoną.

- Kokie, tavo manymu, moters spinto-
je yra baziniai daiktai šaltajam sezonui?

- Nesiveliant į piniginius reikalus, manau, 
būtina turėti gerą paltą (žiema pas mus trunka 
ilgiau nei vasara), batus, gerą rankinę, skry-
bėlę, o visa kita jau galima prisiderinti. Mano 
spintoje yra du sezonai, šaltasis ir šiltasis, 
pereinamaisiais sezonais aš netikiu. (Juokiasi.)

- Esi visiškai atradusi savo stilių ar 
būna, kad neapsisprendi, kuri sezono 
naujiena patinka labiau? 

- Niekada apie tai negalvojau. Tikriausiai 
esu atradusi... Be reikalo slampinėti po par-
duotuves nemėgstu ir net vengiu, nes dideli 
prekybos centrai mane vargina ir išsunkia. 
Jei žinau, kad noriu šilto megztinio gilia iš-
kirpte, tai jo ir ieškau, o ne tiesiog kilnoju 
viską iš eilės. Aš nesuprantu ir ką reiškia 
šiaip pasivaikščioti po prekybos centrą, man 
ta masė žmonių trukdo, blaško... Be to, labiau 
už viską sekina laukimas eilėje pasimatuoti 
patinkantį drabužį, dingsta noras apskritai ką 
nors pirkti. Mieliau apsipirkti važiuoju anks-
tų rytą ar vėlai vakare, kai būna tyliau, ramiau 
ir gali rasti tai, ko ieškai, greitai. 

- Kokiems aksesuarams ar drabu-
žiams jauti ypatingą silpnybę?

- Na, kadangi aš kuriu aksesuarus, puoš-
tus gėlėmis, manęs dažnai klausia, kodėl pa-
ti retai juos dėviu. Taip yra dėl to, kad aš juos 
kasdien matau ir man kartais norisi ko nors 
kito. O ir apskritai pati nemėgstu apsikrauti 
aksesuarais. Mano mėgstamiausias aksesu-
aras, kuriam esu tikrai ištikima, - rankinis 
laikrodis. Jį užsisegu kasdien, jį lengva prie 
daug ko priderinti, be to, tai yra ir praktiška. 
O ir kalbant apie aprangą, didžiausią silpnybę 
jaučiu suknelėms, nes man atrodo taip pap-
rasta, apsirengi suknelę, ir viskas, jau graži, 
pasipuošusi ir nereikia labai daug derinti. 

- Ar turi profesinį įprotį stebėti kitų 
žmonių stilių?

- Visada ir visur. (Juokiasi.) Tai tikrai mano 
profesinė liga. Labai įdomu analizuoti kitų žmo-
nių aprangą, jei patinka koks drabužis, iš karto 
galvoju, koks tai galėtų būti audinys, kur galė-
jo pirkti, prie ko dar galima derinti, koks ilgis 
atrodytų geriau, ir vardinti galima be galo.

- Už kokias stiliaus klaidas teisi pra-
eivius labiausiai?

- Na, nesakyčiau, kad esu linkusi ką nors 
teisti. Tiesiog krenta į akis, kai žmogus apsi-
rengęs ne pagal metus, sezoną ar progą, vie-
tą. Juk ne visi drabužių deriniai tinka visoms 
progoms ar kiekvienam amžiaus tarpsniui, 
kad ir kaip mums patiktų. 

„laisvalaikio“ interviu

Perfekcionizmo 
siekiu ir darbe, 
kūryboje, ir net 
gyvenime

moteris labiausiai 
Puošia šyPsena, 
gera nuotaika

didžiausią 
silPnybę jaučiu 
suknelėms, nes 
man atrodo 
taiP PaPrasta, 
aPsirengi suknelę, 
ir viskas, jau 
graži, PasiPuošusi 
ir nereikia labai 
daug derinti
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- Koks drabužis, tavo manymu, yra 
mados nesusipratimas?

- Nežinau, ar tai galima pavadinti mada, 
bet man klaikiai atrodo vadinamieji kroksai. 
Nesuprantu, kodėl jie žmonėms taip patinka, 
juk baisiai iškraipo proporcijas... Kartais tie-
siog gali būti žmogui netinkantis drabužis, jo 
dydis ar netinkamoje vietoje pasirinktas dra-
bužis, tarkim, teatre sportinis kostiumas.

- Sutinki su posakiu, kad nėra prasto 
oro, yra tik netinkama apranga?

- Visiškai sutinku. Ši taisyklė itin tinka 
kalbant apie mūsų lietuviškus orus. O jei dar 
moki ir derinti aprangą, turi stiliaus pajautą, 
tai gali ne tik tinkamai apsirengti, bet ir labai 
stilingai atrodyti net lyjant lietui. Ir tuomet 
joks oras negadina nuotaikos. 

- Kaip manai, kas moteris puošia la-
biausiai?

- Turbūt su metais ateina supratimas, kad 
moterį puošti gali ne tik kruopščiai apgalvo-
tas stilius, dailūs aksesuarai. Manau, moteris 
labiausiai puošia šypsena, gera nuotaika... Ki-
ta vertus, kaip dizainerė turiu pastebėti ir tai, 
kas labiausiai nepuošia... Jokia, net ir nere-
gėto grožio, suk nelė nepapuoš moters, kuri 
nelinkusi savęs prižiūrėti, nesirūpina savo 
sveikata, oda, plaukais, nagais. Žinoma, pir-
miausia reikia rūpintis sveikata, po to seka 
kiti dalykai, bet meilė sau, priežiūra ir laikas 
sau yra būtini kiekvienai moteriai. Ir turbūt 
nuo šių dalykų prasideda jos grožis, stilius, ir 
tuomet viskas puikiai tarpusavyje dera. 

- Neretai iš šalies atrodo, kad dizai-
nerių darbas yra labai romantiškas. Ga-
li sėdėti kokiame Paryžiuje ir kurti nau-
jus eskizus, svajoti apie būsimas kolek-
cijas. Tai toli nuo realybės? 

- Tikrai, daugeliui viskas taip ir atrodo. Ir 
dalis tiesos čia yra, bet tik dalis. Žinoma, man 
mano darbas įdomus, kurti galiu, kur noriu, 
kada noriu. Tačiau yra begalė vadinamosios 
užklasinės veiklos, turiu išsirinkti audinius, 
juos pačiupinėti, tuomet pamatyti viziją, kuo 
tie audiniai turės virsti, suskaičiuoti, kiek tų 
įvairių audinių reikės, tuomet vyksta darbas 
su siuvėjomis, reikia pasimatuoti pirmuosius 
bandymus, žiūrėti, kas gerai, ką pataisyti. O 
kur dar klientų poreikiai, užsakymai, užsaky-
mų pristatymai, naujų kolekcijų pristatymai 
ir panašiai. Iki momento, kai suknelė kabo 
studijoje, vyksta ilgas ir nuoseklus darbas. 

- Kūryboje sieki perfekcionizmo?
- Taip. Perfekcionizmo siekiu ir darbe, 

kūryboje, ir net gyvenime. Nežinau, viskam 
turiu auksinę taisyklę: „geriau mažiau, bet 
gerai, nei daug ir viskas bet kaip“. Mėgstu 
švarą, tvarką aplinkui save, ir nesvarbu, tai 
namai ar mano studija. Man patinka, kai vis-
kas yra savo vietose, sutvarkyta, gražu, M
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Toma Jankauskaitė tikina dievinanti tvarką visose 
srityse. Pasak jos, tvarkinga, estetiška ir miela akiai 

turi būti ne tik darbo, bet ir namų erdvė

Įdomiau  
sekti, kaip  
tai, kas vieną  
dieną yra 
ant podiumo, 
varijuoja  
gatvės  
madoje po  
kurio laiko
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nepatinka gyventi bet kur, bet kaip. Net val-
gyti negaliu bet kaip. Visur visada turi būti 
gražu, estetiška, miela akiai ir sielai. Ir vis 
tiek nepavadinčiau savęs išprotėjusia per-
fekcioniste, bet mano draugai žino, kad tik
rai siekiu tobulumo visur. Aš tikrai neati-
tinku to daugelio galvose susiformavusio 
stereotipo apie menininkus, neva jie laisvi, 
pašėlę, „plaukiojantys“ laike ir gyvenime, 
nepastovūs ir chaotiški. Mėgstu susiplanuo-
ti viską, kas įmanoma, rimtai žiūriu į darbą, 
nors jis yra taip pat menas. Be to, visada 
jaučiu didelę atsakomybę kitiems žmonėms, 
tad nenoriu visko gyvenime paleisti tiesiog 
tekėti sava vaga ir tikėtis, kad viskas pavyks 
puikiai.

- O staigmenas mėgsti?
 Na, mėgstu kartais. Bet labai priklauso 

nuo to, kokia ta staigmena. Tiesa, jei ta staig
mena yra griūvantys planai ir reikia pakeisti 
darbo grafiką ar jau suplanuotą savaitgalį, man 
tikrai labai nepatinka. 

- Turi pabėgimo planą, kai viskas nu-
sibosta? 

 Kai jau matau, kad esu persidirbusi arba 
tiesiog viskas nusibosta, nesu linkusi savęs kan-
kinti, nes prievartinis darbas, kai esi išsekęs, 
nieko gero nežada. Kartais norisi kelioms die-
noms pakeisti aplinką  grįžti į gimtąjį miestą 
Tauragę, pas mamą arba nuvažiuoti prie jūros, 
arba vykti į trumpą kelionę... Labai mėgstu ke-
liones, kai tik turiu laiko ir galimybių, visuomet 
stengiuosi keliauti. Manau, kad kelionėse pail-
sima visomis prasmėmis ir dar plečiamas aki-
ratis, aplankoma daug naujų vietų, o tada su-
grįžta įkvėpimas ir atsiranda naujų jėgų. Štai 
jau žinau, kad po žiemos švenčių leisiuosi į il-
gesnę kelionę, tik dar nenusprendžiau, kur la-
biau noriu  į Ameriką ar į Aziją. Bent kartą per 
mėnesį stengiuosi kur nors išvažiuoti, jei ne-
pavyksta susiplanuoti savaitgalio kelionės į ko-
kį Berlyną, tai bent Lietuvoje rasti mielą kam-
pelį man būtina. 

- Ką veiki laisvu laiku? Kokie tavo 
pomėgiai? 

 Man labai svarbu laisvą laiką išnaudoti 
susitikimams su šeima ir draugais. Mėgstu 
mėgautis skania kava ir geru maistu, atrasti 
ką nors naujo, apsilankyti naujose vietose. 

Po sunkių darbų mėgstu save apdovanoti: 
įsigyti seniai svajotą daiktą, tai gali būti kve-
palai ar drabužis, pasilepinti grožio procedū-
romis, pavyzdžiui, masažais ar net kelione.

- O meilė kūrėjus įkvepia ar blaško?
 Žinoma, kad įkvepia... Kai turi antrąją 

pusę ir gyveni meile, visuomet jauti tokią 
vidinę šilumą, palaikymą, o tai skatina drą-
siau imtis svajonių, idėjų įgyvendinimo. Ga-
liausiai mylintys žmonės yra tiesiog labai 
laimingi.

Toma Jankauskaitė kiekvieną sezoną savo garderobą papildo 
bent viena naujiena. Šį rudenį moteris save pradžiugino ilgu 
nauju paltu, grubaus stiliaus batais ir dar keliomis smulkmenomis

Mano spintoje 
yra du sezonai, 
šaltasis ir  
šiltasis, 
pereinaMaisiais 
sezonais aš 
netikiu
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Veidai

Kolekcijoje karaliauja medvilnė ir veliūras, 
atsirado daugiau spalvų, nematytų drabužių mo-
delių ir akį traukiančių aplikacijų, kurias mėgs-
tantys pasipuošti gali dekoruoti „Swarovski“ 
kristalais. „Itin populiaru užsisakyti vienodus 
kostiumus sau ir antrajai pusei bei papuošti juos 
skirtingomis aplikacijomis. Tai vienas iš būdų 
išreikšti meilę, - juokiasi S. Starkutė. - Daug 
keliauju po pasaulį, tad patogūs, nesilamdantys 
drabužiai man yra būtinybė. Žmonės iš mados 
pasaulio pastebi „SbyS“ aprangą, o sužinoję, 
kad tai sukūriau aš, lieka sužavėti. Tokie komp-
limentai paglosto širdį“, - džiaugiasi modelis. 

Simona pasakoja, kad užsienyje laisvalai-
kiui skirta apranga yra itin populiari: „Žmonės 

renkasi patogius drabužius eidami apsipirkti, 
į kiną ar pasivaikščioti po parką. Į Lietuvą ši 
mada atkeliauja mažais žingsneliais. Gal todėl 
daug „SbyS“ klientų - lietuviai, gyvenantys 
užsienyje. Galbūt tai savotiška patriotiškumo 
išraiška.“ 

Kartu su S.Starkute pristatant naujausią 
„SbyS“ kolekciją pozavo profesionalus šuolinin-
kas į vandenį Ignas Barkauskas. Jis juokėsi, kad 
iki profesionalumo jam dar toli: „Simona - žymus 
modelis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Džiau-
giuosi, kad ji buvo kantri ir padėjo man prisijau-
kinti fotoobjektyvą. Simona išties draugiška, 
linksma, turinti puikų humoro jausmą moteris. 
Dirbti su ja buvo vienas malonumas.“

Simona Starkutė diktuoja
stilingo laisvalaikio madą
Modelis SiMona Starkutė (30) džiau-
giasi ne tik sėkminga karjera mados pa-
saulyje, bet ir tuo, kad vos prieš pusę me-
tų pristačiusi savo prekės ženklą „SbyS“ 
nesiliauja tobulėti. Drabužių kūrėja pri-
stato naują laisvalaikiui skirtos aprangos 
kolekciją ir tikisi, kad vis daugiau lietuvių 
atvers spintą jos drabužiams.

Naujosios „SbyS“ kolekcijos 
fotosesijoje drauge su Simona 

Starkute įsiamžino ir šuolininkas į 
vandenį Ignas Barkauskas

Andriaus Burbos nuotr.
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Veidai

Agnės kurtuose raštuose plasno-
ja ir jos kūrybos simboliu tapęs dru-
gelis, suteiksiantis romantikos mie-
gamajam ar svetainei, o vaikų kam-
bariui ar žaismingam bei originaliam 
interjerui sukurti puikiai tiks raštai, 
inspiruoti Agnės dukters Bernardos 
piešinių ir spalvotos kasdienybės de-
talių. Netikėtais dizaino sprendimais 
stebinanti Agnė džiaugiasi, kad šis 
bendradarbiavimas leido madą pritai-
kyti namų dekorui, ir siūlo dizaineriu 
tapti kiekvienam, kuris nori atšvie-
žinti arba susikurti išskirtinį interje-
rą. „Domus Lumina” pasirinktą raštą 
gali perkelti ant pasirinkto ritininių 
užuolaidų audinio, skirto darbo kam-
bariui, miegamajam, virtuvei, svetai-
nei ar netgi vonios kambariui. Tai ne 
pirmas kartas, kai Agnė savo kūrybą 
pritaiko interjere, - prieš porą metų 
ji buvo pristačiusi drugeliais deko-
ruotą patalynę.

Agnės Kuzmickaitės 
raštai - langų mados 
klyksmas

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Vienos garsiausių šalies dizainerių Agnės 
KuzmicKAitės (35) kūryba dabar gali praskaidrinti 
ne tik aprangos derinius, bet ir interjerą.  
Drauge su langų dekoro įmone „Domus Lumina“  
dizainerė sukūrė šešių skirtingų raštų kolekciją  
ritininėms užuolaidoms.
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Veidai

Šiuos metus Kristina Ivanova vadina 
permainų grupėje metais bei džiaugiasi, 
jog rudenį gerbėjus gali džiuginti naujais 
projektais. Ji intriguoja, jog programoje 
„Time Machine“- geriausi visų laikų pa-
sauliniai hitai pradedant Džono Bon Džo-
vio (Jon Bon Jovi) „It’s My Life“, AC/DC 
„Highway To Hell“ ir baigiant naujųjų lai-
kų klasika „King’s of Leon“ superhitu 
„Sex On Fire“. Taigi nuo šiol „Magnit“ 
koncertuose žmonės galės kartu plėšti le-
gendinius ir kultinius visame pasaulyje ži-
nomus šlagerius.

Pasak Julijos, mintį sukurti tokią prog-
ramą pakišo patys gerbėjai: „Dažniausiai 
per koncertus atliekame visiems gerai ži-

nomų lietuviškų hitų programą, tačiau ko-
ne po kiekvieno koncerto žmonės prašy-
davo padainuoti kokį nors anglų ar ame-
rikiečių hitą. Būtent tai ir davė pradžią 
„Time Machine“. Į klausytojų liaupses at-
sižvelgęs merginų penketukas patikina, 
jog gali daug, todėl klausytojai tikrai ne-
nusivils.„Visos mes labai skirtingos, bet 
tai ir yra varomoji mūsų jėga“, - džiaugė-
si Ingrida.

Pristatydamos naują programą, mergi-
nos pristatė ir savo naują fotosesiją, atspin-
dinčią būsimąją „Time Machine“ programą. 
„Ganykite akis ir ateikite į mūsų koncer-
tus. Pažadame, kad bus karšta“, - koketuo-
ja „magnitė“ Donata.

Merginų grupė „Magnit“, kurią sudaro grupės siela Kristina ivanova, 
lakštingala JuliJa Jegorova, charizmatiškoji laura naviKaitė, seksualioji 
ingrida KazlausKaitė ir romantiškoji donata raManausKaitė, pristato 
naują koncertinę programą „time Machine“ (liet. „laiko mašina“). 
Merginos tikisi, jog ją įvertins net ir didžiausi skeptikai.

„Magnit“ merginų 
laiko mašina

Atsinaujinusi grupė „Magnit“: Ingrida Kazlauskaitė, Donata Ramanauskaitė, 
Kristina Ivanova, Julija Jegorova ir Laura Navikaitė

Gabijos Vainiutės (gabija.eu) nuotr.
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Veidai

„Šią kolekciją pastebėjau pats, nes su šei-
ma daug laiko praleidžiame gamtoje, o tam 
reikalinga kokybiška ir patogi apranga. Kad 
mano pasirinkimas geras, įsitikinau jau foto-
sesijoje, kuri vyko ant vieno iš daugiaaukščių 
stogo. Per pusantros valandos visa komanda 
gerokai sušalo, o aš jaučiausi labai komfortiš-
kai“, - sakė Donatas. Jis įsitikinęs, jog liaudies 
išmintis, bylojanti apie tai, kad nebūna blogo 
oro, o tik netinkama apranga, yra neginčijama. 

Intensyviai koncertuojantis atlikėjas sakė, 
kad jam labiausiai tenka saugotis peršalimo. 
Kad galėtų koncertuoti ir mėgautis žiemos 
malonumais, jis atsakingai ruošiasi bei ieško 
kokybiškų ir stilingų drabužių. 

Pasak žinomo atlikėjo, viešojoje erdvėje 
pasirodyti su jo įvaizdžio neatitinkančia ap-
ranga būtų neatleistina klaida: „Jei anksčiau 
patogiausias man drabužis buvo treningai, tai 
dabar juos apsivelku tik sportuodamas. Mu-

zikinė karjera tarsi įpareigojo atkreipti dėme-
sį į tuos dalykus, kurie neatrodė reikšmingi.“ 
Drabužius Donatas vadina svarbia savo įvaiz-
džio dalimi. Net užsiimdamas mėgstamu van-
dens sportu, mankštindamasis treniruoklių 
ar gimnastikos salėje į savo aprangą D.Mont-
vydas dėmesį būtinai atkreipia. Patogumas 
žinomam atlikėjui - labai svarbu, jis dažniau-
siai laiką leidžia aktyviai. Jei bent tris dienas 
nesportuoja, ima jausti, kaip mažėja kūno to-
nusas. „Sportas man būtinas kaip mityba. Esu 
motyvuotas žmogus, todėl mano sąraše nėra 
tokių žodžių kaip „tingiu“ ar „nenoriu“. Gal-
būt tai yra priežastis, kodėl tiek į aktyvumą, 
tiek į fotosesijas reaguoju kaip į malonų dar-
bą“, - sakė Donatas.

Donatas Montvydas tapo 
fotosesijos modeliu ir stilistu

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Daug laiko ne tik muzikai, bet ir sportui skiriantis atlikėjas Donatas MontvyDas (29) 
dalyvavo specializuoto „napapijri“ prekės ženklo naujausios kolekcijos fotosesijoje. Mo-
deliu tapęs Donatas tapo ir stilistu - drabužių derinius fotosesijai sugalvojo pats. Pasak jo, 
scenos žmogui įvaizdis svarbus dalykas, tad savo garderobu rūpinasi net ir sportuodamas.
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 „Kai sulaukiau pasiūlymo, iš pradžių at-
sisakiau. Man tai pasirodė tiesiog juokinga. 
Pagalvojau, juk aš nemoku dainuoti, kodėl jūs 
man čia tai siūlote, kaip jūs išvis tai sugalvo-
jote“, - juokėsi Gabrielė. Tačiau sulaukusi 
antrojo skambučio mergina pasiryžo nueiti į 
bandymus ir galiausiai buvo įkalbėta prisi-
jungti prie projekto.

„Man tai yra absoliuti avantiūra, tačiau 
pirmiausia nenoriu pasirodyti prastai prieš 
save pačią. Pirmą kartą eidama pas vokalo 
mokytoją jaudinausi kaip prieš egzaminą“, - 
neslėpė G.Martirosianaitė. Nejaugi anksčiau 
niekada balso nelavinusi ir nedainavusi mer-
gina nebijo pradėti nuo garsiausio šalies mu-
zikinio projekto, ir ar jai nebus baisu išgirsti 
komisijos kritiką nesėkmės atveju? Gabrielė 
į tai žiūri paprastai: „Aš jau tiek gyvenime 
esu kritikos sulaukusi... nuo pat paauglystės, 
nuo „Mis Lietuva“ konkurso laikų visada ėjau 
koja kojon su kritika. Jau tada absoliučiai visi, 
ypač manęs nepažįstantys, jautėsi turintys 
kažkokią teisę maišyti mane su purvais. Todėl 
ne, to aš tikrai nebijau. Tegul kritikuoja.“ 

„Žvaigždžių duetų“ scenoje G.Martirosia-
naitė uždainuos su projekte „Lietuvos balsas“ 
išgarsėjusiu žaviuoju Jurijumi Veklenka, kuris 
taip pat buvo ir grupės „Rolikai“ narys. „Ge-
rai, kad partneris labai neblogai atrodo, tai gal 
aš tiesiog šalia jo pastovėsiu ir mes imsim 
konkursą išvaizda“, - ironizavo Gabrielė.

Humoro nestokojo ir pats J.Veklenka. 
„Atvirai pasakius, aš iki pirmo mūsų susiti-
kimo net nebuvau teisingai išgirdęs jos pa-
vardės. Prodiuseriai sako, tai va, tavo part-
nerė bus Gabrielė kažkokia -nananaitė. Gal-
voju, tiek to, išmoksiu vėliau. Taigi eidamas 
į mūsų pirmą susitikimą net neįsivaizdavau, 
su kuo tuoj susipažinsiu. Kai susipažinę iš-
siskyrėme, tada jau nutariau daugiau ja pasi-
domėti. Sėdžiu ramus prie kompiuterio ir 
žiūriu - pasirodo, čia gi „Mis Lietuva“... tada 
jau tikrai likau be žodžių. O ji dar ir TV laidas 
veda. Ir dar radijuje dirba. Tada jau pagalvo-
jau, na, dovana tiesiog iš dangaus“, - partne-
rę gyrė J.Veklenka.

Nuo šiol Gabrielė Martirosianaitė 
ir dainuos

Parengė Vaida Andrikonytė

Šįmet, jau devintajame „Žvaigždžių duetų“ sezone, žiūrovai  
išvys tikrai ne vieną visiškai netikėtą duetą - dauguma porų 
susipažino tik projekto repeticijų salėje, be to, ne viena  
įžymybė iki šiol išvis nėra bandžiusi dainuoti viešai.
Būtent toks yra ir modelio, radijo ir TV laidų vedėjos  
GaBrielės MarTirosianaiTės (25) atvejis.
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Mityba
Aš juk baigiau kariuomenę. (Juokiasi.) 

ten susiformavau visai padorius mitybos 
įpročius, jų stengiuosi laikytis ir dabar. Tiesa, 
pusryčių valgymas priklauso nuo darbo tele-
vizijoje. Bet rytą visuomet pradedu bent jau 
išgerdamas stiklinę vandens, pietus sten-
giuosi valgyti apie 13 val., o vakarienę - iki 
18-19 val. Tą savaitę, kai nereikia iš ryto dirb-
ti televizijoje, pusryčiai būna kiek stipresni.

SportaS
Stengiuosi sportuoti reguliariai, su drauge 

bėgiojame Vingio parke, bet turiu prisipažinti, 
kad ir sporto tvarkaraštį neretai gali koreguo-
ti mano darbas ar kelionės į užsienį. Nepaisant 
to, tikrai stengiuosi išlaikyti tam tikrą sporti-
nį režimą. Jei nepavyksta pabėgioti, tai bent 
jau mankštą namuose padaryti privalau. 

SAViugdA
Manau, kad kiekvienas naujas sutiktas 

žmogus gali kažkuo praturtinti, ko nors iš-

mokyti, pasidalyti. Kai kurias naudingas, 
reikalingas gyvenimo taisykles juk ir per-
imti galima iš kitų žmonių. Manau, mus 
ugdo ne tik knygų skaitymas ir kalbų mo-
kymasis, bet ir sutikti žmonės, naujos pa-
žintys ir bendravimas. Puiku, jei per dieną 
sutinku naują, įdomų žmogų, iš kurio galiu 
ko nors pasimokyti.

STiliuS
Rengtis reikia taip, kad būtų patogu ir 

pačiam gražu. Turiu pasakyti, kad stiliui 
neskiriu labai daug laiko, man svarbu prak-
tiškumas ir švara. 

FiNANSAi
Turiu vieną taisyklę - leisti pinigus ma-

loniems ir gyvenimą praturtinantiems da-
lykams. Pavyzdžiui, man tikrai negaila pi-
nigų kelionėms, joms galiu ir paskutinius 
pinigus pakloti. O finansų planavimo ir tau-
pymo taisyklių man dar tikrai reikėtų pasi-
mokyti.

ATOSTOgOS
Pagrindinė taisyklė - mėgautis kiekvie-

na akimirka ir, jeigu keliaujame, nesisteng-
ti visko suplanuoti 100 procentų. Man at-
rodo, kad detaliai suplanuota kelionė pra-
randa savo žavesį, juk daugiau nuotykių 
patiri, kai leidi sau šiek tiek improvizacijos, 
nerūpestingumo ir panašiai.

VAiRAViMAS
Važiuoti atsakingai. laikausi visų tai-

syk lių, man svarbu mano ir kitų eismo da-
lyvių saugumas. Niekur nenuskubėsime 
viršydami greitį. Taip pat laikausi ir vaira-
vimo kultūros.

SOciAliNiAi TiNKlAi
Pirmiausia reikia suprasti, kad ir so-

cialinėje erdvėje turime atsakyti už savo 
žodžius, tad reikia galvoti, ką ir kaip reiš-
kiame. Tiesa, aš nesileidžiu į gilias disku-
sijas su provokuojančiai nusiteikusiais 
žmonėmis.

Gyvenimo 
taisyklės

  pagal Igną 
Krupavičių

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

LRT laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėjas Ignas KRupavIčIus (34) 
vasaros gale, po savanoriškos devynių mėnesių karinės tarnybos Lietuvos 
kariuomenėje, sugrįžo į televizijos eterį. Tiesa, tam tikri gyvenimo įpročiai 
ir taisyklės liko Igno gyvenime net ir pasibaigus karinės tarnybos laikui, 
o kai kurių taisyklių jis laikosi visuomet ir noriai mokosi naujų. Irm
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ŽvaigŽdės

Britų aktorius Hju Loris (Hugh Laurie, 
57), išgarsėjęs vaidmenimis serialuose „Dak-
taras Hausas“ („House M.D.“) ir „Džyvsas 
ir Vusteris“ („jeeves and Wooster“), jau turi 
vardinę žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje.

„Šis pasaulis yra neteisingas, ir, jeigu atvi-
rai, man dabar 57 metai, ir visą laiką man 
nepaprastai sekėsi. sekėsi taip, jog aš beveik 
kasdien laukiu, kad ant manęs nukris forte-
pijonas ir atkurs pusiausvyrą“, - sakė aktorius 
žiniasklaidai. Be to, H.Loris pagyrė jungtines 
Valstijas už džinsų, picos ir martinio išradimą.

H.Loris tapo 2593-iuoju artistu, gavusiu 
vardinę žvaigždę Šlovės alėjoje.

Aktorius gimė 1959 metais oksforde gy-
dytojo ir namų šeimininkės šeimoje. Mokėsi 
prestižinėse privačiose mokyklose, baigė 
Kembridžo universitetą. Dar universitete jis 
vaidino mėgėjų teatre. studentiškas pomėgis 
virto profesija.

Pasaulinį pripažinimą H.Loriui pelnė ge-
nialaus mizantropo daktaro Gregorio Hauso 
(Gregory House) vaidmuo.

Vokietijos TV laidų vedėja ir modelis 
siLVi Meis (sylvie Meis, 38) viename ki-
no teatre Hamburge (Vokietija) ne tik pri-
statė, bet ir pademonstravo savo pačios 
kurtus batus. silvi Meis, buvusi garsaus 
olandijos futbolo rinktinės futbolininko ra-
faelio van der Varto (rafael van der Vaart, 
33) žmona, panašu, nepalūžo po skandalin-

gų skyrybų su garsiu futbolininku. ji ir to-
liau sėkmingai dirba įvairiuose televizijos 
projektuose, ėmėsi įgyvendinti savo svajo-
nę - kurti batus. ilgą laiką su vyru ir jų sū-
numi Damjanu (Damian, 10) gyvenusi Vo-
kietijoje olandų modelis silvi Meis ir po 
skyrybų liko šioje šalyje, kurioje ji ne ma-
žiau žinoma nei gimtojoje olandijoje.

Silvi Meis pristatė savo kurtus batus

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Šlovės alėjoje

ŽvaigŽdės

Naujausią dainą „Love My Life“ atlikėjas 
sukūrė kartu su kitu britų muzikantu Gariu 
Gou (Gary Go) ir žinomu airių kilmės dainų 
autoriumi Džoniu Makdeidu (Johnny McDaid). 
Pastarasis yra parašęs žinomais hitais tapusias 
Edo Šyrano (Ed Sheeran) „Snow Patrol“, „Ko-
daline“, „Example“, „Rudimental“, „Biffy Cly-
ro“ ir daugelio kitų dainas.

R.Viljamsas pristatomą singlą „Love My 
Life“ dedikavo savo vaikams. „Mes visi tiki-
mės spėti paruošti savo vaikus kelionei į pa-
saulį. Tikime, kad atėjus laikui jie bus įvaldę 
visas tam reikalingas priemones. Apie tai ir 
yra mano naujoji daina“, - sakė atlikėjas.

„The Heavy Entertainment Show“ bus 
pirmasis atlikėjo studijinis albumas nuo 
2013 m. išleisto „Swings Both Ways“. Iš viso 
R.Viljamsas yra išleidęs 19 studijinių, geriau-
sių hitų rinkinių ir koncertinių albumų. Net 
vienuolika iš jų tapo perkamiausi Didžiojoje 
Britanijoje. Tiek perkamiausių albumų Jung-
tinėje Karalystėje turi tik Elvis Preslis (Elvis 
Presley).

Naujas dainas R.Viljamsas sukūrė ir įrašė 
kartu su visa rinktine muzikos įžymybių. Lap-
kričio pradžioje pasirodysiančiame albume taip 
pat bus kartu su amerikiečių dainų autoriais 
ir atlikėjais Rufusu Veinraitu (Rufus Wain-

wright) ir Džonu Grantu (John Grant) įrašyti 
duetai. „The Heavy Entertainment Show“ bus 
pirmasis dainininko įrašas, kurį išleis kompa-
nija „Sony Music“.

„Laisvalaikio“ inf.

Robis Viljamsas išleido naują singlą „Love My Life“

Naujojo albumo viršelis

Vienas populiariausių dainininkų pasaulyje Robis Viljamsas (Robbie Williams, 42) 
spalio 21 d. išleido naują singlą. „love my life“ yra jau antras kūrinys, pristatantis  
lapkričio 4 dieną pasirodysiantį atlikėjo studijinį albumą „The Heavy Entertainment show“. 
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ŽvaigŽdės

JAV aktorė  
Dženifer Taili  

(Jennifer Tilly)

JAV aktorė Gvinet Peltrou 

(Gwyneth Paltrow)
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Į Los Andželo apygardos meno muziejaus (LACMA) organizuotą prabangų renginį „Menas + kinas“ Los Andžele  

rinkosi kino, meno ir scenos žvaigždės. Vakaras buvo skirtas pagerbti novatorišką šviesos ir erdvės menininką  

Robertą Irviną (Robert Irwin) bei „Oskaro“ laureatę režisierę Ketriną Bigelou (Kathryn Bigelow). Jau šeštą kartą  

kasmet vykstantis renginys akcentuoja glaudžią meno, kino ir mados sankirtą bei reikšmę.

Brazilų modelis  Alesandra Ambrosio (Alessandra Ambrosio)
EPA-Eltos nuotr.

JAV aktorė Zoe Saldana 

(Zoe Saldana)

JAV aktorė Demi Mur 

(Demi Moore)
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JAV aktorė Bri Larson 
(Brie Larson)

ŽvaigŽdės

JAV modelis Rouzi Hantington-Vaitli 

(Rosie Huntington-Whiteley)JAV aktorė Salma Hajek 

(Salma Hayek)JAV modelis Maja Henri 

(Maya Henry)
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StiliuS
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Šviesios nėrinių 
suknelės su 

baleto bateliais
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StiliuS

„Valentino“ mados namų kolekcijos 2017 m. pavasariui ir vasarai 
pristatymo Paryžiaus mados savaitėje laukė visi - smalsu buvo pa-
žiūrėti, kaip iširus garsiajam dizainerių duetui pasikeitė „Valentino“ 
braižas. Dizaineris Pjeras Paolas Pičiolis (Pier Paolo Piccioli), Mari-
jai Gracijai Kjuri (Maria Gracia Chiuri) perėjus dirbti į „Dior“ mados 
namus, pirmąkart kolekciją kūrė vienas. Ir nenuvylė „Valentino“ 
gerbėjų. Ta pati elegantiška prabanga, subtilus seksualumas. Ilgos 
ažūrinės suknelės, švelnios pastelinės spalvos, modeliai dekoruo-
ti išsiuvinėtais paukščiais, įvairiais augalais. Patogi, baleto batelius 
primenanti aksominė avalynė, atviri sandalai. Išskirtiniu aksesuaru 
tampanti mikroskopinio dydžio rankinė, kurioje telpa tik lūpdažis, 
suteikia ryškų akcentą santūraus fasono suknelei.

Suknelę papildo išskirtiniu 
aksesuaru tampanti 
mikroskopinio dydžio rankinė

EPA-Eltos nuotr.

Suknelės, paltai dekoruoti 
išsiuvinėtais paukščiais, augalija

„Valentino“ mėgstama 
raudona šįkart pereina į 
įvairiausius jos atspalvius

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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- Manikiūro salonai „Nailbar“ į Lie-
tuvą pirmieji atveža manikiūro naujoves. 
Dabar savo salonuose siūlote naują pa-
slaugą - titaninį manikiūrą. Kas tai? 

- Tai naujausias, organinio nagų priaugini-
mo/sutvirtinimo būdas, tausojantis nagų svei-
katą. Šiuo būdu galima padengti nagą tvirta 
pasirinktos spalvos danga tuo pačiu jį sustipri-
nant, arba, naudojant plastikinius nagų galiu-
kus, vadinamus tipsais, priauginti nagus. Ma-
nikiūras atliekamas naudojant „Signature Nail 
Systems“ (SNS) priemones, kurių sudėtyje 
yra titano dioksido, todėl nagai tampa tvirtes-
ni. Du dešimtmečius gyvuojantis SNS prekės 
ženklas ir sukūrė organinę miltelinę nagų pri-
auginimo/sutvirtinimo ( angl. dipping powder) 
sistemą, kuri pasaulyje naudojama apie treje-
tą metų, o „Nailbar“ atvežė ją ir į Lietuvą. 

- Kaip atliekama ši procedūra? Vie-
toj įprasto akrilo ar gelio naudojami 
milteliai...

- Nagas padengiamas pagrindu, vadinamu 
baze, kurios sudėtyje yra natūralaus kaučiuko. 
Tai garantuoja gerą dangos sukibimą su nago 
plokštele ir apsaugo nagą nuo bet kokios žalos. 
Padengus nagą pagrindu, naudojami pasirinktos 
spalvos milteliai, pagaminti iš ekologiškai per-
dirbtų cheminių medžiagų. Bazė su milteliais 
tuoj pat kristalizuojasi ir sudaro ploną ir tvirtą 
dangą.Todėl nereikia naudoti ultravioletinių 
spindulių (UV) lempos. Kompanija SNS yra 
išleidusi apie 400 skirtingų miltelių atspalvių. 
Maždaug 100 skirtingų spalvų, kurias dažniau-
siai renkasi mūsų klientės, yra ir „Nailbar“ 
salonuose. Galiausiai nagas padengiamas veid-

grožio paletė

Naujiena Lietuvoje - „Nailbar“ siūlo titaninį manikiūrą

Dailios rankos ir nepriekaištingas manikiūras - svarbi kiekvienos moters įvaizdžio dalis. 
Jau ne vienerius metus pavyti manikiūro tendencijas ir atrasti originalius manikiūro 
sprendimus padeda specializuotas salonų tinklas „Nailbar“, į Lietuvą atvežantis ir  
daugybę naujovių. Viena jų - titaninis manikiūras, skirtas visoms, kurios ne tik rūpinasi 
grožiu bet ir sveikata. Kas yra titaninis manikiūras ir kaip jis padeda tausoti nagus,  
pasakoja salonų tinklo „Nailbar“ savininkė INgrIDa JočIeNė. 
Eimantė Juršėnaitė

Salonų „Nailbar“ savininkė Ingrida Jočienė
irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atliekant titaninį manikiūrą  
nagas padengiamas pagrindu,  
kuris apsaugo ir pamaitina nagą, o spalva suteikiama naudojant spalvotus miltelius
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grožio paletė

Naujiena Lietuvoje - „Nailbar“ siūlo titaninį manikiūrą
rodinio spindesio suteikiančiu topu. 3 savaites 
galėsite džiaugtis tobulu manikiūru, kuris bus 
ne tik gražus, bet ir naudingas jūsų nagams.

- Kuo skiriasi nagų priauginimas/sutvir-
tinimas nuo mums jau įprasto akrilinio, ge-
linio nagų priauginimo ar gelinio lakavimo?

- Nors su SNS danga nagai atrodo tarsi nula-
kuoti, jie yra padengti plonu, tačiau kur kas tvir-
tesniu bei smūgiams atsparesniu sluoksniu. Ma-
ža to, SNS sukūrė sistemą atlikti itin natūraliai 
atrodantį prancūzišką manikiūrą. Jau paminėjau, 
kad šios priemonės yra naudingos nago sveikatai, 
apsaugo jį nuo aplinkos poveikio ir kenksmingų 
medžiagų skverbimosi į nago audinius. Atliekant 
šią procedūrą nago plokštelės nereikia šlifuoti, 
priešingai nei kalbant apie nagų priauginimą akri-
lu ar geliu. Neretai neatsargios meistrės, siekda-
mos, kad gelis ar akrilas gerai prikibtų, per stipriai 
nušlifuoja nagus, taip juos pažeisdamos. Manikiū-
rą atliekant SNS sistema, šios rizikos nebelieka. 
SNS neturi kvapo, tuo tarpu akriliniam priaugi-
nimui naudojamas skystis ne tik turi aitrų kvapą, 
bet ir giliai įsiskverbia į nagus. O nuo gelinio pri-
auginimo titaninė danga skiriasi tuo, kad, kaip jau 
minėjau, nenaudojama ultravioletinių spindulių 
(UV) lempa. Kai kurioms moterims tai itin svar-
bu, atliekant gelinį lakavimą jos dėvi apsaugines 
pirštines. Galiausiai, šios sistemos pranašumas 
tas, kad nagai labai ploni, lengvi, itin natūraliai 
atrodo ir yra tvirti, kaip titanas.

- Kadangi nenaudojamos UV lempos, 
titaninį manikiūrą galima atlikti greičiau 
ir sutaupyti laiko? 

- Taip. Prancūziškam manikiūrui su SNS 
priemonėmis atlikti pakanka 45 min., vien-
spalvį - vos 30-40, o nagų priauginimui pa-
kanka 40-50 minučių.

- Vadinasi, ši paslauga tinkama ne tik 
taupančioms laiką, bet ir toms, kurios 
skundžiasi silpnais nagais?

- Moterims, kurių nagai itin silpni - tai tik-
ras atradimas. Kadangi sistemos pagrindo su-
dėtyje yra kalcio ir vitaminų, nagas yra apsau-
gomas, sustiprinamas ir padeda užaugti klien-
čių nagams. Be to, vienam nagui nulūžus ar 
atauginėjant po traumos, - šis būdas puikus 
pasirinkimas, nes tokiu būdu padengus ar pri-
auginus nagą jis nesiskirs nuo kitų nagų. Iš 
tiesų, po traumų, pavyzdžiui, prispaudus nagą 
durimis ar pan., moterys liūdi, kad vienas nagas 
atrodo neestetiškai, tačiau ne kiekvienas 
meist ras gali dailiai paslėpti traumos pasek-
mes, juo labiau atlikti nagų priauginimą. Ne-
profesionalus meistras tokiu atveju gali tinka-
mai nago nepadengti akrilu ar geliu ir taip su-
kelti papildomų sveikatos problemų. Naudoti 
organines SNS priemones visiškai saugu, net 
ir esant rimtesniems nago pažeidimams.

- O ar sudėtinga titaninę dangą nuvaly-
ti? Įmanoma tai padaryti pačioms namuose?

- Dangą nuimti nesudėtinga, procedūra 
panaši kaip ir nuvalant gelinį laką, tačiau 
saugesnė. Viršutinį dangos sluoksnį reikia 
šiek tiek nudildyti, ant nago uždėti acetone 
suvilgytą vatos padelį ir apvyniojus folija 
palaikyti 10-15 min. Išmirkusi acetone SNS 
danga suminkštėja it plastelinas ir lengvai 
nusiima, nereikia gramdyti. Tai dar vienas 
titaninio manikiūro privalumas, nes taip 
visiškai nepažeidžiama nago plokštelė. Vis 
tik pačioms namuose to daryti nerekomen-
duočiau. Salone mes naudojame itin švarų 
acetoną be priemaišų, kuris yra naudoja-
mas net ir laboratorijose, o acetonai, ku-
riuos galima įsigyti parduotuvėse, yra pra-
turtinti aliejais ir kitomis medžiagomis, 
todėl namuose naudojamų acetonų povei-
kis kiek skiriasi nuo naudojamų salonuose. 
Be to, neretai namų sąlygomis atlikdamos 
nagų valymą moterys pakenkia nagams.

Su „laisvalaikio” kortele

16%
nuolaida paslaugoms
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Manikiūro salonuose 

„Nailbar“ jau yra platus 

spalvų pasirinkimas – 

galite rinktis vieną iš 100 

populiariausių atspalvių

Manikiūro salonai „Nailbar“: 

Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 8 5 269 00 04; 

Ozo g. 25 (PC „Akropolis“), Vilnius, tel. 8 5 249 2727

www.nailbar.lt
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 Scena

Svingo karalienėmis tituluojamos „The 
Ditties“, lapkričio 10 dieną švęsiančios sa-
vo gimtadienį, visus kviečia į smagų vaka-
rėlį-koncertą.

Švarus, koketiškas dainavimas, gyva mu-
zika, elegantiški apdarai, subtili vaidyba - šio-
mis ypatybėmis praeito amžiaus trečiajame-
ketvirtajame dešimtmečiais išgarsėjo svingo 
muzika. Tuo metu vienos svarbiausių šios 
muzikos kultūros skleidėjų „The Boswell 
Sisters“ ir „The Andrews Sisters“ buvo tikros 
pramogų industrijos karalienės, savo pasiro-
dymais kerėjusios milijonus gerbėjų sausa-
kimšose salėse bei klubuose. Svingo muzika 
atrado kelią ir į lietuvių širdis - šis žanras 
netruko ne tik išpopuliarėti mūsų šalyje, bet 
liko aktualus ir iki šių dienų. „Tų laikų mote-
rys buvo labai moteriškos, vyrai - vyriški: 
žmonės elgdavosi pagal tam tikras taisykles, 
etiketą, ir santykiuose būta nuosaikaus, išlai-
kyto balanso...“ - apie svingo muzikos laikus 
svajingai kalba grupės „The Ditties“ atlikėjos.

„The Ditties“ gimtadienio šventėje užsvinguos net Audrius Bružas
„The Ditties“ švenčia 
5 metų jubiliejų

„savifoto.lt“ nuotr.
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 Scena

„The Ditties“ gimtadienio šventėje užsvinguos net Audrius Bružas
svingas - ne tik dainavimas

Po svingo karalienių Lietuvoje tituluojamos 
grupės „The Ditties“ vardu slepiasi išskirtiniu 
balsu ir talentu apdovanotos Veronika Čičins-
kaitė-Golovanova, Rūta Švipaitė ir Ugnė Ba-
kanauskaitė. Trimis balsais atlikdamos nuotai-
kingąsias svingo melodijas jaunos moterys 
klausytoją iš kasdienybės perkelia į truputį nai-
vų, truputį pagražintą, nerūpestingą pasaulį, 
kuriame nėra nieko svarbiau nei meilė, roman-
tika. „Tai muzika, atsklindanti iš laikų, kai flir-
tas buvo lėtas, o šokiai - greiti, kai pasaulis 
buvo truputį naivesnis ir jaunesnis nei šiandien 
ir jam apdainuoti užteko trijų balsų harmoni-
jos“, - teigia ne tik balsais, bet ir itin moteriš-
kais apdarais, užbaigtu, svingo laikus menančiu 
įvaizdžiu nepaliaujančios stebinti talentingosios 
atlikėjos.

Šis ansamblis yra bene vienintelis trio 
šalyje, autentiškai ir korektiškai atkartojantis 
svingo stilistiką, o, rodos, dar visai neseniai 
susikūrusi grupė šiemet švenčia jau penkerių 
metų jubiliejų.

Jubiliejiniame gimtadienyje - 
audriaus Bružo debiutas

Skrupulingai besiruošdamos savo gimta-
dienio šventei, „The Ditties“ savo repertua-
rą papildė į ankstyvojo džiazo kalbą išversto-
mis žymiomis lietuviškomis melodijomis bei 
žavingais „Lonely Lips“ šokėjų pasirodymais. 
Atlikėjos atskleidžia, kad į jubiliejinę progra-
mą įtraukti ir muzikiniai numeriai kartu su 
improvizacijos meistru Audriumi Bružu bei 
atlikėju Vaidu Baumila. „Koncerte kartu su 
balsingomis „The Ditties“ atliksiu muzikinį 
numerį. Prisipažinsiu, man tai ne tik naujas 
potyris, bet ir didžiulis iššūkis - iki šiol nieko 
panašaus nesu daręs“, - paslaptingai teigia 
nenuspėjamasis A.Bružas.

Savo gimtadienį lapkričio 10 dieną „The 
Ditties“ švęs ypatingoje vietoje - Vaidilos 
teat re, istorinėje džiazo erdvėje, kurioje ka-
daise veikė klubas, labai primenantis tuos 
didžiuosius legendinius svingo eros klubus. 
„Šis teatras - tobula svingo arena su puikia 
akustika, prabangiu, puošniu interjeru, dide-

le erdve, kurioje sutalpinsime visus norin-
čiuosius pasigėrėti mūsų nuotaikingu šou“, - 
teigia atlikėjos. Renginyje tikros muzikos 
improvizacijos žavesį atskleis virtuoziškumo 
etalonas džiazo pianistas Dmitrijus Golova-
novas bei instrumentinė grupė „Subtilu-Z“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l „The Ditties“ koncertas - 

lapkričio 10 d. 19 val.  
Vaidilos teatre

l Bilietus į renginį platina 
Bilietai.lt

Improvizacijos meistras  
Audrius Bružas taip pat uždainuos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 SportaS

„Sveikas miestas“ siūlo rudenį praleisti aktyviai

Fechtavimo treniruotės

Edvino Krungolco fechtavimo klubas kviečia išbandyti fechtavimą. Fechtavimas - elegantiškas, 
prestižinis ir modernus dvikovos sportas, paremtas iš Viduramžių atėjusiomis tradicijomis. Tai 
ne tik fizinis, bet ir psichologinis bei taktinis iššūkis sau pačiam ir varžovui, ne tik raumenų, 
bet ir smegenų mankšta.

l Atviros visiems fechtavimo treniruotės vyks kiekvieną pirmadienį 18 val. Mykolo Romerio 
universitete, antrojo korpuso sporto salėje (Ateities g.20).

kapueiros treniruotė

„Capoeira Ficag Lietuva“ - pirmoji kapueiros mokykla Lietuvoje - kviečia vilniečius išbandyti šį 
unikalų, autentišką brazilų kovos meną. Kapueiros treniruotėse kviečiami dalyvauti tiek vyresni, tiek 
jaunesni, merginos ir vaikinai, specialaus fizinio pasirengimo šioms treniruotėms taip pat nereikia.

l Nemokama treniruotė vyks lapkričio 23 d. (trečiadienį) 19.30 val. Adresas: Žemaitės g.21 
(4 įėjimas, 3 aukštas).

ušu ir ciguno treniruotės  
vaikams ir suaugusiesiems

Praktikuojant ušu ir ciguną (sveikatingumo mankštas) stipri-
namas kūnas, dėmesio koncentracija, pasitikėjimas savimi, 
reguliuojamas svoris, didėja lankstumas, gerėja koordinacija 
ir gebėjimas atsipalaiduoti, todėl užsiėmimai naudingi tiek 
vaikams, tiek suaugusiesiems, nepaisant jų amžiaus, lyties ar 
fizinio pasirengimo.

l NEMOKAMAI galima išbandyti kinų kovos menų ir (arba) kinų 
sveikatingumo užsiėmimus antrąją lapkričio savaitę.
Lapkričio 7 d. ir lapkričio 9 d. 18 val. - ušu vaikams nuo 7 metų;
lapkričio 8 d. ir lapkričio 10 d. 18 val. - ušu vaikams  
nuo 4 metų;
lapkričio 7 d. ir lapkričio 9 d. 19 val. - ušu suaugusiesiems;
lapkričio 8 d. ir lapkričio 10 d. 19 val. - kinų sveikatingumo  
(„Qi Gong“) mankštos.
l Adresas - P.Lukšio g.16, 3 korpusas, 2 įėjimas, 3 aukštas.

„Sveikas miestas“, rudenį pradėjęs su nauja iniciatyva „Praleisk rudenį aktyviai!“, drauge su Vilniuje veikiančiais klubais ragina visus 
neužsisėdėti namuose šaltuoju metų laikotarpiu ir dalyvauti įvairiose nemokamose treniruotėse, kurios vyks iki pat rudens pabaigos.

ledo ritulio 
treniruotės vaikams

Išbandyti savo jėgas ant ledo kviečia žino-

mos Vilniuje ledo ritulio mokyklos „Hockey 

Punks Academy“ treneriai.

l Atviros treniruotės vaikams (nuo 5 metų) 

vyksta kiekvieną antradienį 16 val. Siekiant 

aprūpinti mažuosius būsimus treniruočių 

dalyvius pačiūžomis ir apsaugomis, į 

užsiėmimus vykdoma išankstinė regist-

racija el. paštu info@sveikasmiestas.lt. 

Registruojantis svarbu nurodyti vaiko pėdos 

dydį ir ūgį. Treniruotės vyksta „Utenos“ 

pramogų arenoje (Ąžuolyno g.9).Treniruotėje - Artūras Matkevičius -  
DJ Mamania su dukrele Fausta

Gaudriaus Dzikaro nuotr.
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 SportaS

„Sveikas miestas“ siūlo rudenį praleisti aktyviai

Sekite naujienas www.sveikasmiestas.lt

atvirų durų dienos 
naujoje studijoje enso

Nuo šiol studija ENSO ir visa komanda bus 
pasiekiama ir centre, Šeimyniškių gatvėje.  
Atvirų durų dienos naujoje studijoje vyksta iki  
lapkričio 8 d., jų metu galima nemokamai išban-
dyti bet kurį norimą užsiėmimą jums patogiu 
metu. Profesionalūs treneriai, populiariosios tre-
niruotės bei ypač jauki ir šiuolaikiška atmosfera - 
taip ENSO apibūdina lankytojai. 

l Studijos adresas: Šeimyniškių g.21-93, 
2 aukštas. Registracija vyksta specialioje  
rezervacijos sistemoje, skelbiamoje www.enso.lt.

Zumbos treniruotė

Tiems, kuriems labiau patinka kardiotreniruotės, 
šokiai, siūloma dalyvauti nuotaikingoje ir gerai 
nuteikiančioje zumbos atviroje treniruotėje su 
žaviąja trenere Auguste priešakyje.

l Zumbos užsiėmimas vyks lapkričio 20 d. 
(sekmadienį) 16 val. Lazdynų baseino sporto 
salėje (Erfurto g.13).

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

tai či treniruotės

Šaltuoju metu sostinės gyventojai taip pat gali mėgautis ir Lietuvos taidzičiuan asociacijos organizuojamomis 
atviromis tai či treniruotėmis.

l Užsiėmimai vyksta: Vilniaus inžinerijos licėjuje (Antakalnio g.120) šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8 val.;
Vilniaus Saulėtekio vidurinėje mokykloje (Kaminkelio g.10, salė Nr.50) nuo 8.45 val.;
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje (Naugarduko g.7) šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 val.;
Vilniaus J.Lelevelio vidurinėje mokykloje (Antakalnio g.33) šeštadieniais nuo 8 val. ir sekmadieniais nuo 16 val.;
Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos mokykloje (Minties g.3) šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 val.

ŠiaurietiŠkojo ėjimo pamokos

Šiaurietiškasis ėjimas grįžo į Bernardinų sodą su charizmatiškuoju instruktoriumi Andriumi Jelaga priešakyje.

l Nemokami užsiėmimai vyks visus lapkričio šeštadienius. Pamokų dalyviai bus laukiami 10 val. prie 
Bernardinų sodo pagrindinių vartų. Šiaurietiškojo ėjimo lazdas bus galima gauti atvykus į susitikimo vietą.

Zumbos trenerė 
Augustė Kropaitė
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Retų vardų trūkumai

Jungtinių Valstijų mokslininkams pavyko 
įrodyti, kad vardas, kuriuo pavadinamas nauja-
gimis, gali rimtai paveikti visą jo tolesnį gyve-
nimą. Amerikiečiai specialistai patikslino, kad 
pirmiausia čia kalbama apie tokius aspektus 
kaip požiūris į pinigus, meilė ir darbas bei kar-
jera. Jie nustatė, kad žmonėms, kurių vardus 
nesunku ištarti, yra daug lengviau užmegzti 
santykius su aplinkiniais ir rasti darbą: „pa-
prastas“ vardas pašnekovui nesąmoningai su-
kelia simpatiją. Beje, šis dėsningumas tinka ne 
tik žmonių vardams, bet ir firmų pavadini-

mams - kuo jie paprastesni, tuo didesnis įmo-
nės šansas sulaukti komercinės sėkmės. Taip 
pat mokslininkai pastebėjo, kad, pavyzdžiui, jei 
darbdavys yra vardu Aleksas, tikėtina, jog jis 
pasiūlys darbą kitam Aleksui, o ne Danieliui 
arba Markui, jei visos kitos jų galimybės yra 
vienodos. Štai kodėl populiarus vardas šiek tiek 
didina vaiko šansus ateityje sulaukti sėkmės.

Jei tikėsime dar vieno tyrimo rezultatais, 
reti vardai turi dar vieną trūkumą - jų savi-
ninkai gerokai dažniau už tuos, kieno vardai 
skamba įprastai, jau jauname amžiuje būna 
linkę pažeisti įstatymus. Visai gali būti, kad 
vaikai, turintys retus vardus, sunkiau susi-
randa draugų, todėl ir tampa šiek tiek labiau 
„asocialūs“ už bendraamžius.

svarbi pirmoji raidė

Taip pat žmogaus likimui turi reikšmės 
tai, kokia raide prasideda jo vardas (ir, dar 
svarbiau, pavardė). Žmonės, kurių pavardės 

prasideda viena pirmųjų abėcėlės raidžių, 
JAV turi daugiau galimybių įstoti į prestižinę 
mokslo įstaigą, - ko gera, todėl, kad yra „są-
rašo viršuje“. O kito tyrimo duomenys rodo, 
kad žmonės, kurių pavardės prasideda pas-
kutinėmis abėcėlės raidėmis, metams bėgant 
dažniau tampa „šopoholikais“. Mokslininkai 
spėja, kad tai yra susiję su „sąrašo pabai-
gos“ sindromu. Nuo mokyklos laikų tokie 
žmonės gyvena su mintimi, kad jiems gali 
ko nors pritrūkti, ir tai pagimdo norą „imti, 
kol duoda“.

Dar vieną įdomią išvadą amerikiečiai 
mokslininkai daro ir dėl vardo ir karjeros są-
sajų. Moterims, siekiančioms eiti aukštas 
pareigas, reikia naudoti savo pilną vardą, o 
ne sutrumpintą variantą. Taip pat kilti karje-
ros laiptais damoms padės universalūs vardai, 
pavyzdžiui, Eugenija ar Aleksandra. O dėl 
vyrų, jiems būtent trumpas vardas yra pliusas 
siekiant karjeros aukštumų.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

 Psichologijos kodas

 
vardas veikia žmogaus likimą
Vardas, kurį gauna naujagimis, gali turė-
ti didelės įtakos visam jo gyvenimui. Taip 
tvirtina mokslininkai, atlikę įvairiausius 
tyrimus ir ilgamečius stebėjimus. O mūsų 
valia - tikėti tuo ar ne.

Kaip

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

Garsus japonų rašytojas Harukis Mu-
rakaMis (Haruki Murakami, 67), kurio 
romanai graibstyte graibstomi ne tik Lietu-
voje, bet ir visame pasaulyje, viešėdamas 
Danijoje nepraleido progos aplankyti gar-

saus danų rašytojo gimtinės. Japonijos gar-
senybė nusifotografavo prie Danijos garse-
nybės Hanso Kristiano Anderseno (Hans 
Christian Andersen, 1805-1875) namo 
Odensėje (Danija).

Garsenybių „susitikimas“
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išsiskyrė praėjus dviem 
valandoms po vestuvių

Saudo Arabijoje pora išsiskyrė praėjus 
dviem valandoms po vestuvių dėl nuotrau-
kų socialiniuose tinkluose.

Vyras nusprendė nutraukti santuoką, kai 
jo žmona paskelbė kelias ceremonijos nuotrau-
kas socialiniame tinkle „Snapchat“. Vedybų 
sutartyje buvo numatyta, kad sutuoktinė po 
vestuvių neturi naudotis tokiais socialiniais 
tinklais kaip „Snapchat“, „Instagram“ ar 
„Twitter“. Moters šeima mano, kad vyras buvo 
pernelyg griežtas jos atžvilgiu. Bet vyro giminės 
priminė, kad jis turi teisę skirtis. Pagal Saudo 
Arabijos įstatymus, vyrai gali vienašališkai nu-
traukti santuoką be jokių priežasčių. Moterys 
prieš skyrybas turi gauti vyro arba teismo su-
tikimą. Pastaruoju metu Saudo Arabijoje dau-
giau kaip pusė skyrybų tenka jaunavedžiams.

nuobodžių vaizdo įrašų 
svetainė padės užmigti

Ispanijos vaizdo įrašų platforma „Napflix“ 
siūlo ypatingą paslaugą sunkiai užmiegantiems 
žmonėms - labai nuobodžią programą. Įrašai su 
į lango stiklą barbenančiu lietumi, dokumentika 
apie neįtikėtiną pandų tingumą arba kvantinės 
fizikos paskaitos, tikimasi, padės akių sumerkti 
negalintiems žmonėms panirti į sapnų pasaulį.

„Idėja yra padaryti programą nuobo-
džią“, - sakė vienas platformos įkūrėjų Vik-
toras Gutjeresas de Tena (Victor Gutierrez 
de Tena). Monotonija ir kartojimai esą yra 
geriausi to receptai. Platformos pavadini-
mas kilęs iš angliško žodžio „to nap“ (už-
snūsti).

trumpai
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Įdomybės

 Daugiau nei tūks-
tantis Tailando mokslei-
vių viename Bankoko 
koledže originaliai pa-
gerbė mirusį šalies ka-
ralių Bumibolą Adulja-
dedžą (Bhumibol Adu-
lyadej). 1250 mokslei-
vių, laikydami ir iškel-
dami korteles, suforma-
vo devynis skirtingus 
monarcho atvaizdus. 
Karalius Bumibolas mi-
rė spalio 13 dieną būda-
mas 88 metų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Originalus 
karaliaus pagerbimas
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INterNetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Pokštas plovykloje
„Ford“

Derėtų žinoti
Kone vienas populiariausių Helovino pokštų yra paprastas kaip dukart 

du - persirengi baugiais mistiniais padarais, sukuri nejaukią aplinką ir 
išgąsdini visus į ją patekusius. „Ford“ kūrybininkai naujos idėjos ilgai 
neieškojo, pasiskolino šį per amžius naudojamą būdą ir susuko vieną 
populiariausių savo reklamų.

Kampanija
Apie būsimą veiksmą žinantis žmogus į „Ford“ automobilį pasikviečia ke-

letą draugų. Štai važiuoja miesto gatvėmis ir pasiūlo užsukti į netoliese esančią 
plovyklą. Vos tik mašina patenka į apleistą sandėlį primenančią patalpą, pra-
sideda kraupūs dalykai. Ima mirkčioti šviesos, vėliau stoja aklina tamsa ir ant 
automobilio ima lipti zombiai. Viskas filmuojama tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus, 
tad matyti nesuvaidintos keleivių emocijos. Lyg to dar nebūtų gana, vos išva-
žiuojama iš „plovyklos“, ant užpakalinės sėdynės iš kažkur atsiranda dar vienas 
klipata ir kėsinasi apkabinti keleivio vietoje sėdintį žmogų.

Išvados
2014-aisiais internete pasirodžiusi reklama sulaukė didelio susido-

mėjimo, tad peržiūrų skaičius šiuo metu yra 1,8 mln. Kokia to nauda 
„Ford“ kompanijai? Manote, kad visą laiką žiūrite tik pokštą, o iš tikro 
beveik tris minutes kadre šmėžuoja ir įmonės automobiliai.

https://goo.gl/w5wvk2

REKLAMŲ KOVA 
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INterNetas

Byrantis liftas
lG

Derėtų žinoti
Ši reklama sukonstruota identišku principu - kaip stipriau 

išgąsdinti atsitiktinius praeivius. Tačiau čia yra dar vienas 

niuansas - LG šiuo pokštu parodė, kaip realistiškai vaizdą at-

kuria jų gaminami ekranai ir kokie jie tvirti, - mat žmonės 

stovi ant jų.

Kampanija
Apie viską iš pradžių. Pokšto vieta pasirinktas liftas. Vietoj 

įprastų grindų čia buvo iškloti 9 LED ekranai, o juose nuotoliniu 

būdu transliuojamas vaizdas. Vos įlipus ekranai imituoja tradi-

cines grindis, o vos pakilus grindys skyla ir krinta į lifto šachtą. 

Ekranuose matoma praraja ir į sienas besidaužanti danga. Kiek-

vienas į liftą įlipęs žmogus gerokai išsigąsta, įsikabina į turėklus 

ir bando išsilaikyti. Tik vėliau supratę, kad buvo apgauti, pra-

pliumpa juokais.

Išvados
Kaip jau minėjau, šia reklama LG pasiekė du svarbiausius 

tikslus - parodė ekranų atkuriamo vaizdo realistiškumą ir me-

džiagos tvirtumą. Na, o pats pokštas internautams taip patiko, 

kad vaizdo klipas peržiūrėtas 26,1 mln. kartų.

https://goo.gl/ltepml

Helovinas jau praėjo, bet prisiminti jam skirtas reklamas nie-
kada nevėlu. Mano taikiklyje du egzemplioriai. Vienas jų - au-
tomobilių gamintojų įrengtas siaubo kambarys. Ant ras - LG 
bandymas išgąsdinti liftu važiuojančius žmones. Abi paremtos 
tradiciniu slaptos kameros principu, tačiau kuriai šioje reklamų 
kovoje simpatizuoji tu? 

REKLAMŲ KOVA 
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Ne vienam iš kino ekranų žinomas  
Holivudo aktorius Metju MakoNaHis 
(Matthew McConaughey) lapkričio 4 die-
ną švęs 47-ąjį gimtadienį. Metju gali pa-
sidžiaugti ne tik puikiai besiklostančia 
karjera, bet ir sėkminga santuoka, trimis 
atžalomis. ir vis dėlto net ir nuo tokių, ro-
dos, puikių dalykų kartais norisi pailsėti. o 
tuomet aktorius leidžiasi ieškoti nuotykių.

apie save

„Manau, vienos geriausių mano savybių 
yra geranoriškumas, kilnumas. Taip pat esu 
gana lankstus, gebantis prisiderinti. Tačiau 
turiu pripažinti, kad tuo pat metu esu ir kiek 
savanaudiškas. Kad ir kaip bebūtų, nemanau, 
kad savanaudiškumas visada yra tik neigia-
mas bruožas. Pavyzdžiui, tikriausiai kiekvie-
nas pirmiausia gerbia save, taip ir turi būti“, - 
svarstė aktorius. 

apie didžiausią aistrą

Na, vieni žinomi vyrai negali gyventi be 
prabangių automobilių, kiti jaučia silpnybę 
jachtoms ar ekstremaliam sportui. O štai 
Metju negali gyventi be kelionių. Jis nesle-
pia, kad tai yra didžiausia jo gyvenimo aistra. 
„Aš tiesiog dievinu Pietų Ameriką ir Afrikos 

žemyną. Esu tikras keliautojas su kuprine 
ant pečių, man geriausia, jei keliauju vienas. 
Tik aš ir mano kuprinė. Man patinka pabėg-
ti nuo civilizacijos ir kuriam laikui apie ją 
visai užsimiršti. Kartą, vaikštinėdamas po 
vieną nacionalinį Peru gamtos parką, akimir-
ką buvau visai šalia jaguaro. Tai nuostabiau-
sias gyvūnas šioje žemėje. Jei žmonės rein-
karnuojasi, kitame gyvenime norėčiau at-
gimti kaip jaguaras“, - kelionių nuotykiais 
dalijosi Metju. 

apie Holivudą

„Aš myliu Holivudą. Kvaila sakyti, kad 
Holivudo industrijoje sukasi tik melagiai ir 
kvailiai. Žinoma, ir čia gali sutikti „raganų“ 
ar įvairaus plauko kvailių, bet taip pat čia dir-
ba begalė kūrybingų, išsilavinusių, talentingų 
žmonių, su kuriais nuostabu bendrauti ir dirb-
ti drauge. Man Holivudas yra maloni vieta, 
kurioje aš gerai jaučiuosi“, - tikino aktorius. 

apie šlovę

O, toji šlovė. Vieniems ji maloninga, o kitus 
apsuka aplink pirštą ir išspiria iš holivudinio 
olimpo. Tačiau Metju tikina gebantis šlovę ir 
populiarumą panaudoti savo reikmėms. „Turiu 
būti atviras - savo šlove ir populiarumu tikrai 
naudojuosi ir tuo mėgaujuosi. Jei stovint eilė-
je oro uoste mane kas nors atpažįsta ir pasiū-
lo registraciją paspartinti, praleisti mane pir-
mą, tikrai nesipriešinu. Jei gerame koncerte 
man pasiūlo apsilankyti užkulisiuose ir pabend-
rauti su muzikantais, - kodėl gi ne. Atsisakyti 
būtų kvaila. Tačiau viskam yra ribos. Aš priimu 
dovanas, bet nemėgstu dėl savo populiarumo 
būti išnaudojamas kitų. Galiausiai kartais rei-
kia tiesiog sustoti, kad nuo tos šlovės pačiam 
neapsisuktų galva, mat visuomet lazda turi du 
galus“, - teigė Metju ir tikino, kad bėgant me-
tams vis mažiau norisi naudotis „žvaigždės“ 
statusu.

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

DiDžiausia gyvenimo aistra - 
ne kinas ir ne žmona

Aktorius Metju Makonahis (Matthew McConaughey) 
su žmona Kamila (Camila) ir vaikais EPA-Eltos nuotr.

l Aktorius gimė 1969-ųjų lapkričio 4 dieną 
Teksase, Jungtinėse Amerikos Valstijose

l Visas aktoriaus vardas yra: Metju Deividas 
Makonahis (Matthew David McConaughey)

l Savo aktorinę karjerą pradėjo filmuodamasis 
reklamose 1992-aisiais

l 2012 metais susituokė su brazilų kilmės 
mode liu Kamila Alves (Camila Alves) ir kartu 
augina tris vaikus: sūnus Levį (Levis),  
Livingstoną (Livingston) ir dukrą Vidą (Vida)

l Jo gyvenimo kredo: „Tik nesustok gyventi“

l Pagarsėjęs kaip dezodorantų ir odekolonų 
negerbėjas
l Negali pakęsti besisukančių durų

l Savo gyvenimo kredo trumpinį panaudojo 
kurdamas ir savo drabužių linijos pavadinimą 
„j.k.livin“. Taip pat pavadintas ir jo labdaros fondas 

l Jo mėgstamiausias aktorius - Polas Njumanas 
(Paul Newman)
l Besimokydamas mokykloje labiau svajojo apie 
teisininko, nagrinėjančio kriminalinių nusikaltėlių 
bylas, karjerą. Na, šią svajonę jis įgyvendino tik 
kino ekrane 
l 2014-aisiais gavo žvaigždę Šlovės alėjoje, 
Holivude

Faktai

Naujas Dovilės 
Filmanavičiūtės 
amplua 

Ugnės Henriko nuotr.
Daugiau apie projektą „Žvaigždžių duetai“ - 39 p. 

2016 m. lapkričio 4-10 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

✔ Dažniausiai žiūriu...
sporto varžybų transliacijas. Taip pat mėgstu žiūrėti serialus, 

bet tam renkuosi internetinę televiziją. Kai turiu laiko, stengiuo-
si pasižiūrėti rimtas pokalbių politikos laidas. O kalbant apie 
pramoginį turinį, kartais pasižiūriu didžiuosius šokių ar mu-
zikinius projektus, LNK laidą KK2, mat ten pasitaiko smagių 
pajuokavimų. Tačiau nėra taip, kad prie ekrano praleisčiau 
kiauras dienas. Laikausi taisyklės televizorių žiūrėti pusę va-
landos arba ne daugiau kaip dvi laidas iš eilės. 

✔ MėgstaMiausias laiDų veDėjas...
gali būti ne vienas. Man labai patiko legendinės britų laidos 

„Top Gear“ vedėjai. Mano akimis, jie buvo geriausi visų laikų lai-
dos vedėjai. Lietuviškų laidų vedėjų irgi yra nemažai, bet vieni 
labiausiai patinkančių yra Mantas Stonkus, kuris net ir netikėto-
se situacijose moka taikliai pajuokauti, neieškodamas žodžio kiše-
nėje, bei kaip laidas veda Justinas Jankevičius, jis tikrai charizma-
tiška asmenybė. Na, o kalbant apie moteris - mano akimis viena 
geriausių laidų vedėjų yra Lavija Šurnaitė. Ji turi viską, ko reikia 
televizijai.

✔ televizijoje labiausiai trūksta...
nekomerciškumo ir žiūrovų ugdymo. Žinoma, reitingai yra la-

bai svarbus dalykas televizijoms, tačiau kartais norisi ir tokių lai-
dų, kurios ugdytų, šviestų, lavintų žiūrovus. Aš nesakau, kad tokios 
turėtų būti visos laidos, tačiau jų galėtų būti daugiau. Man atrodo, 
kad Andriaus Tapino laida „Laikykitės ten“ yra tikrai verta dėme-
sio, nenusileidžianti kokybe pasaulinio lygio laidoms, ir galėtų 
rasti vietą komercinėse televizijose.  

✔ vaikystėje labiausiai patiko...
sporto žinios ir jų labai laukdavau. Žiūrėdamas sporto žinias 

jau nuo 14 metų žinojau, kad anksčiau ar vėliau tai bus ir mano 
darbo vieta. Ir man pavyko. 

✔ televiziją verta žiūrėti, nes...
galima išsirinkti tai, kas labiausiai aktualu - vieniems gal 

pramoginės laidos, kitiems svarbu naujienos, žinios, informa-
cija. Galiausiai kiekvieną dieną nevažiuojame juk į parkus, 
teatrus ir koncertus, tad, jei reikia  pramogos namie, - tam yra 
televizija. 

Parengė Ringailė STuLPINAITė-GvILdė

Esu... ĮVAIRIOS televizijos žiūrovas...

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV1 3,4%
TV6 3,1%
TV8 3,1%
Info TV 2,4%

NTV Mir Lietuva 1,6%
PBK 1,4%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 4,9%
Info TV 3,4%
TV1 3,2%
TV6 3%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 1,7%
PBK 1,6%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,2%

TV3 16,4%

LNK 13,7%

BTV 6,5%

TV3 19,8%

LNK 16,1%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,5

2 LEDYNMETIS.  
 ŽEMYNŲ ATSIRADIMAS TV3 10,6

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,1

4 VALANDA SU RŪTA LNK 9,8

5 TV3 ŽINIOS TV3 9,6

6 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,4

7 KK2 LNK 9,1

8 FARAI TV3 8,2

9 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,9

10 LNK ŽINIOS LNK 7,6

Duomenys: Kantar TNS, 2016 m. spalio 24-30 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 29,2%

Kiti  
kanalai 32,4% BTV 6,3%

LRT Televizija 
8,6%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,8%

LNK sporto žinių ir pramoginės laidos „Tik nesijuok“ vedėjas  
TOMAS LANgVINIS (37) save apibūdina kaip įvairiapusišką asme-
nybę. Vesdamas sporto žinias jis būna rimtas, o stojęs prie savo hu-
moro šou vairo - visuomet linksmas ir pokštaujantis. Tad natūralu, 
kad ir pats renkasi žiūrėti ne tik pramoginio turinio, bet ir rimtas, 
edukuojančias, aktualijų ar pokalbių laidas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  4 39

Lapkritį į LNK eterį sugrįžtantis legendinis 
muzikinis projektas „Žvaigždžių duetai“  
šį sezoną stebins ne tik dalyvių įvairove,  
bet ir gerokai atsinaujinusia komisija.  
Šįmet pirmą kartą į komisijos kėdę sėda 
atlikėja ir reklamos kūrėja DoviLė 
FiLmaNavičiūtė (32), kai kuriems 
geriau žinoma miss Sheep pseudonimu.

Sulaukusi pasiūlymo pasireikšti prie ko-
misijos stalo - Rūtos Ščiogolevaitės, Stanis-
lavo Stavickio-Stano ir Merūno Vitulskio - 
atlikėja nedvejojo. „Na, garbėtroškiškumas 
vis tiek padaro savo. Pagalvojau, jau botagu 
pasišvaistyti tai tikrai mėgstu, o kai galima 
ne tik pamalti liežuviu, bet dar ir pajusti val-
džios skonį, tai kur jau čia... Tada aš  pirma 
eilėje!“ - juokėsi Dovilė.

D.Filmanavičiūtė jau spėjo pagarsėti kaip 
atvirai savo nuomonę net ir nepatogiais klau-
simais reiškianti moteris. Atlikėja tvirtina, kad 
tai nepasikeis ir „Žvaigždžių duetuose“. „Ma-
nau, kad man gana gerai sekasi besišypsant ir 
ramiu tonu žmonėms pasakyti, ką jie daro blo-
gai. Jei rezultatas bus toks, kurį verta kritikuo-
ti, tikrai tai darysiu pakankamai ryškiai ir net 
aštriai. Projekte yra dalyvavę labai daug įkve-
piančių žmonių, iš kurių galima mokytis, tar-
kim, Katažina Zvonkuvienė ar Tadas Rimgaila. 
Bet jei žiūrėsiu į kokį Radžį su savo dviratu-
kais, tada jau sakysiu tiesiai“, - pridūrė ji.

Ko, komisijos narės akimis, reikia geram 
pasirodymui? „Aš tikrai labai smarkiai atsi-
žvelgsiu į pasirodymo idėją, nes manau, kad 
tai yra pats svarbiausias dalykas. Dar man 
labai svarbu jos šviežumas. Nenoriu pradėti 
špilkuoti per anksti, juk norisi projektą pra-
dėti geromis nuotaikomis“, - užtikrintai atsa-
kė D. Filmanavičiūtė.

Į klausimą, kas bus didžiausias iššūkis at-
liekant naująjį amplua, atlikėja ir vėl atsakė ne-
tikėtai ir visiškai atvirai. „Man iššūkis bus ne-
sivaipyti ir nesimaivyti išgirdus kažką, kas gal-
būt neatitiks mano skonio. Jei aš galvosiu, kad 
tai nėra visai skoninga, tai bijau, kad mano vei-
do išraiškos tikrai nudžiugins žiūrovus... Nors 
pasisakyti korektiškai man ir pavyksta, veidą 
suvaldyti - ne visada“, - nusijuokė moteris. 

Kad ir kokį savo reiklumą ir aukštus stan-
dartus deklaruotų komisijos nariai, neretai 
nutinka ir taip, kad dalyvių įvairiuose projek-
tuose yra pasigailima, o kartais komisija balus 
skiria vadinamuoju avansu. Apie tokius atve-

jus D.Filmanavičiūtė teigia net nesvarstanti: 
„Ateidami į tokį projektą žmonės turėtų su-
prasti, kad eina ne į kažkokią labdaros akciją, 
kur jų turėtų gailėti. Ir kritika, kai yra ir svei-
kai išsakyta, ir sveikai priimta, tik padeda 
tobulėti.“ 

Pažintis su naująja komisijos nare leidžia 
suprasti - sezonas bus kaip niekad įdomus ir 
audringas. Ryškiausios emocijos su legendi-
niu projektu „Žvaigždžių duetai“ - jau šį lap-
kritį per LNK.

Parengė Vaida Andrikonytė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Dovilė Filmanavičiūtė 
„Žvaigždžių duetuose“ kritikuos už senienas 
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 9.00  „Miškinis“  6.05  LR prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui

 21.00  Duokim garo! 10.40  Yra, kaip yra  15.30  „Itališka meilė“ 

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.05 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.55 Senoji animacija. 10.10 „Vestuvių pla-
nuotojai“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Atostogos“ (N-7). 23.50 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 0.50 „Kerštas“ 
(N-7). 1.40 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10, 14.50 Dviračio šou. 12.40 Mano 
kiemas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Raudona linija. 21.45 
Noriu likti Lietuvoje. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.15 „Baltos rasos“. 9.20 „Užkal-
bėjimo teorija“. 10.35 „Tyrimo paslaptys 15“. 
11.20, 12.25 „Pirmyn, gardemarinai!“ 12.00 
Naujienos. 17.50 „Šamanė“. 18.50 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.00, 2.25 „Geriausias šefas 2“. 0.50 Vakaras 
su Urgantu. 1.25 1in city. 1.55 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 Valstybės siena. 6.20 Tėvų namai. 8.20 Pa-
sitiktinis žingsnis. 10.00 Generolo marti. 13.00, 
19.00 Naujienos. 13.20 „Generolo marti“. 14.10, 
19.30 „Anytos dienoraštis“. 22.30 „Siena“. 1.45 
„Tarasas Bulba“. 

 Ren
6.50 Vaikų klubas. 7.00 „Viengungiai“. 7.45, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos dramos“. 
9.35 Didžiosios paslaptys. 10.35 „Kitas 3“. 11.35 
A.Čapman paslaptys. 12.35 Kosminių istorijų 
diena. 13.35 „V ir M“. 14.05 Gyva tema. 15.05 Tin-
kama priemonė. 16.10 „Šeimos dramos“. 17.10 
Didžiosios paslaptys. 18.15 Dar ne vakaras. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 Gyva tema. 1.05 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
6.00 „Angelai ir demonai. Tikra Kremliaus 
žmogžudystė“. 7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 9.20 „Daktaras Mirtis“. 13.00 „Su-
sitikimo vieta“. 15.20 „Piatnickis“. 18.25 Eks-
trasensai prieš detektyvus. 19.55 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 15“. 21.55 FM humoro koncertas 
„Visi humoro hitai“. 23.50 „Mano namas - 
mano tvirtovė“. 1.40 „Susitikimo vieta“. 3.40 
„Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 
8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.45 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 
Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.15 Valstybės 
interesai. 19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 Laisvas 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 0.15 Lenkiškų dainų muziejus, arba 
Vienos dainos istorija. 1.45 Paslėpti lobiai. 
6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
5.10 „Paskutinė Mimzė“. 7.10 „Gerbėja“. 9.15 
„Džekas ir Džilė“. 11.10 „Trečias žmogus“. 13.30 
„Pelėdų karalystės sargai“. 15.10 „Įsimylėjęs Šeks-
pyras. 17.20 „Gerbėja“. 19.10 „Apie Šmitą“. 21.25 
„Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 23.10 „Memento“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 
17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Gaudant monstrus. 14.30 Iš mei-
lės automobiliams. 21.00 Mega pervežimai. 22.00 
Nemėginkite pakartoti. 23.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
23.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 21.00 Nekilnojamojo 
turto paieška. 22.00 Būsto remontas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

8.25 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ 
(N-7).

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

10.00 TV serialas „Sila. 
Kelias namo“ (N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ 
(N-7).

14.30 TV serialas 
„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Animacinis f. 
„Princesė ir varlius“

21.30 Nuotykių f. „Karibų 
piratai. Pasaulio 
pakrašty“ (N-7).

0.55 Kriminalinė komedija 
„Sėkmės, džentelme-
nai!“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis 

žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 TV serialas 
„Auklė“.

13.20 Būk mano meile! 
(N-7).

14.20 TV serialas 
„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo 

komedija „2 ginklai“ 
(N-14).

23.10 Fantastinis 
siaubo trileris 
„Nebijok tamsos“.

1.10 Kriminalinis 
veiksmo f. Javos 
karštis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės 

dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Paklauskim Lietuvos.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Fantastinis trileris 

„Dvylika beždžionių“ 
(N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Paklauskim Lietuvos.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Auksinis balsas.

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

7.30 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

8.25 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

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

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

13.50 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

14.50 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. „Gelbėjimo 

misija“ (N-7).
23.20 Veiksmo trileris 

„Skiriamoji juosta“ 
(N-7).

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

2.00 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.40 Veiksmo f. „Gelbėjimo 
misija“ (N-7).

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Šiandien 

kimba.
8.00 „Visatos 

stebuklai“.
9.00 „Miškinis“ 

(N-7).
10.05 „Budelis“ 

(N-7).
11.15 „Tyrėjas 

Saveljevas“  
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. 

Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00, 3.00 Siaubo f. 

„Zodiakas“ (S).
1.15, 4.35 Siaubo 

komedija „Piranijos“ 
(S).

5.55 „Miestai ir 
žmonės“.

6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LR prezidento Valdo 

Adamkaus 90-mečiui. 
Studijoje - Lietuvos 
Respublikos  
prezidentas Valdas 
Adamkus. 2000 m.

6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Durys atsidaro. 
8.00 Legendos.
8.45 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Skrendam.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.35 „Likimo valsas“.
16.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.30 Muzikos istorijos.
18.05 Poezija. 
18.10 Vilniaus knygų 

mugė. Profesija. 
Prezidentas. 2012 m.

19.05 Be pykčio. Pokalbis 
su Valdu Adamkumi. 
2008 m.

19.30 Muzika gyvai. 
21.00 „Šnipų žaidimas“.
23.05 Poezija.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Muzika gyvai. 

 23.20  „Skiriamoji 
  juosta“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.15 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“.

8.50 „Ožiukas, kuris 
skaičiavo iki  
dešimties“.

9.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.00 „Superauklė“ (N-7).
11.00 „Didingasis amžius“.
13.00 „Svajonių princas“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“.
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Nusikaltimas“.
23.15 Snobo kinas. 

Kriminalinė drama 
„Džeki Broun“.

2.20 „CSI. Niujorkas“.
3.05 „Tėvas Motiejus“.
4.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.50 „Įtariamieji“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 ESL PRO lygos apž-

valga (N-14).
23.00 Seksualiausia LT (S).
23.30 Eurolygos rung-

tynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Stambulo 
„Daruššafaka Doguš“. 
Vaizdo įrašas.

1.20 Kriminalinis trileris 
„Kazino apiplėšimas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.10 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

14.10 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

15.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

16.50 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

17.50 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00, 22.55 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 „Atleisk, 

kad tave myliu“ 
(N-7).

23.25 „Kad ir kas 
benutiktų“  
(N-7).

„2 GINKLAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Baltasar Kormkur.
Vaidina: Denzel Washington, 
Mark Wahlberg, Paula Patton.

Pastaruosius dvejus metus Bobis 
Strenčas ir Markusas Stigmanas 
bandė įsiskverbti į narkotikų prekei-
vių sindikatą. Nors abu vyrai buvo 
priversti dirbti kartu, niekada vie-
nas nuo kito nenuleido įtarių akių.

„NEBIJOK TAMSOS“
Fantastinis siaubo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Troy Nixey.
Vaidina: Guy Pearce, 
Bailee Madison, Katie Holmes.

Salė - vieniša uždara mergaitė. Ji 
atvyksta paviešėti pas tėvą, kuris 
po skyrybų apsigyveno senoviš-
koje XIX amžiaus viloje. Kartą, lan-
džiodama po namą, mergaitė su-
randa slaptą rūsį. Jo niekas nebuvo 
atvėręs daugiau nei šimtą metų...

lapkričio 4 d.

 21.00  „Atleisk, kad tave 
  myliu“

 1.20  „Kazino 
  apiplėšimas“ 

 18.55  „Senojo Tilto 
  paslaptis“

 ANIMAL PLANET
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 11.00 Protingi 
gyvūnai. 8.15, 12.50 Laukinė Indija. 9.10, 14.40, 
21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 17.25, 
23.50Žvejyba Amazonėje. 18.20, 22.00 Plėšrūnai 
iš arti. 20.10 Nusikaltimo vieta. Laukinė gamta. 

 SPOrT1
7.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Spartak“ - 
„CSKA“. 2016-10-29. 9.40 NBA krepšinio lyga. 
Jutos „Jazz“ - Los Andželo „Clippers“. 2016-10-30. 
11.40 Europos taurė. Gran Kanarijos „Herbali-
fe“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 2016-11-02. 13.20 
KOK World Series. Bušido kovos. 15.20 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. „Spartak“ - „CSKA“. 2016-
10-29. 17.20 NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ 
- Los Andželo „Clippers“. 2016-10-30. 19.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 20.00 NBA Acti-
on. Krepšinio lygos apžvalga. 20.30 Europos taurė. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabe-
lis“. 2016-11-02. 22.10 KOK World Series. Bušido 
kovos. 0.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Ernesto 
Šetkaus pasirodymas. „Ado Den Haag“ - „Ajax“. 
2016-10-15. 2.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - „MoraBanc“. 2016-10-30.  

 VIASAT SPOrT BALTIc
7.00, 16.25 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Fe-
nerbahce“ - „Manchester United“. 8.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Emporio 
Armani“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Galatasaray“. 12.35 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 13.35 Motosportas. Malaizijos MotoGP 
Moto2 lenktynės. 14.55 Motosportas. Malai-
zijos MotoGP lenktynės. 18.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 18.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Darussafaka“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Panathinaikos“. 22.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Darussafaka“. 
0.40 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Bamberg“ - 
„Emporio Armani“. 2.30 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Manchester City“ - „Barcelona“. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Panathinaikos“. 

 EurOSPOrT
6.00, 12.30, 20.15, 1.30 Angliškasis biliardas. 
TBA. 10.30 Motosportas. Porsche supertaurė. 
11.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. Ka-
taras. 11.30 Motokrosas. Latvija. 15.30, 24.00, 
3.00, 4.30 JAV futbolo lyga. 17.00, 22.15 Dai-
lusis čiuožimas. „ISU Grand Prix“. 20.10, 23.55 
Sporto naujienos. 

„ATOSTOGOS“
komedija. JAV. 2006.
Režisierė: Nancy Meyers.
Vaidina: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law.

Los Andžele gyvenanti Amanda sužino, kad jos mylimasis jai buvo 
neištikimas. Išspyrusi jį pro duris mergina ieško nusiraminimo interne-
te, ten susipažįsta su to paties likimo angle Airise. Merginos sumąsto 
apsikeisti namais. Taigi Amanda atsiduria apsnigtoje Anglijoje, o Airisė 
negali atsipeikėti iš džiaugsmo išvydusi dviejų aukštų namą.

„KArIBŲ PIrATAI.  
PASAuLIO PAKrAŠTY“
nuotykių Filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, 
Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

Auksiniai piratų laikai eina į pabai-
gą. Kai kapitonas Džekas Sparou 
išgelbėjamas, Vilas, Elizabeta ir 
kapitonas Barbosa turi susikauti su 
žiauriuoju kapitonu Deiviu Džonsu.

LNK
21.00

TV3
21.30

LNK
23.10

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“.
7.30 „Nindžago. Spinjitzu 

meistrai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir draugai“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Trys didvyriai ir 

Šamachando  
princesė“ (N-7).

14.10 Romantinė komedija 
„Tobulas vyras“ 
(N-7).

16.15 „Simpsonai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Iššūkis kaime Lietuva 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Transporteris“ (N-7).
23.00 Komedija „30 naktų 

paranormalių reiški-
nių su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono 
tatuiruote“ (S).

0.30 Siaubo trileris 
„Smagus pasiva-
žinėjimas 2. Mirtis 
kelyje“ (S).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Harvis 
Biksas“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

9.00 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 „Stebuklingas 

kardas“.
11.35 Veiksmo 

komedija „Piko 
valanda“ (N-7).

13.35 Komedija 
„Policijos  
akademija“.

15.30 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 „Megamaindas“.
21.20 Komedija 

„Mano motinos  
prakeikimas“  
(N-14).

23.15 Romantinė komedija 
„L.O.L.“ (N-14).

1.05 Veiksmo 
komedija „ 
2 ginklai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.25 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
7.50 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 Dokumentinis f. 

„Prezidentas Valdas 
Adamkus“. 

14.20 „Užrašai apie Šerloką 
Holmsą“ (N-7).

15.15 Klausimėlis.lt.
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Drama „Pradedantieji“.
0.45 Trumposios žinios.

 19.40  Stilius 11.00  „Trys didvyriai ir 
Šamachando princesė“

ŠeŠtadienis

„MANO MOTINOS PRAKEIKIMAS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierė: Anne Fletcher.
Vaidina: Barbra Streisand, Seth Rogen, Julene Renee.

Chemikas ir išradėjas Endriu siekia parduoti savo naują išradimą. Pakeliui į 
Las Vegasą vaikinas sustoja aplankyti mamos. Jiedu išsikalba ir Endriu sužino, 
kad jis buvo pavadintas ne šiaip sau, o mamos senos meilės garbei. Vaikinas 
išsiaiškina, kad jos kažkada mylėtas Endriu Margolis vis dar gyvas ir nevedęs. 
Tad jis pasiūlo mamai keliauti kartu į Las Vegasą, neva daugiau pasibūti kartu.

rekomenduoja

„DARBO VAKARĖLIS“
Komedija. Rusija. 2014.
Režisierius: Oleg Asadulin.
Vaidina: Roman Garejev, 
Irina Gavra, Ksenija Sobčiak.

Igoris - vyriausiasis baldų salono 
vadybininkas, svajojantis apie pa-
aukštinimą. Deja, gražiausios viltys 
greitai suduš, kai po darbo vakarėlio 
salone jis ras didžiulę netvarką. Ko-
legos sako, kad jiems išeinant viskas 
buvo tvarkinga. Tokie pasiaiškinimai 
netenkina Igorio - dėl savo svajonės 
jis padarys viską ir tikrai išsiaiškins, 
kas suniokojo jo darbovietę.

„ANAKONDA 2. KRUVINOSIOS 
ORCHIDĖJOS BEIEŠKANT“
VeiKsmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Dwight H.Little.
Vaidina: KaDee Strickland, Matt-
hew Marsden, Johnny Messner.

Mokslininkų grupė išsiruošia į pavo-
jingą kelionę ieškoti juodosios orchi-
dėjos, kuri leistų prailginti žmonių 
gyvenimą. Tačiau jų pačių viltis išlikti 
vis labiau trumpina nesutarimai ir 
žmogiško kraujo ištroškusios gyva-
tės. Iki soties prisirijusios magiškų 
gėlyčių, anakondos tapo kur kas 
didesnės, greitesnės ir protingesnės.

„DŽEKI BRAUN“
Kriminalinis trileris. JAV. 1997.
Režisierius: Quentin Tarantino.
Vaidina: Robert Forster, 
Pam Grier, Samuel L.Jackson.

Džekė Braun - tai stiuardesė, suima-
ma už lėktuvu slapta gabenamus pi-
nigus, gautus už nelegaliai parduo-
tus ginklus. Jos laimei, Federalinio 
tyrimų biuro agentas Rėjus Nikoletė 
ir Los Andželo policininkas Markas 
Dargusas nutaria dirbti kartu ir areš-
tuoti prekiautoją ginklais.

TV6
22.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7). 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Auklės per prievartą“ (N-7). 22.40 „Atostogos“ 
(N-7). 1.20 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.25 Žodis - 
ne žvirblis. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 Dviračio 
šou. 19.30 „Vaikinai palydovai“ (N-7). 20.30 
Mano kiemas. 21.00 Informaciniai mitų grio-
vėjai. 21.30 Autopilotas. 22.00 Dabar pasau-
lyje. Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Už vaikystę. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos 
(N-7). 2.55 Bus visko. 3.35 Valanda su Rūta. 
5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, my-
limas akordeone! 7.15 „Maša ir lokys“. 7.30 „Juo-
kingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00 Naujienos. 
9.10 Idealus remontas. 10.05 „Planeta Ai“. 10.20 
Skanėstas. 11.00 Naujienos. 11.35 „Kinijos atra-
dimas“. 12.10 „Storulių mokykla“. 16.40 Vakaro 
naujienos. 16.55 „Ledynmetis“. Naujas sezonas. 
20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 23.05 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.30 Valstybės siena. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Naujienos. 7.20 „Įsimylėjęs savo noru“. 9.05 
Šeimos detektyvas. 10.40 Humoro laida. 13.20 
N10. N1>2L. 17.00 Šeštadienio vakaras. 20.00 
„Ji numušė pilotą“. 23.50 „Vienas prieš visus“. 

 REN
6.35 Vaikų klubas. 6.40 Pasverti ir laimingi 4. 
9.30 „Senovės dievų laboratorija“. 10.30 „Žemė. 
Mirtinas magnetas“. 11.30 „Juodi Žemės še-
šėliai“. 12.30 „Dievų žaidimai“. 13.25 „Laiko 
rūsiuose“. 14.25 Mintransas. 15.10 Sąžiningas 
remontas. 15.55 Pati naudingiausia programa. 
16.55 „Daktaras Freidas prieš Viešpatį Dievą“. 
20.00 „Šnipė“. 21.50 „Aidas iš praeities“. 

BTV
23.55

LNK
21.20

TV1
0.30

 15.30  „Gyvenimo 
  šukės“ 
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Mieliausias 

Amerikos šuo“ (1).
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Latvija.  
2016 m.

12.05 Pavariau (N-7).
12.35 Mistinės istorijos 

(N-7).
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Misionierius“ 
(N-14).

23.55 Veiksmo trileris 
„Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidė-
jos beieškant“ (N-14).

1.45 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

3.15 Muzikinė kaukė.
5.15 Galiūnų čempionų 

lyga. Latvija.  
2016 m.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Auginantiems 

savo kraštą.
10.00 „Laukinis 

pasaulis“.
10.50 „Vera“ (N-7).
13.00 Auksinė 

daina.
14.55 „Visatos 

stebuklai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.25 „Gamtos 

magija“.
19.00, 5.05 „Dykumos“.
20.00, 22.30 Žinios. Orai.
20.30 „Kalnų 

ežerai“.
21.30, 3.50 24/7.
23.00 „Atsargos 

pulkininkas tiria. 
Kvapnus  
suvenyras“  
(N-7).

1.20 Mafijos kronikos. 
Kriminalinė  
istorija (N-14).

2.20 „Vera“ (N-7).
4.35, 6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Mokslo ekspresas.
11.20 Šokio pasaka 

„Dinozaurų salos 
paslaptis“.

12.30 „Šokių akademija 2“.
13.20 „Devynbėdžiai“. 
16.00 Dokumentinis f. „Alė 

Rūta. Ilgesys“.
17.00 Grupės „Lemon Joy“ 

koncertas.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Knygos „Valdas 

Adamkus. Pokalbiai 
nesilaikant proto-
kolo“ pristatymas 
Valdovų rūmuose.

22.00 Drama „Rokas ir jo 
broliai“ (N-7).

1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 „Šokių akademija 2“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Akloji“.
8.00 „Būrėja“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.30 Saldžioji 
Reičelės Alen  
virtuvė.

13.00 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.

14.05 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 Goko stiliaus 

paslaptys.
17.05 „Toledas“ (N-7).
18.45 „Būrėja“.
19.25 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Volanderis. 

Meilės pamoka“ 
(N-14).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 „Džeki Braun“ 
(N-14).

3.15 „Kas aprengs 
nuotaką?“

4.10 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

6.15 „Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kėdainių „Nevėžis“ -  
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Dokumentinis f. 
„Arvydas  
Sabonis. 11“.

21.20 „6 kadrai“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Darbo 

vakarėlis“ (N-14).
0.15 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

1.15 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

10.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Kai šaukia 
širdis“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės 
karaliai“.

14.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

15.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

16.10 „(Ne) svajonių 
princas“ (N-7).

17.50 „Virtuvė“ (N-7).
18.20 „Astro vaikis“.
20.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

21.00 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

22.40 „Ieškotojas“ 
(N-7).

23.40 „Dingęs“ (N-7).
0.50 „Elajus Stounas“ 

(N-7).

 22.00   „Rokas ir jo 
  broliai“ 

 18.00  Žinios 18.30  Keliauk ir ragauk  15.00  „Dikensiada“ 19.25   „Senjora“

TV PROGRAMAlapkričio 5 d.

 NTV Mir
6.40 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.15 Kūdikio 
lūpomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas 
ir negyvas maistas. 11.00 Buto klausimas. 
12.05 Dvigubi standartai. 13.05 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
15.20 „Piatnickis“ . 18.25 „Matau - žinau“. 
22.20 „Tarptautinė pjūklorama“ su Tigranu Ke-
osajanu. 23.05 „Sugrįžimas“. 1.00 „Paslaptinga 
Rusija. Baikalas. Gyvas ežeras?“ 1.55 „Seniai“. 
3.55 „Sutuoktiniai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.30 Turistinė kelionė. 11.50 Po-
lonija 24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50, 6.50 Iš kitos pusės. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Bodo“. 22.50, 4.40 „Paskutinis 
aukštas“. 0.20, 6.00 Lidzbarko humoro ir sa-
tyros vakarai. 

 TV1000
8.55 „Memento“. 10.55 „Apie Šmitą“. 13.05 
„Veronika ryžtasi mirti“. 14.55 „Seksas ir mies-
tas 2“. 17.25 „Auklė Makfi“. 19.10 „Liokajus“. 
21.30 „Paranoja“. 23.25 „Vėlyvas kvartetas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagaminta. 
7.25 Būsto gelbėjimo operacija. 8.15 Paskutiniai 
Aliaskoje. 9.10 Aliaska. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 11.50 Karai 
dėl bagažo. 12.40, 24.00 Likvidatorius. 15.25 Turto 
gelbėtojai. 16.20 Senienų medžiotojai. 17.15 Ne-
įtikėtinos inžinerinės klaidos. 18.10 Didžiosios 
statybos. 19.05 Variklių entuziastai su Džimiu 
de Viliu. 20.00 Kruizinių laivų katastrofos. 21.00 
Automobilių perpardavinėtojai. 22.00 Legendiniai 
motociklai. 23.00 Paskui klasikinius automobilius.   

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00, 16.00 
Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00 Namai ant ratų. 
12.00 Viešbučių verslas. 17.00, 21.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delijos prieskonių kelionė. 
22.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 24.00 Mirtį sėjantys turtai. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Pažintis su tinginiais. 7.25, 19.15 Plėšrūnai 
iš arti. 8.15, 12.50, 17.25 Tigražuvė. 9.10, 20.10 
Veterinarų gyvenimas. 10.05 Laukinė Indija. 
11.00, 21.05 Namai medžiuose. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45 Drambliai. 14.40 Lau-
kiniai ir pavojingi. 15.35 Laukinė prigimtis su 
Deivu Salmoniu. 16.30 Nusikaltimo vieta. Lau-
kinė gamta. 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Amkar“ - 
„Rostov“. 2016-10-29. 8.00 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. Ernesto Šetkaus pasirodymas. „Ado 
Den Haag“ - „Ajax“. 2016-10-15. 10.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 11.00 Penk-
tasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 12.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Indianos „Pacers“. 2016-10-30. 14.10 
NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ - Los Andželo 
„Clippers“. 2016-10-30. 16.20 KOK World Series. 
Bušido kovos. Moldova 2016. 19.00 Europos 
taurė. Gran Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 2016-11-02. 20.45 Tiesiogiai. Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. Eindhoveno „PSV“ - Ens-
chedės „Twente“ . 22.45 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“. 2016-10-30. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Darus-
safaka“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Barcelona“. 10.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Tottenham“ - „Bayer“. 
12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Pa-
nathinaikos“. 14.25 Ledo ritulys. KHL. Maskvos 
„Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 16.25 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Middles-
brough“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 19.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Everton“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Middles-
brough“. 23.20 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Darussafaka“. 1.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Everton“. 3.00 Premier lygos 
apžvalga. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Middlesbrough“. 

 eurosPorT
6.00, 12.00, 19.45, 1.30 Angliškasis biliardas. 
TBA. 10.30, 15.30, 24.00, 5.30 JAV futbolo 
lyga. 16.00, 22.15, 3.00 Dailusis čiuožimas. 
„ISU Grand Prix“. 17.30 FIFA futbolas. 18.00 
Jojimas. 19.30 Sporto linksmybės. 19.40, 23.55 
Sporto naujienos. 4.30 Motokrosas. Latvija. 

 19.00  „Arvydas 
  Sabonis. 11“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 10.10  Beatos virtuvė  17.30  „Apgaulingas
    žavesys“

 22.35   „Užkibo“

 

 16.40   Ne vienas kelyje 19.30  X Faktorius

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Menų 
sala. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pasaulis pagal 
moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Naisių 
vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 14.30 Mankštinkitės. 
15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7). 17.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 18.30 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Meilės skonis“ (N-7). 22.50 
„Auklės per prievartą“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Augi-
nantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.25, 1.55 
KK2 (N-7). 9.55 Brydės. 10.25 Žodis - ne žvirblis 
(k). 10.30, 4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda 
su Rūta. 13.40, 0.10 Raudona linija. 14.30 24 
valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 
Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
21.00, 0.55 „Alfa“ savaitė. 21.30 Ne vienas kelyje. 
22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
22.30 Pagalbos skambutis (N-7). 23.20 Nuo... Iki. 

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.40 Sargybinis. 7.05 „Šiek tiek apie 
baidyklę“. 7.10 „Juokingi kamuoliukai. PIN - 
kodas“. 7.45 Padriki užrašai. 8.00 Sveikata. 9.15 
Kol visi namie. 10.05 „Fiksikai“. 10.25 Fazenda. 
11.30 „Idealios poros nuosprendis“. 16.00 „Visų 
geriausias!“ 17.40 Vienas prie vieno. Naujas 
sezonas. 21.00 Sekmadienio „Laikas“. 22.45 
Maksimas Maksimas. 23.55 „Asmeninė majoro 
Baranovo byla“. 2.05 „Jumorina“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano humo-
ro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 10.20 Juoktis lei-
džiama. 13.20 Tai, kas svarbiausia. 15.20 Melodija 
dviem balsams. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 23.00 Klinton prieš Trampą. Rinkimų 
JAV išvakarės. 23.55 „Vėl vienas visiems“. 

 Ren
7.45, 1.10 Rusiškas vairavimas. 8.35 „Daktaras 
Freidas prieš Viešpatį Dievą“. 11.30 „Stoviu 
ant krašto“. 17.45-18.45 „Žiniuonis. Medžioklė 
be taisyklių“. 22.15 „Zadornovas. Memuarai“. 
23.55 Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.55 NTV Stringeriai. 8.25 Valgome namie. 9.25 
Pirmoji pavara. 10.05 Technikos stebuklai. 11.00 
Sodininkų atsakas. 12.05 Vartotojų priežiūra. 
13.15 Važiuosime, pavalgysime! 14.05 „Dideli 
tėvai“ . 15.20 „Piatnickis. Antra dalis“. 18.25 
„Žvėries pėdsakais“. 22.05 „Denas“. 0.05 „Teisė-
tai“. 2.00 „Piatnickis“. 4.10 „Popovo byla“. 

 TV PolonIa
7.40 Pramoginė laida. 8.40 Giminės saga. 9.10 
Pasienio kurjeris. 9.50 Lenkų valgiai. 10.05 
Laisvas ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija 
su Miodeku. 10.30 Grūdas. 11.00, 20.25, 2.25 
Mada šeimai. 11.20 Petersburskio muzikos 
šou. 11.50 „Žirafos ir raganosio viešbutis“. 
12.40 Vietos su istorija. Žyrarduvas - lino 
sostinė. 12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.20 Pramoginė laida. 15.40, 0.55 
Įsimylėk Lenkijoje. 16.10 „Made in Polska“: 
HEY koncertas. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Blondinė“. 22.40, 5.10 „Ak, Karoli 2“. 0.30 
Žvaigždynas. „Wilki“. 

 TV1000
9.15 „Vėlyvas kvartetas“. 11.10 „Liokajus“. 13.30 
„Pas kutinė Mimzė“. 15.15 „Druska“. 17.00 „Slėpkit 
pamerges!“ 19.10 „Pabudimas“. 21.10 „Pykčio regi-
mybė“ (N-7). 23.15 „Loftas“. 1.20 „Kelias į žvaigždes“. 

 DIscoVeRy 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Iš meilės automobiliams. 10.55 Ieškant ginklo. 
11.50 Sprogimai. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvidatorius. 15.25 
Paskui klasikinius automobilius. 16.20 Mega 
pervežimai. 17.15 Robotų kovos. 18.10 Kaip tai 
pagaminta. 20.00 Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 
1.55 B.Grilsas. Sala. 22.00, 3.40 Novatoriai. 23.00, 
4.30 Mirties siena. 24.00, 5.20 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
9.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00 Gyve-
nimas rąstų namelyje. 11.00, 17.00, 24.00 Būsto 
remontas. 12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 13.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Statybos 
atokioje Montanoje. 15.00, 20.00 Pamiršta ir 
palaidota. 16.00 Turto gelbėtojai. 21.00, 2.00 
Muziejų paslaptys. 22.00, 1.00, 5.00 Mirtį sė-
jantys turtai. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
7.30 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Slibinas 

Goriničius  
ir Dobrinia 
Nikitičius“.

12.25 Nuotykių f. 
„Kelionė į  
Raganų kalną“  
(N-7).

14.30 Nuotykių f. 
„Geležinis Vilis“.

14.35 „Kaulų trupintojo 
legenda“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius 

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Profas“  
(N-14).

23.55 Trileris 
„Neįmanoma misija“ 
(N-7).

6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Neramūs 

ir triukšmingi“.
8.10 „Sandžėjus ir 

Kreigas“ (1).
8.35 „Tomo ir 

Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Berniuko 
Rykliuko ir Lavos 
mergaitės nuotykiai“.

11.50 Veiksmo komedija 
„Klik! Arba gyve-
nimas pagreitintai“ 
(N-7).

14.00 Pričiupom! (N-7).
14.30 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai.
21.50 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Eliziejus“.

24.00 Komedija 
„Mano motinos  
prakeikimas“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio 

Peno nuotykiai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.40 „Auklė Mun“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 2 d.
13.00 „Slėpiningoji Indija“. 
13.55 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
18.50 Paramos ir labdaros 

koncertas „Degu  
kaip žvakė 2016“.

20.30 Panorama.
21.00 Savaitė.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Teisė žinoti.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Komiška drama 

„Užkibo“ (N-14).
0.40 „Rokas ir jo broliai“. 

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas 

(N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.10 Beatos virtuvė.
11.00 BBC dokumentika. 

„Ledo žemė“.
13.15 Sveikinimai.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ 
(N-7).

18.00 „Šuo“ (N-7).
19.10 Romantinė komedija 

„Nuotakų karai“ 
(N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Septyni“  
(N-14).

1.30 Veiksmo f. 
„Misionierius“ 
(N-14).

3.05 Veiksmo trileris 
„Anakonda 2. 
Kruvinosios  
orchidėjos  
beieškant“  
(N-14).

4.35 Romantinė 
komedija  
„Nuotakų karai“ 
(N-7).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų 

daktaras“  
(N-7).

12.45 „Delta“ 
(N-7).

14.55 „Visatos 
stebuklai“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.

16.20 Krepšinio 
pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.25 „Gamtos 
magija“.

19.00 Kartų kovos.
20.30 „Vera“

(N-7).
23.00, 5.55 

24/7.
24.00 „Budelis“ 

(N-7).
2.10 „Visatos 

stebuklai“.
3.50 „Atsargos 

pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras“ 
(N-7).

5.25 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
6.50 Anapus čia ir dabar.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno 

dienos.
8.45 ARTi.
9.00 „Kova už išlikimą“. 
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Kristupo vasaros 

festivalis 2016. 
Flamenko emocija.

12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai.
13.30 Opera „Bohema“.
15.25 „Sodininkas“.
16.00 „Ukraina. Išgyvenę 

ugnyje“. 1, 2 d.
17.00 Durys atsidaro.
17.30 K.Zanussi filmų re  t ro -

   spektyva. „Savait ga  - 
lio istorijos“. 3 d. 
„Apgaulingas žavesys“.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Prezidento Valdo 

Adam   kaus 90-mečio 
minėjimas.

21.00 Nes man tai rūpi.
21.50 Kelias į namus.
22.25 Grupės „Garbanotas 

Bosistas“ koncertas.
23.30 Dabar pasaulyje.

 10.00  Vantos lapas
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lapkričio 6 d.

 20.00  „Ema“ 19.00  „Prieskonių 
    princesė“

 1.40  „Karalienė Izabelė“

 AnimAl PlAnet
8.15, 18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 
Laukinė Indija. 10.05 Teisingumas Teksaso vals-
tijoje. 11.00, 12.50 Plėšrūnai iš arti. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 1.40, 5.49 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 17.25, 5.02 Afrikos medžiai. 19.15 
Veterinarų gyvenimas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00 NBA krepšinio lyga. Jutos „Jazz“ - Los An-
dželo „Clippers“. 8.10 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
Eindhoveno „PSV“ - Enschedės „Twente“. 10.10 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 10.35 
Penktasis kėlinys. 11.20 NBA krepšinio lyga. Okla-
homos „Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 
13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Badalonos „Jovent ut“ - Malagos „Unicaja“. 
15.30 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az 
Alkmaar“ - Amsterdamo „Ajax“. 17.30 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 18.00 NBA 
Pasaulis. 18.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Malagos „Unicaja“. 20.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Barselonos „Barcelona“ - Madrido „Real“. 22.30 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail 
Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 1.15 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Amsterdamo „Ajax“. 
3.15 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ -
„Everton“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„PSV Eindhoven“ - „Bayern“. 10.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Sporting“. 
12.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.55 
Premier lygos apžvalga. 13.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 16.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Watford“. Tiesioginė transliacija. 
18.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ -
„West Bromwich“. Tiesioginė transliacija. 20.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Sout-
hampton“. 22.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „Manchester United“. 0.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Darussafaka“. 2.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. 
5.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 6.00 „Formu-
lė-1“. Meksikos GP lenktynių apžvalga. 

 euroSPort
7.00, 12.30, 18.00, 21.00 JAV futbolo lyga. 8.30 
Automobilių lenktynės. Pasaulio čempionatas. 
10.15, 14.00 Motokrosas. Latvija. 11.15, 15.00 
Sporto linksmybės. 12.15 Jojimas. JAV. 15.30, 
20.00 Niujorko maratonas. 19.25, 0.55 Sporto 
naujienos. 19.30, 1.05 FIFA futbolas. 1.30 Niu-
jorko maratonas. JAV.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.35 Daktaras Ozas (N-7).
10.30 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
12.30 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.05 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Tabatos salonas“.
17.00 Komedija 

„Antrąkart vedęs“ 
(N-7).

19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Volanderis. 

Sutrikęs žmogus“ 
(N-14).

22.55 Veiksmo trileris 
„Durys priešais“ 
(N-14).

0.45 „Kas aprengs nuotaką?“
1.40 „Karalienė Izabelė“ 

(N-14).
3.00 „Volanderis. Meilės 

pamoka“ (N-14).
4.30 „Kas namie 

šeimininkas?“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Romantinė drama 
„Prieskonių princesė“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

1.00 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Elajus 
Stounas“ 
(N-7).

12.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.30 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

15.10 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.10 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

17.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 „Ema“.
21.00 „Įkaitas“ 

(N-14).
23.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

24.00 „Kai šaukia 
širdis“.

1.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

„ProFAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Boaz Yakin.
Vaidina: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon.

Mei, jauną mergaitę, kurios atmintyje įrašytas neįkainojamas skaičių 
kodas, persekioja Triados, Rusijos gangsteriai ir korumpuoti Niujorko 
policininkai. Jai į pagalbą ateina buvęs kovų be taisyklių meistras, ku-
rio gyvenimą sugriovė Mei persekiojantys gangsteriai. Jis ketina išgel-
bėti Mei ir sustabdyti tuos, kurie nori nužudyti šią jauną vunderkindę.

tV3
22.00

„eliZieJuS“
Fantastinis Veiksmo Filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Neill Blomkamp.
Vaidina: Matt Damon, 
Jodie Foster, Sharlto Copley.

2154-ieji. Žmonija pasidalijusi į dvi 
klases: ypač turtingus, gyvenančius 
kosmoso stotyje „Eliziejus“, ir visus 
kitus, besigrumdančius šiukšlynu 
virtusioje ir nuo žmonių pertekliaus 
dūstančioje Žemėje.

„SePtYni“
kriminalinis trileris. JAV. 1995.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Brad Pitt, Gwyneth 
Paltrow, Morgan Freeman.

Žmogžudysčių skyriaus detektyvai 
medžioja maniaką, žudantį savo 
aukas pagal septynias didžiąsias 
nuodėmes. Tyrimas policininkams 
tampa tikra kelione į pragarą. Vie-
nintelis būdas sugauti žudiką - 
perprasti jo mąstymą...

„DurYS PrieŠAiS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Alex Merkin.
Vaidina: Mike Vogel, 
Danny Pino, Britanny Murphy.

Teris įtaria, kad jo sužadėtinė Džunė 
jį apgaudinėja. Atsekęs Džunę į vieš-
butį, Teris išsinuomoja kambarį prie-
šais. Apsiginklavęs šautuvu ir nusi-
tvėręs butelį viskio, jis paskambina 
savo geriausiam draugui Džulijanui.

lnK
21.50

tV1
22.55

BtV
23.00

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.40 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

Kelias namo“ (N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“ 
(N-7).

21.00 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

23.35 TV serialas 
„Kvantikas“ (N-14).

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

1.30 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.45 24 valandos 

(N-7).
12.50 TV serialas 

„Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Siaubo trileris 

„Tapatybė“ (N-14).
0.05 TV serialas 

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

„Begėdis“ (N-14).
2.00 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Laisvės vėliavnešiai.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.25 Trumposios žinios. HD.
22.30 Dokumentinis f. „Ame-

rikos pasirinkimas“.
0.35 Trumposios žinios.
0.40 „Valdžios tvirtovė“.
1.40 „Komisaras Reksas“.
2.30 Laisvės vėliavnešiai.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.00 LRT radijo žinios.

 16.20  „Šlovės dienos“ 22.30  „Kobra 11  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 
„Meilės skonis“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Piktžolės gėlių darželyje“ 
(N-7). 22.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 23.55 „Kerštas“ (N-7). 
0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30 Raudona linija. 9.30 Ži-
nios. 10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10 „Alfa“ 
savaitė. 12.40 Apie žūklę. 13.10 24 valandos 
(N-7). 13.55 Bus visko. 14.45 „Alfa“ savai-
tė. 15.15 Raudona linija. 16.05 Yra, kaip yra 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Die-
nos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 
Info diena.
 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klu-
bas. Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.00 Maskva. Rau-
donoji aikštė. 9.55, 12.20 „Vienas prie vieno“. 12.00 
Naujienos. 13.45 Lauk manęs. 14.45, 4.25 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40 Vy-
riška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
„Paslaptinga aistra“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Piršliai“. 13.40 „Gyvenimo taisyklės“. 14.05 
„Didžioji orka“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
„60 minučių“. 20.00 „Pilietis Niekas“. 23.05 
Specialusis korespondentas. 0.05 „Piršliai“. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. 7.05 „Viengungiai“. 7.50, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos dramos“. 9.40 
Didžiosios paslaptys. 10.35 „Kitas 3“. 11.35 Mi-
chailo Zadornovo koncertas. 13.25 „Jumorina“. 
14.00 Gyva tema. 15.05 Tinkama priemonė. 16.10 
„Šeimos dramos“. 17.10 Didžiosios paslaptys. 
18.15 Dar ne vakaras. 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 21.30 Izmailovo parkas. 23.20 „Šnipė“. 

„TaPaTYBĖ“
Siaubo trileriS. JAV. 2003.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet.

Limuzino vairuotojas, praėjusio amžiaus televizijos žvaigždė, policininkas, 
pervežantis žudiką, mergaitė pagal iškvietimą, porelė jaunavedžių ir krizę 
išgyvenanti šeima pasislepia nuo audros tuščiame motelyje, kuriam va-
dovauja nervingas naktinis prižiūrėtojas. Palengvėjimą suradus pastogę 
greitai pakeičia baimė, kai keliautojai vienas po kito pradedami žudyti.

lnK
22.15

„PIKTŽolĖS GĖlIŲ 
DaRŽelYje“
Drama. Vokietija. 1998.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Ursula Karven, Miroslav
Nemec, Siemen Ruhaak.

Džeraldas laimingai gyvena savo 
jaukiuose namuose kartu su dukra 
Emile ir žmona Ana. Deja, Ana tragiš-
kai žūva automobilio avarijoje. Našliu 
likusio Džeraldo kaimynystėje į savo 
tetos namus sugrįžta dailės moky-
toja Šarlotė. Moteris pradeda dirbti 
mokykloje, moko ir Emilę, o neilgai 
trukus susipažįsta su mergaitės tėvu.

„MoTeRIS-KaTĖ“
VeikSmo filmaS. JAV, Australija. 2004.
Režisierius: Jean-Christophe 
Comar.
Vaidina: Halle Berry, Benjamin 
Bratt, Sharon Stone.

Po Moters-katės kauke slepiasi bu-
vusi kosmetikos firmos konsultantė, 
kuri atsitiktinai išsiaiškino savo darb-
davių paslaptis. Grožio imperijos va-
dovai Laurel ir Džordžas pasmerkė 
per daug žinančią merginą mirčiai, 
tačiau tinkamai neatliko nuospren-
džio. Patiencės gyvybę išgelbėjo 
egiptietiškos veislės katinas...

„DU MIeGaMIejI,  
VIena VonIa“
Siaubo filmaS. JAV. 2014.
Režisierius: Stanley Yung.
Vaidina: Eric Roberts, 
Dee Wallace, Michele Hicks.

Ankštame būste gyvenę Kevinas 
ir Reičel visad svajojo apie butą su 
dviem kambariais ir vonia. Pagaliau 
jų troškimas išsipildė, bet greitai pa-
aiškės, kad šis butas - ne svajonė, 
o košmaras. Jauna šeima negalės 
patikėti tuo, kas dedasi jų namuose. 

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja

BTV
21.30

46 laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  4

6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 „Farų karai“.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. „Moteris-

Katė“ (N-7).
23.30 Kriminalinis trileris 

„Septyni“ (N-14).
1.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.30 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ .
4.00 Gyvenimiškos istorijos.

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Kartų kovos.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.40 Mokslo sriuba.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro. 
8.45 Keliaukim!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.05 Nacionalinis turtas.
13.35 Linija, spalva, forma.
14.05 Atspindžiai.
14.35 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė).
17.30 Kultūros metraščiai. 
18.25 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Drama „Pradedantieji“.
22.40 Poezija. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

8.15 Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“.
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės XVII. Durklo 
klubas“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.15 „Tėvas Motiejus“.
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Volanderis. Sutrikęs 
žmogus“ (N-14).

5.25 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Skorpionas“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Du mie-

gamieji, viena vonia“ 
(S).

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

(N-7).
2.10 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Ema“.
10.30 Kas paleido 

šunis?
11.00 „Juodabarzdis“ 

(N-7).
12.40 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas“.

13.10 „Virtuvės 
karaliai“.

13.40 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.40 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

15.10 „Nefritinio 
skorpiono  
prakeikimas“.

17.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00, 22.55 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Praeities 
paslaptys“  
(N-7).

23.25 „Į Vakarus“ 
(N-7).

 14.35  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 20.30  Nuoga tiesa 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 18.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAlapkričio 7 d. 

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockajos studija. 8.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Skyrius“. „Baisūs leitenantai“. 15.25 
„Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir rodo-
me. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 6“. 
22.40 Dienos apžvalga. 23.05 Pozdniakovas. 
23.20 „Svetimas rajonas“. 1.20 „Balzakovo am-
žius, arba visi vyrai kiaulės. Po penkių metų“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Nemu-
no. 8.10, 2.25 Knygų kandys. 8.30, 17.55 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05 
„Ne tik arklys ir kardas“. 12.35 Iš kitos pusės. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Ži-
nios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 Pasienio kurjeris. 16.15 
Lenkų valgiai. 16.40, 6.45 Kultūros informacija. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.55 Galerija. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 0.15 Didysis testas 
apie Senkevičių. 4.45 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
7.30 „Pykčio regimybė“. 9.35 „Loftas“. 11.25 „Pa-
budimas“. 13.25 „Džekas ir Džilė“. 15.05 „Trečias 
žmogus“. 17.25 „Paskutinė Mimzė“. 19.10 „Kužde-
sių sala“. 21.40 „Pasimatymas“. 23.15 „Apalosa“.

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15 Karai dėl bagažo. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55, 21.00, 2.50 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. Aktyvi preky-
ba. 13.35 Teisingumas tamsiosiose giriose. 14.30 
Nesėkmių garažas. 17.15 Karai dėl bagažo. 20.30 
Kaip tai pagaminta. 22.00 Amerikos Tarzanai. 
23.00 Nuogi ir išsigandę. 24.00 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00 Nekilnojamojo turto paieška. 
9.30 Gyvenimas rąstų namelyje. 10.00, 15.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Didžiosios pamink-
lų paslaptys. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Plėš-
rūnai iš arti. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Laukinė 
gamta. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40 Akiplėšos katės. 20.10 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos 
„Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“. 2016-10-23. 
7.30 NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail 
Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 9.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. „CSKA“ - „Amkar“. 
Vakar. 11.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
13.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bada-
lonos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“. 15.10 
NBA Pasaulis. Speciali laida. 15.40 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015.  
1 d. 17.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 18.20 NBA krepšinio lyga. Portlando 
„Trail Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 20.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. 21.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. „CSKA“ - „Amkar“. 23.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 
1 d. 1.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 1.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 500 mylių lenktynių. 11.30 Krep-
šinis. Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Emporio 
Armani“. 13.20 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Darussafaka“. 15.10 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Manchester City“ - „Barcelona“. 
17.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Tot-
tenham“ - „Bayer“. 18.50 Rankinis. Europos 
čempionato atranka. Vengrija - Latvija. 20.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Tottenham“. 22.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Watford“. 24.00 Futbolas. 
UEFA Europos lyga. „Fenerbahce“ - „Man-
chester United“. 1.50 Premier lygos apžvalga. 
2.50 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos 
„Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
7.00, 11.00, 17.30 Dailusis čiuožimas. ISU 
„Grand Prix“. Rusija. 9.30 Niujorko maratonas. 
13.00, 19.30, 21.05, 0.35 JAV futbolo lyga. 
16.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 20.55, 0.25 
Sporto naujienos. 23.15 FIFA futbolas. 23.45 
Sporto linksmybės. 24.00 Jojimas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  18.00  Lietuva tiesiogiai  23.30  Dabar pasaulyje 18.00  Kas ir kodėl? 20.25  „Juodosios 
  našlės“

 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvū-
nėlių krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 
„Piktžolės gėlių darželyje“ (N-7). 12.00 „Ap-
kabink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano gyve-
nimas“ (N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per 15 minučių. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Meilės magija“ (N-7). 
22.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 23.55 „Kerštas“ (N-7). 0.50 
Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Raudo-
na linija. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Autopi-
lotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Tyri-
mo paslaptys 15“. 12.00 Naujienos 12.20 Apie 
meilę. 13.45 Kartu su visais. 14.45 Mados nuos-
prendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40 Vyriš-
ka/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas.  21.10 
„Palsaptinga aistra“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 „Gyvenimo taisyklės“. 14.05 „Didžioji 
orka“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 „60 minu-
čių“. 20.00 „Pilietis Niekas“. 22.50 „Komanda“. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. 7.00 „Viengungiai“. 7.50, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos dramos“. 9.40 
Didžiosios paslaptys. 10.35 „Kitas 3“. 11.35 Iz-
mailovo parkas. 13.15 „Jumorina“. 14.10 Gyva 
tema. 15.10 Tinkama priemonė. 16.15 „Šeimos 
dramos“. 17.25 Didžiosios paslaptys. 18.30 Dar ne 
vakaras. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 „Civilizacijų kova“. 23.25 Gyva tema. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockajos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 
„Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir rodo-
me. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 6“. 
22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas rajo-
nas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 Buto klausi-
mas. 4.05 „Vieną kartą“ su Sergejumi Majorovu. 

 TV PolonIa
7.55, 1.10 „Geras klimatas jūrai. Baltijos žuvys“. 
8.30, 17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Bodo“. 15.30 Didysis 
testas Senkevičius. 17.05 Septynių kultūrų festiva-
lis - Seradzas 2016. 17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.25 Istorijos aktualijos. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 Dainų 
festivalis Opolėje: „Hey: ir K. Nosovska. 0.40 
Kažkas matė, kažkas žino. 4.45 „Laimės spalvos“. 

 TV1000
9.10 „Apalosa“. 11.10 „Vampyro padėjėjas“. 13.10 
„Vampyrų akademija“. 15.10 „Įsileisk mane“. 
17.20 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. 
19.10 „Interviu su vampyru“. 21.25 „Ką mes vei-
kiame šešėliuose“. 23.10 „Išgyvens tik mylintys“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15 Karai dėl 
bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvi-
duotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Rūdžių 
imperija. 14.30 Aukso karštinė. 15.25, 21.00 Trau-
kiniu į Aliaską. 17.15 Karai dėl bagažo. 22.00 Ke-
lionė traukiniu Australijoje. 23.00 Mirtinas laimikis. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Nekilnoja-
mojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų namely-
je. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma 
ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00 Amerikos maistas. 22.00 Neįprastas 
maistas. 23.00 Kelionė po prieskonių šalį. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komiška drama 

„Amerikos  
prezidentas“ (N-7).

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

1.45 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.45 24 valandos (N-7).
12.50 TV serialas 

„Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 TV serialas 

„Juodosios našlės“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Largo Vinčas“ 
(N-7).

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

1.25 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Stilius.
11.40 Dokumentinis f. „Ame-

rikos pasirinkimas“.
13.40 Klausimėlis.lt.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Bodo“.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Nemunu per Lietuvą“.
5.00 LRT radijo žinios.

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

7.30 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

9.25 „Farų karai“.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 „Visi vyrai - kiau-

lės... 2“ (N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Komedija „Dubleris“.
23.10 Veiksmo f. „Moteris-

Katė“ (N-7).
1.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
1.50 TV serialas „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
2.35 Kalbame ir rodome.
3.20 Gyvenimiškos istorijos.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Kartą Rostove....“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 24/7.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx. 
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Grupės „Lemon Joy“ 

koncertas.
14.30 Krzysztofo Zanussi 

filmų retrospektyva. 
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kūrybos metas. 

Anželika Cholina. 
18.15 Poezija. 
18.20 „Apokalipsė. 

Stalinas“. 1 d. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. „Mega 
Leks Belgrade“ - 
„Utenos „Juventus“. 

23.05 Poezija. 
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Komiška drama 

„Užkibo“ (N-14).
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lapkričio 8 d. 

 10.10  „Senovės 
civilizacijų paslaptys“

 9.00  Tavo augintinis 6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Akiplė-
šos katės. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai su 
N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų vers-
las. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 20.10 
Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 

 SPort1
7.40 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ 
- Minesotos „Timberwolves“. 2016-11-06. 9.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalonos „Jo-
ventut“ - Malagos „Unicaja“. 2016-11-06. 11.30 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 13.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - „Mo-
raBanc“. 2016-10-30. 15.10 KOK World Series. 
Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 d. 17.40 NBA 
krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - Minesotos 
„Timberwolves“. 2016-11-06. 20.00 Čempionai 
LT. Moksleivių Grappling čempionatas. 20.30 NBA 
Pasaulis. Speciali laida. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Badalonos „Joventut“ - Malagos 
„Unicaja“. 2016-11-06. 22.40 KOK World Series. 
Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 d. 1.10 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. 3.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. „Spartak“ - „CSKA“. 2016-10-29. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Middlesbrough“. 8.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Everton“. 
10.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „Bayern“. 12.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Borussia“ - „Sporting“. 14.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„West Bromwich“. 16.25 Ledo ritulys. KHL. Ry
gos „Dinamo“ - Minsko „Dinamo“. 18.25 Mo-
tosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
19.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red 
Star“. Tiesioginė transliacija. 22.00, 4.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Amur“. 24.00 Ledo 
ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - „Admiral“. 2.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Darussafaka“. 

 euroSPort
7.00, 21.30, 4.00 Angliškasis biliardas. Kini-
ja. 8.00, 1.00 Sporto linksmybės. 9.00 FIFA 
futbolas. 9.30, 16.00, 2.00 JAV futbolo lyga. 
12.30 Niujorko maratonas. 14.00, 19.30 Dailu-
sis čiuožimas. ISU „Grand Prix“. Rusija. 18.30 
Europos moterų futbolo čempionatas. Nyder-
landai. 21.25, 23.55 Sporto naujienos. 23.30 
Automobilių lenktynės. Pasaulio čempionatas. 
Kinija. 24.00 Skraidyklių lenktynės. JAV. 5.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.15 Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“.
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės XVII. Žudanti 
magija“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.20 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.05 „Midsomerio žmog-
žudystės XVII. Durklo 
klubas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas“ (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris „Juodoji 
jūra“ (N-14).

0.25 „Rezidentai“ (N-7).
1.25 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.15 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.10 „Dingęs“ 
(N-7).

12.20 „Kūlverstukas“.
13.45 „Virtuvė“ 

(N-7).
14.15 „Likimo 

ietis“ (N-7).
15.15 „Poniutė 

kaime“.
17.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.30 „Virtuvės 
karaliai“.

18.00 „Ema“.
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00, 22.30 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

21.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

23.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.40 „Virtuvė“ (N-7).
0.10 „Likimo ietis“ 

(N-7).

„DuBleriS“
Komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Jevgenij Abyzov.
Vaidina: Kristina Asmus, Aleksandr Reva, Liudmila Artemjeva.

Šlovę pelnęs Rusijos aktorius Igoris Uspenskis vieną dieną internete 
pamato save patį, reklamuojantį masažo paslaugas. Pasirodo, vaikinu-
ko iš reklamos vardas yra Seva, jis iš tiesų masažuotojas ir yra kaip du 
vandens lašai panašus į šou žvaigždę. Igoris greitai sumeta, kaip išpešti 
naudos iš šio neįtikėtino atradimo.

BtV
21.30

„lArGo VinČAS“
VeiKsmo trileris. Prancūzija, 
Belgija. 2008.
Režisierius: Jerome Salle.
Vaidina: Kristin Scott Thomas, 
Tomer Sisley, Miki Manojlovic.

Largo Vinčas, jaunas našlaitis, įsivai-
kinamas milijardieriaus Nerio Vinčo. 
Šis vėliau miršta neaiškiomis aplinky-
bėmis, ir jaunėlis tampa vieninteliu 
įpėdiniu į korporacijos vadovo postą. lnK

22.15

„AmeriKoS PreZiDentAS“
KomišKa drama. JAV. 1995.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Michael Douglas, 
Annette Bening, Martin Sheen.

Amerikos prezidentas ketina antrą 
kartą dalyvauti prezidento rinki-
muose. Jis labai populiarus ir kon-
kurentams bus nelengva jį nugalėti. 
Tačiau netikėtai jiems pasitaiko pui-
ki proga apjuodinti šalies vadovą. tV3

22.30

„JuoDoJi JŪrA“
trileris. Jungtinė Karalystė, 
JAV. 2014.
Režisierius: Kevin Macdonald.
Vaidina: Jude Law, Scoot 
McNairy, Ben Mendelsohn.

Povandeninio laivo kapitonas Robin-
sonas, atleistas iš darbo, su nelabai 
patikima komanda nusprendžia ieš-
koti lobių Juodosios jūros dugne. Ka-
pitoną suviliojo gandai, kad prie Gru-
zijos krantų yra nuskendęs karo laivas.tV6

22.00

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Pavojingasis“ 
(N-14).

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

1.20 „Aferistas“ (N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos
 (N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Kriminalinis 

veiksmo f. 
„Sveiki atvykę  
į spąstus“  
(N-14).

0.10 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.05 „Begėdis“ 
(N-14).

2.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 „Nemunu per 

Lietuvą“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Tragikomedija 

„Tai buvo sūnus“ 
(N-7).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

 17.10  Klauskite daktaro 19.30  „Naisių vasara. 
     Sugrįžimas“

 0.10  „Mentalistas“

trečiadienis

„POLICININKŲ ŠOU“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Tom Dey.
Vaidina: Robert De Niro, Eddie Murphy, Rene Russo.

Detektyvas Mičas Prestonas policijoje dirba jau 20 metų. Policijos pa-
trulis Trėjus Selarsas - naujokas, laukiantis svarbaus įvykio, kuris turėtų 
pakeisti jo gyvenimą. Kai televizijos prodiuserė Čeisė pradeda rengti 
faktais paremtą televizijos laidą apie policiją, kapitonas laidai skiria Mi-
čą ir Trėjų. Mičas stengiasi sugauti nusikaltėlį, Trėjus nori būti įžymus.

rekomenduoja

BTV
21.30

„SPĄSTAI“
kriminalinė drama. 
JAV, Prancūzija. 2012.
Režisierius: Stefan Ruzowitzky.
Vaidina: Eric Bana, Olivia Wilde, 
Charlie Hunnam.

Po kazino apiplėšimo su krūva pi-
nigų Edisonas drauge su seserimi 
Liza lekia per snieguotą Ameriką, 
tikėdamasis pabėgti į Kanadą. 
Staiga jų mašina atsitrenkia į elnią, 
automobilis apsiverčia, vairuoto-
jas Teo žūva. Ir atvyksta policinin-
kas. Ką daryti Edisonui ir kaip nuo 
šiol pasisuks jųdviejų gyvenimas?

„SVEIKI ATVYKĘ Į SPĄSTUS“
kriminalinis Veiksmo filmas. 
Jungtinė Karalystė, JAV. 2013.
Režisierius: Eran Creevy.
Vaidina: James McAvoy, Mark 
Strong, Andrea Riseborough.

Buvęs nusikaltėlis Džeikobas Stern-
vudas, slapstęsis Islandijoje, privers-
tas sugrįžti į Londoną, nes jo sūnus 
įsivėlęs į nenusisekusį nusikaltimą. 
Tai suteikia detektyvui Maksui Le-
vinskiui galimybę pagauti ilgai ieš-
kotą vyrą. Kai susikerta abiejų vyrų 
keliai, jie atranda gudresnį sąmoks-
lą, kurį privalo ištirti, jei nori išlikti.

„VESTUVIŲ PLANUOTOJA“
komedija. Vokietija. 2015.
Režisierius: Holger Haase.
Vaidina: Alexandra Neldel, 
Reza Brojerdi, Sara Fazilat.

Roza imasi vestuvių organizavimo 
verslo, nors pati negali pasigirti sėk-
mingais romantiškais santykiais. 
Rimtumo stokojančiai merginai 
trūksta žinių ir apie verslą. Todėl 
bendradarbiauti ji pasikviečia vyriš-
ką ir šiurkštoką, bet puikiai finansus 
išmanančią Meral.

TV6
22.00

LNK
22.15

TV8
21.00

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Meilės 
magija“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Komedija „Vestuvių planuoto-
ja“ (N-7). 22.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 23.55 „Kerštas“ (N-7). 0.50 
Langai (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Vaiki-
nai palydovai“ (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45 Kontrolinis pirkinys. 
11.10 „Tyrimo paslaptys 15“. 12.20 Apie meilę. 
13.25 „Jumorina“. 13.45 Kartu su visais. 14.50, 
4.50 Mados nuosprendis. 16.40 Vyriška/Moteriška. 
17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.50 Lietuvos laikas. 21.10 „Paslaptinga aistra“. 
0.10 Bella Achmadulina. „Galiausiai aš pasakysiu“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Piršliai“. 
13.40 „Gyvenimo taisyklės“. 14.05 „Didžioji orka“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 „60 minučių“. 20.00 
„Pilietis Niekas“. 22.05 Vakaras su V.Solovjovu. 0.10 
„Piršliai“. 2.15 „Gyvenimo taisyklės“.

 REN
7.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50, 16.10 „Šeimos 
dramos“. 9.50, 17.20 Didžiosios paslaptys. 10.45 
„Kitas 3“. 11.35 „Civilizacijų kova“. 14.05, 23.30 
Gyva tema. 15.05 Tinkama priemonė. 18.25 Dar ne 
vakaras. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Slaptosios teritorijos 22.30 Fantastika su grifu 
„Slaptai“. 0.25 Pažink mūsiškius! 1.05 „Kareiviai“. 
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6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Šuo“ (N-7).
9.30 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 Pasienio sargyba 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Policininkų šou“ 
(N-7).

23.30 Komedija „Dubleris“ 
(N-7).

1.05 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

1.50 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Laukinis pasaulis“.
7.00 Auksinė daina.
9.00 „Naujasis Amerikos 

Prezidentas“. Spe-
ciali tiesioginė laida.

10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ (1) 

(N-7).
12.30 „Naujasis Amerikos 

Prezidentas“. 
Speciali laida.

13.35 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2016/17. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Fuenlabrados 
„Montekit“.

21.00 „Naujasis Amerikos 
Prezidentas“. Specia-
li tiesioginė laida.

22.30 Reporteris. Orai
23.20 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Sta-

linas“. „Demonas“.
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Ukraina. išgyvenę ug -

nyje“. „Po išvadavimo“.
14.55 „Ukraina. Išgyvenę ug -

nyje“. „Fronto linija“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 Kai aš mažas buvau.
18.20 „Mūsų pasaulis. 

Japonija“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Lietuvos narystei 

UNESCO - 25 metai. 
Iškilmingas labdaros 
koncertas. Dalyvauja: 
V.Urmana, A.Nigro, 
LNSO. Dir. M.Pitrėnas.

21.00 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. Oldenburgo 
„EWE Baskets“ - Klai -
pė  dos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

23.05 Poezija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera 

ir draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafys-
tės baladė“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.30 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.15 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Kriminalinė drama 
„Spąstai“ (N-14).

23.50 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.25 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

2.15 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.30 Kas paleido 
šunis?

13.00 „Kai šaukia širdis“.
14.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.40 „Dingęs“ 

(N-7).
15.50 „Juodabarzdis“ 

(N-7).
17.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų 
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

0.10 „Kai šaukia 
širdis“.

 21.00  FIBA krepšinio 
    čempionų lyga

 19.00   Europos taurė 
      2016/17

 16.55    „Muchtaro 
     sugrįžimas“

 20.30  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 19.00   „CSI kriminalistai“ 20.05  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAlapkričio 9 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockajos studija. 8.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 „Piatnickis. 
Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 
„Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 6“. 22.40 Dienos 
apžvalga. 23.05 „Svetimas rajonas“. 1.00 „Susiti-
kimo vieta“. 3.00 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
 7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 „70 metų, ir kas to-
liau?“ 8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 
„Lvovo gynėjų kapinės“. 16.10 „Notacijos“. 
16.25 Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 
17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kovalskis ir Šmitas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 
19.55 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 
20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.15 Apdo-
vanojimų „Atminties saugotojas“ iškilmės. 4.45 
„Laimės spalvos“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
9.40 „Eva: dirbtinis intelektas“. 11.25 „Ką mes vei-
kiame šešėliuose“. 13.10 „Paranoja“. 15.05 „Vė-
lyvas kvartetas“. 16.55 „Liokajus“. 19.10 „Didelės 
akys“. 21.10 „Laumės vaikas“. 23.35 „Calvary“. 

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandė-
lių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 Didžiosios maši-
nos. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 21.00, 2.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 22.00, 3.40, 5.20 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 23.00, 4.30 Plieniniai 
žirgai. 24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko 
vėliau? 1.00 Būsto gelbėjimo operacija.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas 
rąstų namelyje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 9.10, 14.40, 21.05 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Laukinė prigimtis 
su Deivu Salmoniu. 17.25, 23.50, 5.09 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų 
gyvenimas. 20.10, 3.25 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ -
„Baskonia“. 7.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Eindhoveno „PSV“ - Enschedės „Twente“. 9.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Bar-
celona“ - Madrido „Real“. 12.20 KOK World Series. 
Bušido kovos. 15.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Eindhoveno „PSV“ - Enschedės „Twente“. 
17.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Madrido „Real“. 18.55 Moksleivių 
Grappling čempionatas. 19.25 Europos taurė. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
21.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
21.30 NBA Pasaulis. 22.00 Europos taurė. Panevė-
žio „Lietkabelis“ - Skopjės „MZT“. 24.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. 3.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. Arnhemo „Vitesse“ - Eindhoveno „PSV“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
„Admiral“. 8.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Di-
namo“ - „Red Star“. 10.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Jokerit“ - „Amur“. 12.55 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - CSKA. 14.45 Krepšinis. Euroly-
ga. „Real“ - „Galatasaray“. 16.35 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Tottenham“. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
SKA. Tiesioginė transliacija. 21.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red Star“. 23.00 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - SKA. 1.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Everton“. 2.50 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Maskvos „Dinamo“ - SKA. 

 eurosPorT
6.15, 12.30, 17.15, 19.45, 2.30 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 7.00, 0.30 
FIFA futbolas. 7.30 Dailusis čiuožimas. ISU 
„Grand Prix“. Rusija. 9.30, 11.00, 16.00 JAV 
futbolo lyga. 14.05, 18.45, 22.15, 5.30 Niujorko 
maratonas. 21.10, 0.55 Sporto naujienos. 21.15 
Sporto linksmybės. 23.30 Skraidyklių lenkty-
nės. JAV. 1.00, 4.00 Kovinis sportas. Pasaulio 
„Grand Prix“ serija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  18.00  Reporteris  14.40   Algimantas 
   Čekuolis

 11.45  Paklauskim 
   Lietuvos

 19.30  Valanda su Rūta 21.00  „Moterys 
    meluoja geriau“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Šunyčiai patruliai“. 
9.00 Senoji animacija. 10.00 „Vestuvių planuo-
toja“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką 
pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Romantinė 
komedija „Pasimatymų vadovėlis“ (N-7). 22.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 23.50 „Kerštas“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
„Vaikinai palydovai“ (N-7). 14.50 Dviračio šou. 
15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos 
komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.15 „Tyrimo paslaptys 
15“. 12.20 Apie meilę. 13.25 „Jumorina“. 13.45 Kartu 
su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.40 Vyriška/
Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 21.10 Brangi 
laida. 21.25 „Jumorina. Sočis“. 23.20 A.Zacepino 
jubiliejinis vakaras. 1.10 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 „Gyvenimo taisyklės“. 14.05 „Didžioji 
orka“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 „60 minučių“. 
20.00 Koncertas. 22.40 „Dvikova“. 0.35 „Piršliai“.

 Ren
8.50, 16.10 „Šeimos dramos“. 9.45 Nemeluok man. 
10.45 „Kitas 3“. 11.40 Slaptosios teritorijos. 12.35 
Fantastika su grifu „Slaptai“. 13.35 Pažink mūsiš-
kius! 14.05 Gyva tema. 15.05 Tinkama priemonė. 
17.20 Didžiosios paslaptys. 18.20 Dar ne vakaras. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman.  20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman paslaptys. 
22.30 Kosminių istorijų diena. 23.30 Gyva tema.

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockajos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 
„Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir rodo-
me. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 6“. 
22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas rajonas“. 
1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 Vartotojų priežiūra.

 TV PolonIa
7.10 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 23.00, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.25, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. Animaciniai 
f. 17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.
pl. 19.20 „Laimės spalvos“. 19.50, 2.45 Anima-
cinis f. 20.00 Šv.Mišios Smolensko katastrofos 
aukoms. 21.15, 3.00 Žinios. 21.45, 3.30 Pokalbis 
su kard.K.Nyču. 21.55, 3.40 Sportas. Orai. 22.05, 
3.50 „Komisaras Aleksas“. 0.15 Opolė 2009 
bisui. 0.40 Verta kalbėti. 4.45 „Laimės spalvos“.

 TV1000
7.10 „Laumės vaikas“. 9.35 „Calvary“. 11.20 „Dide-
lės akys“. 13.15 „Pykčio regimybė“. 15.20 „Loftas“. 
17.15 „Pabudimas“. 19.10 „Karalienės sesuo“. 
21.10 „21“. 23.25 „Pėdsakai“. 1.30 „Apalosa“.

 DIscoVeRy 
8.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40, 21.00, 2.50 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 Novatoriai. 14.30 
Išgyventi drauge. 22.00, 3.40 Kovos dėl konteinerių. 
23.00, 4.30 Senienų medžiotojai. Didžioji Britanija. 
24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 
1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Rūdžių imperija. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Nekil-
nojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų na-
melyje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 
Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 23.00, 4.00 Mirtį sėjantys turtai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

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

„Drakonų tiltas“ 
(N-14).

0.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.20 „Pelkė“ (N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Džonis 
Testas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Žmogus šešėlis“ 
(N-14).

0.10 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.05 „Begėdis“ 
(N-14).

2.05 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Paklauskim Lietuvos.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Istorinė drama 

„Vedlys“ (N-7).
0.05 Trumposios žinios.
0.10 Tikri vyrai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.

6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 „Farų karai“.
21.30 Nuotykių f. 

„Prarastasis“  
(N-7).

0.20 Veiksmo komedija 
„Policininkų šou“ 
(N-7).

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

2.50 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

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

5.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Visatos stebuklai“.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Budelis“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Kartą Rostove....“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 Nes man tai rūpi.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Japonija. Senstančios 

visuomenės iššūkiai“.
13.00 Keliaukim!
13.30 „Kaunas Jazz 2016“. 

„Radiostatik“.
14.40 Žurnalisto A.Čekuolio 

85-mečiui. LRT stu-
dija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 

15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 A.Čekuolio kelionės. 

Meksikos slėpiniai. 
Dvasingoji Indija.

18.15 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Tragikomedija „Tai 

buvo sūnus“ (N-7).
22.30 A.Čekuolio kelionės. 

Kinijos kronikos.
Kuba šiandien.

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
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lapkričio 10 d.

 17.50   „Automobiliai -
   meno šedevrai“

 23.50  Eurolygos 
    rungtynės

 10.45  „Didingasis amžius“ 

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

šeimininkas?
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ (N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Kung Fu Panda“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ (N-14).
22.30 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
2.50 Daktaras Ozas (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ (N-7).
11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
17.00 „Transporteris“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

„Adrenalinas 2. 
Aukšta įtampa“ 
(N-14).

23.50 Eurolygos rungtynės. 
Barselonos  
„FC Bar ce  lona“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.

1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

2.25 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

12.00 „Kietos 
mergiotės“.

13.45 „Mirties 
gniaužtuose“ 
(N-7).

14.45 „Pūkuoti
ir dantyti“.

16.20 „Likimo ietis“ 
(N-7).

17.20 Kas paleido 
šunis?

17.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Juodabarzdis“ 

(N-7).
0.10 „Dingęs“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Ve-
terinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti 
sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 23.50, 5.02 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinė 
Europa. 20.10, 3.25 Hario ir ruonio draugystė. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalo-
nos „Joventut“ - Malagos „Unicaja“. 7.40 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. „CSKA“ - „Amkar“. 9.40 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Ams-
terdamo „Ajax“. 11.40 KOK World Series. Bušido 
kovos. 14.05 NBA krepšinio lyga. Oklahomos 
„Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 16.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Ams-
terdamo „Ajax“. 18.05 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. „CSKA“ - „Amkar“. 20.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. Premjera. 
22.00 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ 
- Minesotos „Timberwolves“. 0.10 KOK World 
Series. Bušido kovos. 2.40 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 3.40 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Indianos „Pacers“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Red Star“. 
9.00 Rankinis. Europos čempionato atranka. 
Vengrija - Latvija. 10.30 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 11.30 Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 12.00 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 12.30 Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 13.30 KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
SKA. 15.30 Boksas. 16.55 UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester City“ - „Barcelona“. 18.45 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Brose Bamberg“. 
Tiesioginė transliacija. 21.15 UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 21.45 Eurolyga. „Barcelona“ 
- „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Euro-
lyga. „Emporio Armani“ - „Anadolu Efes“. 1.50 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Amur“. 5.00 KHL. 
„Jokerit“ - „Admiral“. 

 euroSPort
7.00, 11.00, 14.30, 21.05 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 8.30, 12.30, 22.00 JAV 
futbolo lyga. 9.30, 5.30 Dailusis čiuožimas. 
ISU „Grand Prix“. Rusija. 16.00 Sporto links-
mybės. 17.00, 2.30 Niujorko maratonas. 18.45, 
23.30 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 20.55, 
1.00 Sporto naujienos. 1.05, 4.00 Kovinis 
sportas. Pasaulio „Grand Prix“ serija. 

 

„PASimAtYmŲ VADoVĖliS“
Romantinė komedija. Kanada. 2015.
Režisierius: James Head.
Vaidina: Meghan Markle, Kristoffer Polaha, Jonathan Scarfe.

Kasandra - sėkmės lydima verslininkė, kuriai nelabai sekasi asmeni-
niame gyvenime. Supratusi, kad vis pasirenka netinkamus vaikinus ir 
pati nieko padaryti negali, mergina nusprendžia pasikliauti ekspertais 
ir nusiperka santykių žinovės knygą „Pasimatymų vadovėlis“. Ji vaikšto 
į pasimatymus ir bando perprasti vyrus.

tV8
21.00

rekomenduoja

„PrArAStASiS“
nuotykių filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Robert Zemeckis.
Vaidina: Tom Hanks, 
Helen Hunt, Paul Sanchez.

Čakas Nolanas - skubių siuntų tarny-
bos darbuotojas. Jis - tipiškas šiuo-
laikinės civilizacijos atstovas: jo laikas 
suskirstytas valandomis ir minutė-
mis. Bet vieno skrydžio metu lėk-
tuvas priverstas tūpti ant vandens...

„DrAKonŲ tiltAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Isaac Florentine.
Vaidina: Dolph Lundgren, Cary-
Hiroyuki Tagawa, Valerie Chow.

Šalyje, kurioje praeitis ir dabartis ne-
atsiejamai susipynusios, o kraugeriš-
kas tironas daro viską, kad pasiektų 
besąlygišką valdžios olimpą, atsiran-
da bebaimis, teisingumą ginantis 
karys, kurio gyvenimo tikslas - su-
vienyti sukilusius šalies gyventojus...

„ADrenAlinAS 2.  
AuKŠtA ĮtAmPA“
tRileRis. JAV. 2009.
Režisieriai: Mark Neveldine,
Brian Taylor.
Vaidina: Jason Statham, 
Amy Smart, Clifton Collins Jr.

Vos pasiekęs žemės paviršių Čevas 
patenka į kinų medikų rankas. Jo liki-
mas aiškus - organų donorystė. Tačiau 
medikai spėja išoperuoti tik širdį...tV6

22.00

tV3
22.30

BtV
21.30
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Daugybė apdovanojimų

„G.Žickytės pergalė prestižiniame Kroku-
vos dokumentinio kino festivalyje nutraukė 
ilgai trukusią tylą Europos kino akademijos 
(EFA) nominacijų lauke. Veržlus režisierės 
temperamentas padėjo G.Žickytei pelnyti ap-
dovanojimus ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Iš kitų 
jos amžininkų režisierę išskyrė gebėjimas rink-
tis temas ir protagonistus, dėmesys vaizdo es-
tetikai, neišsenkanti energija ir gyvenimas ki-
nu. Džiaugiamės galėdami pristatyti G.Žickytės 
ir jos kolegės M.Alberdi bendrą juostą jau ir 
Lietuvos žiūrovams. Taip pat tikimės, kad žiū-
rovus sudomins gimtojoje Lietuvos padangėje 
dar nežinomos Elžbietos Josadės debiutas, ku-
riame režisierė ryžosi atskleisti kelio į arti-
miausio žmogaus - Tėvo - gyvenimą ir kūrybą 
sudėtingumą. Abi režisierės viešės „Scanora-
moje“ ir susitiks su žiūrovais“, - pasakojo „Sca-
noramos“ vadovė Gražina Arlickaitė.

Naujausiame bendrame G.Žickytės ir Čilės 
režisierės M.Alberdi darbe „Aš čia tik svečias“ 
žiūrovų laukia pažintis su garbaus amžiaus 
baske Josebe, kuri gyvena Čilės Santjago se-
nelių namuose. Senolė gyvena prisiminimais 
apie jaunystę baskų krašte ir kiekvieną dieną 
turi iš naujo suvokti, jog realybė visai kitokia, - 
dienas ji leidžia tolimojoje Čilėje.

„Ši nepaprasta moteris padėjo suvokti, 
kaip praeitis mus apibrėžia net tada, kai ne-
atsimename to, kas įvyko vakar. Alcheimerio 
liga gali ištrinti dabartį, bet kertiniai gyveni-
mo momentai lieka mūsų sąmonėje. Praeitis 
susijungia su dabartimi kasdieniuose mūsų 
potyriuose. Taip filme atsiveria nauja realy-
bė - skaudžios ligos portretas, atskleistas su 
pagarbia humoro bei džiaugsmo doze, slypin-
čia kiekviename mūsų branginamame prisi-
minime“, - naująjį filmą pristato G.Žickytė.

Vos pradėjęs savo kelionę po kino festiva-
lius, filmas „Aš čia tik svečias“ pelnė daug 

apdovanojimų. Geriausiu trumpametražiu fil-
mu jis buvo įvertintas „Visions du Reel“, Še-
fildo, Rusijos ir Budapešto dokumentiniuose 
kino forumuose. Madrido festivalyje pelnė žiū-
rovų apdovanojimą, o Krokuvoje buvo paskelb-
tas geriausiu Europos trumpametražiu filmu 
ir nominuotas 29-ųjų Europos kino apdovano-
jimų trumpametražių filmų kategorijoje.

Režisierė G.Žickytė nėra naujokė „Scano-
ramos“ programoje - prieš porą metų festivaly-
je buvo pristatytas jos ilgametražis dokumenti-
nis filmas „Meistras ir Tatjana“, 2015 metais 

laimėjęs net keturis nacionalinio kino apdova-
nojimus „Sidabrinė gervė“ - už geriausią reži-
sieriaus darbą, geriausią dokumentinį filmą, ge-
riausią operatoriaus darbą ir geriausią montažą.

sudėtingi tėvo ir dukters santykiai

Antroji lietuviška šių metų „Scanoramos“ 
premjera - Elžbietos Josadės debiutas „Dialogas 
su Jozefu“. Iš Vilniaus kilusi ir šiuo metu Pary-
žiuje gyvenanti jauna režisierė filme pasakoja 
savo ir tėvo istoriją. Šiame labai asmeniškame 
filme jautriai atskleidžiamas dviejų kartų - tėvo 
ir dukters - sudėtingas santykis ir ne visada 
sklandus jų dialogas kerinčio grožio gamtoje.

„Filmuoti tėvą nebuvo labai sunku, nes 
pats filmavimo procesas nebuvo sureikšmin-
tas. Tai buvo kasdienė veikla, kurioje mes 
dalyvavome kartu. Kažkuria prasme mes dir-
bome greta vienas kito. Jis tapė, o aš jį filma-
vau“, - pasakojo filmo autorė E.Josadė.

Lietuviškose „Scanoramos“ premjerose - 
G.Žickytės ir E. Josadės filmai
Europos šalių kino forume „Scanorama“ 
šiemet bus pristatytos dvi lietuviško do-
kumentinio kino premjeros - Giedrės Žic-
kytės ir Maitės Alberdi trumpametražis 
filmas „Aš čia tik svečias“ ir Elžbietos Jo-
sadės trumpametražis debiutas „Dialogas 
su Jozefu“.

Šiemet Europos šalių kino forumas „Scanorama“ vyksta lapkričio 3-20 dienomis, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

„Laisvalaikio“ inf.

Režisierė Giedrė Žickytė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

l G.Žickytės ir M.Alberdi filmo 

„Aš čia tik svečias“ premjera „Scanoramoje“ - 

lapkričio 8 d., 20 val., „Forum Cinemas Vingis“,  

1 salėje, Vilniuje.

l E.Josadės filmo „Dialogas su Jozefu“ 

premjera - lapkričio 9 d., 20 val.,  

„Forum Cinemas Vingis“, 6 salėje.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.30, 11.40, 
13.50, 16, 17.10 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 12.50, 15.30, 18.10, 21 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
4-10 d. 19.20 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV) - 10 d. 18.30 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.10, 11.10, 13.30, 14.35, 15.45 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 4-10 d. 12.20, 16.50 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 13.10, 19.10, 21.50 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 10.40, 15.50 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 14.50, 18, 20.30 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 12.30, 18.40, 21.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 15.20, 17.25, 19.30 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-10 d. 18.20, 21.10 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11, 13.20 val.
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ (veiksmo 
trileris, Kinija, JAV, N-13) - 4-10 d. 18.30, 21.20 val.  
(10 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.30, 12.40 val. (10.30 val. 
seansas vyks 5-6, 9 d.).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 4-10 d. 15.40 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 
21.40 val.

„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 5, 
7, 9 d. 21.40 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 4-10 d. 21.35 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.20 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 11, 13.05, 15.15, 
17.25 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 16.10, 21.30 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
4-10 d. 16.20, 19.10 val.
„skaidrus upelis“ (baletas) - 6 d. 17 val. (tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
scanorama 2016 (festivalis) - 4-13 d.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 11.20, 13.40, 16 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 12.30 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 17.50, 20.30 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 15 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
13.40, 19.35 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.40, 14 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 21.45 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 11.10 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
18.20 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 21.10 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-10 d. 18.40 val.
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 4-10 d. 21.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Gamtos klaida“ (dokumentinis f., Danija) - 4 d. 
17.30 val.
„Chamisso šešėlis. 1 dalis: Aliaska ir Aleutų 
salos“ (dokumentinis f., Vokietija) - 4 d. 19.30 val.
„Meškinų pasaka“ (nuotykių f., Italija, Suomija, 
Norvegija) - 5 d. 12 val.
„namų slauga“ (komedija, Čekija) - 5 d. 13.45 val. 
10 d. 16.30 val.
„išsvajotieji“ (drama, Austrija) - 5 d. 15.30 val. 7 d. 
18.15 val.
„Chamisso šešėlis. 2 dalis: Čiukotka ir Vrangelio 
sala“ (dokumentinis f., Vokietija) - 5 d. 17.30 val.
„Bethovenas. Gyvenimo dienos“ (biografinis f., 
VDR) - 6 d. 12 val.
„Būgnas“ (film noir, Iranas, Prancūzija) - 6 d. 14.45 val.
„nauja oda“ (drama, Ispanija, Šveicarija) - 6 d. 
16.45 val.
„svarbiausia - mylėti“ (melodrama, Prancūzija, Italija, 
VFR) - 6 d. 19 val.
„Vilis i-asis“ (komedija, Prancūzija) - 6 d. 21 val.
„Ateitis“ (drama, Prancūzija) - 7 d. 14 val.
Europos kino akademijos nominantai ir laureatai 
2015, 1 programa (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
7 d. 16.15 val.
„Velnias“ (drama, Lenkija) - 7 d. 20 val.
Europos kino akademijos nominantai ir laureatai 
2015, 2 programa (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
8 d. 17 val.
„6A klasė“ (drama, Švedija) - 16 val.
„ištikimybė“ (drama, Prancūzija, Portugalija) - 
8 d. 20.15 val.
Europos kino akademijos nominantai ir laureatai 
2015, 3 programa (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 
9 d. 17.15 val.
„Kiemas“ (drama, Švedija) - 9 d. 19.15 val.
„Guziukas“ (komedija, Lenkija) - 9 d. 21 val.
„Žydroji nata“ (istorinė drama, Prancūzija, Vokietija) - 
10 d. 18.30 val.
„Vidurdienio ragana“ (siaubo f., Čekija) - 10 d. 21 val.

„Didysis šunų 
pabėgimas“

„Ozzy“

Draugiško biglio Ozio gyvenimas ap-
siverčia letenomis aukštyn sužinojus, jog 
šeimininkai išvyksta ilgų atostogų. Praban-
giame šunų viešbutyje augintinį įkurdinusi 
Martinų šeima nė nenutuokė, jog po SPA 
centro pavadinimu slypi apgaulė - viešbutis 
tėra tikrų tikriausiu kalėjimu, į kurį patenka 
visi ilsėtis čia atvykę šunys. Pikti prižiūrė-
tojai, klastingas šeimininkas ir įbauginti ka-
meros draugai - naujasis Ozio būstas nė iš 

tolo neprimena jaukių Martinų namų. Tačiau 
Ozis pasirodo esąs ne iš kelmo spirtas - no-
rėdamas sugrįžti namo, šunelis privalės ras-
ti bendraminčių ir suplanuoti gudriausią šu-

nų pabėgimą istorijoje. Ar jam pavyks? Grei-
čiau vizginkite uodegas - Ozis nenusiteikęs 
kalėjime praleisti nė dienos!

„Laisvalaikio“ inf. 

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 4 d.

n Animacinis filmas visai šeimai, 

Ispanija, Kanada, 2016

n Dubliuotas lietuviškai

n Garso režisierius: Linas Kalėda

n iMDB: 6/10

Redakcijos archyvo nuotr.
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Kinas 

MULTIKINO OZAS
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-5, 7-10 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19,  
21.45 val. 6 d. 10.45, 13.30, 16, 18.45, 21.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4, 6-10 d. 10.45, 13, 
15.15 val. 5 d. 10, 12, 13, 15.15 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-5, 7-10 d. 11.15, 13.45, 17, 20.45 val. 6 d. 10.30,  
13.15, 17 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 14.45, 19.30, 22 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-5, 
7-8, 10 d. 12, 16, 18.45, 21.30 val. 6 d. 12, 16.15, 18.15, 
21.15 val. 9 d. 16, 18.45, 21.30 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
17.15, 19.45, 22 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 13.45 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-5, 7-8, 10 d. 10.15, 11.30, 12.30, 14.45, 16.15,  
18.30 val. 6 d. 10.15, 11.30, 12.30, 14.45, 16 val.  
9 d. 10.15, 12.30, 14.45, 16.15, 18.30 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 4-10 d. 17.15 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-5, 7-10 d. 16.45, 19.30, 21.15 val.  
6 d. 19.30, 21.15 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 19.15, 22 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 4, 7-10 d. 11.15, 14 val.  
5 d. 14 val. 6 d. 10.45, 13.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-8, 10 d. 10 val. 9 d. 11.30 val.

„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 5 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.10, 11.30, 
12.40, 13.40, 15.50 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 12.50, 15.40, 18, 19.20, 20.50, 
21.55, 23.40 val. (10 d. 20.50 val. seansas nevyks;  
19.20, 21.55 val. seansai vyks 10 d.; 23.40 val. seansas 
vyks 4-5 d.).
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
4-10 d. 18.10 val.
„Skaidrus upelis“ (baletas) - 6 d. 17 val. (tiesioginė 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV) - 10 d. 19.15 val. 
(COSMO VIP premjera).
Scanorama 2016 (festivalis) - 10 d.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.30, 13.05, 14.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 4-10 d. 12.15, 16.45 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 14.40, 17.15, 21.45, 23.30 val.  
(10 d. 21.45 val. seansas nevyks; 23.30 val. seansas  
vyks 4-5 d.).
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 13.30, 19, 21.40 val.

„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 11, 16, 18.30, 23.20 val. (6 d. 16 val. seansas 
nevyks; 23.20 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 14.45, 19.20, 21, 23.50 val. (10 d. 19.20 val. 
seansas nevyks; 23.50 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-10 d. 16.45, 21.20, 22 val.  
(16.45 val. seansas vyks 4, 7, 10 d.; 10 d. 21.20 val. sean-
sas nevyks; 22 val. seansas vyks 10 d.).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 12.30 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
18.20, 20.30 val. (10 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4-9 d. 
21.10 val. 4-5 d. 23 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 4-5, 7-9 d. 18.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-6, 9 d. 10.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 4-10 d. 15.20 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 5, 8 d. 16.45 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 6, 9 d. 16.45 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
4-9 d. 19.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 10.40 val.

CINAMON
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 14, 16.30, 18.50, 21.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.30, 12.15, 
14.15, 16.15 val.

Kai jauna ir nepriklausoma niujorkietė Me-
gė, kurią vaidina Greta Gervig (Greta Gerwig) 
nusprendžia tapti vieniša mama, regis, niekas 
negali sukliudyti jos planui: viskas jos rankose.

„Megės planas“
„Maggie’s Plan“

Kino teatruose nuo lapkričio 4 d.

n Romantinė komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Rebecca Miller

n Vaidina: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne 

Moore, Bill Hader, Maya Rudolph, Travis Fimmel, 

Ida Rohatyn, Wallace Shawn, Mina Sundwall ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera

laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  4 57

          

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 4-10 d. 17.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV) - 4-10 d. 
14.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D) - 
4-10 d. 20, 22 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.30 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 17.15, 20.10, 22.10 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-10 d. 11.30, 19.30 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
22.20 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
19 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
21 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.45, 12.45, 14.45, 17, 18.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 4-10 d. 11.45, 13.45, 15.45 val.

KlaIpėDa

FORUM CINEMaS
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.10, 
11.20, 12.20, 14.30, 16.40 val. (6 d. 11.20 val. seansas 
nevyks).
„pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, 
Australija, JAV, N-13) - 4-10 d. 13.25, 15.10, 18.20,  
21.10 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV) - 10 d. 18 val. (COSMO 
VIP premjera).

„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 16.15, 18.30, 20.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.40, 12.50, 13.45 val. (10.40 val. seansas vyks 
5-6, 9 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 4-10 d. 11.30, 16 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 15.50, 18.10, 21.30 val. (6 d. 15.50 val. seansas 
nevyks).
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 13, 18.50 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 10.30, 15.35 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-1 d. 11.10, 13.35 val.  
(6 d. 13.35 val. seansas nevyks).
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
18.20, 20.40 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4-9 d. 18 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 4-10 d. 20.50 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4, 6, 8, 10 d. 
21.20 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
5, 7, 9 d. 21.20 val.

ŠIaUlIaI

FORUM CINEMaS
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 4-10 d. 10.10, 
11.10, 12.20, 14.30, 16.40 val. (11.10 val. seansas vyks 
5-6, 9 d.).

„pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 4-10 d. 15.30, 18.50, 21.30 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV) - 10 d. 18.25 val. 
(COSMO VIP premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
4-10 d. 10.20, 13.20, 14.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 4-10 d. 12.35, 17.05 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 13.40, 18.40, 21 val. (10 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
4-10 d. 19.20, 21.45 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
4-10 d. 12.50, 18.20 val. (5 d. 12.50 val. seansas  
nevyks).
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 11, 16 val.
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 4-10 d. 15.40 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 4-10 d. 
18.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6, 9 d. 10.40 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 4, 6, 8, 10 d. 21.10 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo f., JAV, N-16) - 4, 6, 8, 
10 d. 21.20 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 5, 7, 9 d. 21.10 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
5, 7, 9 d. 21.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Bet, kone paskutinę akimirką, visas kor-
tas sujaukia... meilė! Megė netikėtai susipa-
žįsta su žaviu antropologu Džonu, kurį vai-
dina Itanas Haukas (Ethan Hawke). Jų jaus-
mams nesutrukdo netgi tai, kad Džonas ve-
dęs universiteto profesorę Džioržetę, kurią 
vaidina Džuliana Mur (Julianne Moore). 
Kruopščiai suplanuotas Megės scenarijus 
pasisuka visai kitu kampu...

Romantinėse komedijose žmonės susi-
pažįsta, įsimyli ir iki gyvenimo pabaigos ne-
benori vienas kito paleisti. Šviežutėlėje is-
torijoje „Megės planas“ iš pradžių irgi viskas 
vyksta pagal tradicinį romantinių filmų planą, 
tačiau galiausiai vienai istorijos herojų kyla 
nenumaldomas noras... atsikratyti kadaise 
taip mylėto vyro.

Tokia neįprasta situacija ištinka naujau-
sio režisierės Rebekos Miler (Rebecca Mil-
ler) filmo „Megės planas“ personažus. San-
tykių drama, karšta meilė, didelė aistra, iš-
davystė, pasiilgimas, jausmų atvėsimas - ko-
medija kupina įvairiausių jausmų, kartais 
sukeliančių juoką iki ašarų, o kartais ašarą 
spaudžiančių iš liūdesio.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.

Filmo „Megės planas“ aktoriai 
pristatė juostą Los Andžele

EPA-Eltos nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
4 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
5 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 
2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
6 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykštu-
kai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
9, 10 d. 18.30 val. - „Sniego karalienė" (pagal 
S.Prokofjevo muz.). 3 v. baletas. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
5 d. 15 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek „Mūsų 
klasė“. Rež. Y.Ross.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas+“. 
Rež. K.Dehlholm.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
5 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio“ (J.Bramso, R.Šumano ir 
Klaros Šuman meilės istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).
6 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
8 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdie-
nės“. Rež. G.Tuminaitė.
9 d. 18 ir 20.30 val. - „Gero humoro dozė" 
(teatras „Kitas Kampas").
10 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

5 d. 18 val. - G.Steinsson „Lukas“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu! „Pabaigos 
pradžia“ (pagal A.Bushkowskio pjesę „Nepažįstami tarp 
mūsų“). Rež. A.Lebeliūnas.
10 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.

salė 99
4 d. 18 val. - Marius von Mayenburg „Perplex“. 
Rež. M.Klimaitė.
5 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė" (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
6 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
4 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - „Dostojevskio angelai" 
(F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
5 d. 12 val.; 6 d. 12 ir 15 val. - Premjera! „Pasaka 
apie carą Saltaną“. Rež. P.Vasiljev.
5 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-
Emmanuel Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“. Rež. J.Laikova.
6 d. 18.30 val. - A.Čechov „Meška" (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
8, 9, 10 d. 20 val. - Koncertas. G&G Sindikatas Unplugged.

RAGAniuKĖs TEATRAs
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katino Finduso staigme-
na“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio" kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ"
Didžioji salė

4 d. 18.30 val. - „Meteo“. Rež. A.Ivanova Brašinskaja.
5 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
6 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.

Mažoji salė
5 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
6 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
4 d. 18 val. - R.Kūnis „Langas į parlamentą“. 
Rež. A.Večerskis.
5 d. 14 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
8 d. 19 val. - „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikov.
9 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
10 d. 19 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
5, 6 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Vienas gestas“. 
Rež. W.Ziemilski (Lenkija).
6 d. 12 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė.
8 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė" (N-14). Rež. A.Giniotis.
9 d. 19 val. Juodojoje salėje - (Ne)labai spektaklis 
„Contemporary?" Choreogr.: A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir 
M.Stabačinskas.
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - STAGE STRANGERS: 
„Užsėdimas“. Idėjos autoriai ir atlikėjai:  
A.Ramanauskaitė, M.Stabačinskas, P.Tamolė, 
D.Vaitiekūnas.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

6 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
KEisTuOliŲ TEATRAs

5 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis.
6 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
10 d. 19 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis.

OKT/VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

5, 8 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
7 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.
10 d. 19 val. - Premjera! J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.

Futuristinis garsų mišinys

Nuo paties pirmojo susitikimo 2001 metais 
Senegalo grioto tradicijų tęsėjas A.Sisokas ir 
vokiečių kilmės niujorkietis džiazo trimitininkas 
V.Giocė pradėjo kurti giedrą ir grakštų futuris-
tinį garsų mišinį. Nepaisant didžiulių kultūrinių 
ir instrumentų skirtumų, duetas yra išties pa-
veikus savo skleidžiama magija ir stiprybe. Ra-
minančioje, meditacinėje, mąslioje dueto muzi-
koje kiekviena nata turi savo vertę ir svorį. Ban-
guojantis, žaismingas trimitas šalia mandingų 
arfą ir liutnią primenančios koros (Vakarų Afri-
kos 21-os stygos instrumentas) kuria šviesų ir 
mistiškai erdvų įspūdį, o minkštas aksominis 
A.Sisoko balsas suteikia šiam afroeuropietiškam 
džiazui intymumo ir laisvės tuo pat metu.

A.Sisoko ir V.Giocės kūrybos esmė - kur-
ti iš širdies. Duetas lyg šviežio oro gurkšnis 
apsupa universalios muzikos grožiu, kilusiu 
iš dvasinio Žemės centro - Afrikos. Tai ne-
paprastai šilta, daili muzika, padedanti nura-
minti protą ir įkvepianti prasmę. Tačiau at-
likėjai, kurdami taikią muziką, nepamiršta 
atkreipti dėmesį į svarbias politines ir socia-
lines Afrikos problemas.

apie atlikėjus

A.Sisokas yra kilęs iš Senegalo griotų 
šeimos - muzikantų, dainininkų ir pasakoto-
jų kastos. Jautriai ir intelektualiai tęsdamas 
mandingų tradicijas ir jas sujungdamas su 
šiuolaikine muzika, atlikėjas kuria nuošir-

džias meilės ir pagarbos kupinas dainas, ly-
dimas nuostabių koros garsų. A.Sisokas sie-
kia išsaugoti tūkstantmečius menančias 
gimtąsias tradicijas ir turėti klestintį kultū-
ros centrą, kuriame vaikai semtųsi savo pro-
tėvių perduotų žinių.

Atlikėjas dalyvauja daugybėje projektų: 
kartu su Le Corda Ba tyrinėja skirtingus Se-
negalo muzikos aspektus, su ansambliu 
„Constantinople“ pasineria į persiškus ritmus, 
su „African Jazz Roots“ sėkmingai vienija va-
karietišką džiazą ir Afrikos tradicijas, „Odisea 

Džiazo ir „world music“ sintezė
Lietuvoje pasirodysiantis išskirtinis koros atlikėjo Ablajės Sisoko (Ablaye Cissoko, Se-
negalas) ir trimitininko Volkerio Giocės (Volker Goetze, JAV) duetas žada įtraukiančią 
dvasinę kelionę, lydimą laisvojo džiazo ir mandingų muzikos garsų. Šių atlikėjų 
ypatybė - impresionistiniai muzikos kūriniai, pasižymintys nepaprasta harmonija.

Ablajė Sisokas ir Volkeris Giocė yra išleidę 

tris albumus:
l „sira“ (2008 m.);

l „Amanke Dionti“ (2012 m.);

l „Djaliya“ (2014 m.).

l Įrašas „sira“ 2009 m. sausį CMJ radijo topuose 

pateko tarp dešimties geriausių „world“ muzikos 

kūrinių.

DiskograFija
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
6 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
6 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
8, 9 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu" (N-16). 
Rež. A.Areima.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
4 d. 18 val. - J.Strauss „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
5 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
6 d. 12 val. - Z.Bružaitė „Grybų karas ir taika“. 
2 v. operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
6 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs  
TEaTRas

4 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.
5 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.
6 d. 18 val. - I.Vyrypajevas „DreamWorks“. 
Rež. A.Jankevičius.
7 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
9 d. 18 val. - „Lietaus žemė" (N-14). Rež. A.Giniotis 
(teatras „Atviras ratas").

KaunO MaŽasIs TEaTRas
4 d. 19 val. - N.Kin „Žmogus, skaitantis jūsų mintis“. 
Rež. N.Kin.
5 d. 18 val. - Y.Reza „Skerdynių dievas“. 
Rež. M.Pažereckas (Klaipėdos pilies teatras).

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
5 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Noriu - negalima, Reikia - 
nenoriu“. Rež. A.Žiurauskas.
6 d. 12 val. - „Šeimynėlė iš Didžiosios girios“. Rež. O.Žiugžda.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs"
4 d. 18 val. - „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias 
bernvakaris“.
5 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
7 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.
4 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Strindberg 
„Tėvas“. Rež. M.Kimele.
6 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
8 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Marguerite Duras 
„Savanos įlanka“. Rež. S.Jačėnas.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
4, 5 d. 18.30 val. Kolonų salėje - Romansų vakaras. 
2 d. teatralizuotas koncertas. Rež. E.Miškinytė.
5, 6 d. 12 val. - Šokio spektaklis visai šeimai 
„Ten, kur gyvena pabaisos“. Choreogr. D.Bakėjus.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
4 d. 18 val. - „Niekados nesakyk niekados nesakyk nie-
kados“. Rež. V.Kairys.
5 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
6 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė. Diena/naktis“. 
Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMaI
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontov „Maskaradas“. 
Rež. R.Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras).
6 d. 12 val. Teatro salėje - V.Kupšys „Girių karaliai“. 
Rež. A.Juškevičienė (Jaunimo teatras „Be durų“).
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Alisa stebuklų šalyje“. 
(Cirko kolektyvas „Argo“, Ukraina).

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos kamerinis orkest-
ras. Solistas ir dir. David Geringas.

TaIKOMOsIOs DaILĖs MuZIEJus
6 d. 16 val. - T.Naranjo (fortepijonas), M.Weurlander 
(akordeonas).

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
9 d. 19 val. - Kosto Smorigino „Klounų dainos: Apie 
tarnystę ir pašaukimą“. Kostas Smoriginas.

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
4 d. 18 val. - Duo Naranjo-Weurlander (Suomija). Tania 
Naranjo (fortepijonas), Minna Weurlander (akordeonas).
5 d. 17 val. Mažojoje salėje - Kauno kvartetas ir jaunieji 
groja Mozartą. Kauno styginių kvartetas: K.Beinarytė-
Palekauskienė (I smuikas), A.Mikutytė (II smuikas), 
E.Lapinskė (altas), S.Bartulis (violončelė). Solistai: 
K.Kačionas (obojus), E.Gudaitytė (fleita).
6 d. 14 val. - Popietė visai šeimai „Muzikinės kelio-
nės ir kaukės“. Keliautojai: Kauno fortepijoninis trio: 
L.Krėpštaitė (fortepijonas), I.Andruškevičiūtė (smuikas), 
A.Krištaponienė (violončelė). R.Endriukaitis (aktorius), 
F.Drulytė (fleita).

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
4 d. 18.30 val. - Klaipėdos kamerinis orkestras „Naujas 
skambesys" (meno vadovas M.Bačkus). D.Dėdinskaitė 
(smuikas), U.Petrauskaitė (altas), G.Pyšniak (violončelė).
9 d. 18.30 val. - Klaipėdos brass kvintetas „Naujas 
Skambesys" (meno vadovas S.Petrulis, trimitas). 
A.Maknavičius (trimitas), M.Rakauskaitė (valtorna), 
S.Sugintas (trombonas), V.Liasis (tūba).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Negra“ pasirodo kartu su „La Chimera“ orkest
ru ir turi solo programą „Griot Rouge“.

V.Giocė yra trimitininkas, kompozitorius 
ir režisierius iš Niujorko. Jo darbai - tai tarp
kultūrinis dialogas, apimantis kelias skirtingas 
disciplinas ir naujausias technologijas. Atlikė
jo kompozicijos kyla iš folkloro, roko, džiazo, 
šiuolaikinės, klasikinės ir net baroko muzikos.

Tyrinėdamas žodinį Vakarų Afrikos pavel
dą, jo įtaką džiazui ir Amerikos juodaodžių 
kultūrai, V.Giocė pastatė debiutinį dokumen
tinį filmą „Griot“ (2011 m.), kuriame pasako
jama apie iš kartos į kartą perduodamus dva
sinius ir muzikinius griotų talentus. Filme 
šios kultūros pavyzdžiu pateikiamas talentin
gas, savo žodžiais žmones praturtinantis mu
zikantas A.Sisokas. Filmas buvo iškilmingai 
pristatytas Kanadoje, vėliau JAV ir Europoje.

„Laisvalaikio“ inf.

l Lapkričio 10 d. 19 val. VDU Didžioji salė, 
Kaunas
l Lapkričio 11 d. 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčia, 
Vilnius

Organizatorius „GM Gyvai“

kONCERTai

Volkeris Giocė (Volker Goetze) ir 
Ablajė Sisokas (Ablaye Cissoko)

Organizatorių nuotr.
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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 „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
„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% nuolaida sąskaitai 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

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „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 „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

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
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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
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
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 
„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% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

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
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
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 
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
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
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

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 gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
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  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.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
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 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
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
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

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

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

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

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

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“ kLubo partneriai

teatras

    
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
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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

     
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
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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

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
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

     
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

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„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

transporto paslaugos

    
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 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

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

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

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

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 

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Jus kamuos ypač dideli troškimai 
pradėti ką nors svarbaus, reikšmingo, 
norėsite iš esmės atnaujinti savo gyve
nimą, todėl neskubėkite nutraukti ryšius 
su senais partneriais, nes užmegzti 
ilgalaikius meilės ryšius šiuo metu nėra 
palankus periodas. Stenkitės neišlaidau
ti. Profesinėje srityje laukia įvertinimas. 
Jei ieškote darbo, galite būti pakviesti į 
seniai svajotą vietą.  

JAUČIUI

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį. Jei taip nutiko, nebandykite sulai
kyti antrosios pusės. Susitaikykite su 
tuo, kas vyksta. Palanku vykti į keliones, 
sudaryti verslo sutartis. Džiugins finan
siniai reikalai, galite gauti papildomų 
pajamų arba imsitės laikino papildomo 
darbo. Laikas pagalvoti apie naujus 
mokslus ar dažniau atsiversti gyvenimo 
išminties kupinas knygas. 

DVYNIAMS

Ši savaitė jums atneš sėkmę meilės 
reikaluose, tik sugebėkite rasti tinkamus 
žodžius jausmams išreikšti ir stenkitės 
tinkamai juos realizuoti. Dalykite gerumą 
aplinkiniams netaupydami ir negailėdami 
vidinės šilumos. Grąža bus milžiniška. 
Nesivelkite į ginčus, daugiau ilsėkitės. 
Būkite atidūs tvarkydami finansinius doku
mentus. Jeigu planuojate apie paaukštini
mą, galite drąsiai kreiptis į vyresnybę.

AVINUI

Prognozė laPkričio 4-10 d.

Asmeniniame gyvenime vyrauja 
slogutis, kurį laiką pailsėkite vienas nuo 
kito, nors meilė, grožis ir džiaugsmas dabar 
ypač svarbūs. Būsite energingi, kūrybingi, 
sulauksite daug naudingų pasiūlymų iš 
užsienio partnerių, pajamos bus stabi
lios. Nepalankus laikas tvarkyti finansi
nius reikalus, net nepradėkite to daryti. 
Dažniau būkite gamtoje, čia ramybėje 
jums pavyks atgauti vidinę pusiausvyrą. 

ŠAULIUI

Asmeninis gyvenimas nušvis 
naujomis spalvomis, ši savaitė atneš daug 
romantikos ir netikėtumų. Darbe sulauk
site teigiamo darbo įvertinimo, galbūt 
net ir finansinio paskatinimo. Rezultatai 
priklausys nuo jūsų, daugiau dėmesio 
teks skirti smulkioms, bet būtinoms parei
goms atlikti. Jei planuojate ką nors įsigyti 
ar investuoti, pirmiausia išsitirkite rinką, 
pasidomėkite investavimo galimybėmis. 

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime susi
kurkite šventę. Jei mylimas žmogus 
pasyvus, nebijokite imtis iniciatyvos. 
Svarbiausia, kad abiem būtų gera. Gana 
sudėtingai formuosis ryšiai su užsieniu, 
ir tik teisingai pasirinkta kolektyvi
nio darbo kryptis, idėjinis šio darbo 
atnaujinimas padės pasirūpinti savimi. 
Saugokite savo inkstus, venkite kalorin
go maisto, kuris apkrauna kepenis.

SVARSTYKLĖMS

Gali lydėti baimė, nerimas, vis 
dėlto imsite atsigauti. Tai palankus 
mėnuo meilei, šiuo laikotarpiu sutiktas 
žmogus jums žada tvirtus ir gražius 
jausmus. Darbe teks plušėti ir įkopti į ne 
vieną aukštą kalną, darbai eisis sunkiai, 
kartais tai bus dėl aplinkinių nepareigin
gumo, kartais dėl jūsų pačių nenoro var
gintis. Pasirūpinkite sveikata, palankus 
laikas vandens ir SPA procedūroms.

VĖŽIUI

Asmeniniai santykiai patirs 
lūžį. Jei antroji pusė susiruošė išeiti, 
nebandykite sulaikyti. Gana neramus 
fonas lydės ir darbe, ypač susijusiame 
su finansais. Neaštrinkite situacijos 
naujais konfliktais. Nepatartina imtis 
naujų darbų, verčiau užbaikite tai, ką jau 
esate pradėję. Gal ir nepulsite aktyviai 
sportuoti, bet daugiau laiko praleisite 
gryname ore, užsukite į baseiną. 

LIŪTUI

Gausite nemažą draugų palai
kymą, lengvai seksis užmegzti naudingas 
pažintis, malonių staigmenų pažers ir  jūsų 
antroji pusė. Atminkite, kad būtent šiuo 
periodu jums svarbu pasitikėti ir puoselėti 
jums rodomus jausmus. Darbe rizikingus 
sprendimus atidėkite ateičiai, galite pri
daryti klaidų. Meditacija, joga, vandens 
procedūros ir pasivaikščiojimai gamtoje 
sustiprins jūsų pasitikėjimą savo jėgomis.

MERGELEI

Esate stiprūs, šiek tiek apleisite 
asmeninį gyvenimą, tačiau antroji pusė bus 
supratinga. Daugiau dėmesio skirkite sau, 
pasirūpinkite išvaizda. Nerimauti vers lau
kiantys darbai ir iššūkiai, tačiau prieš startą 
visada būna neramu. Daug ką pasieksite 
ne tik sunkiu kryptingu darbu, bet ir nauju 
požiūriu į darbą. Venkite žmonių, gyve
nančių liūdesio ir nesėkmės vizijomis. 

OŽIARAGIUI

Asmeninis gyvenimas tekės įpras
ta vaga. Užgrius darbų lavina, teks pasira
šyti ne vieną šūsnį dokumentų, atsakyti į 
aibę laiškų. Reikalai bus sėkmingi, turėsi
te šansą  gauti tai, ko jau seniai siekiate, 
jausitės ypač kūrybingi, nes tai gilaus 
dvasinio atsinaujinimo metas jums. 
Finansinė situacija išliks stabili, jeigu 
neinvestuosite į nekilnojamąjį turtą.

ŽUVIMS

Tikrą galvos skausmą jums 
kels antroji pusė. Kad ir kaip būtų, jums 
belieka susitaikyti ir mylėti jį tokį, koks yra. 
Profesinėje srityje Fortūna gali apdovanoti 
pajamomis. Tinkamas laikas naujos veik
los pradžiai. Nenustebkite, jeigu pradėsite 
ruoštis naujam virsmui. Šiuo metu poky
čiai jums labai reikalingi, venkite skersvėjų, 
daugiau būkite gryname ore. 

VANDENIUI

JAV aktorius Itanas Haukas 
(Ethan Hawke)
1970 11 06

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Kompozitorius, atlikėjas 
Deivydas Zvonkus
1977 11 06

Klaipėdos džiazo festivalio 
asociacijos prezidentė  
Inga Grubliauskienė
1976 11 08

GEROS DIENOS: laPkričio 4, 10 d. BLOGOS DIENOS: laPkričio  9 d.

Aktorė  
Regina Arbačiauskaitė
1951 11 05
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Eugenijus. Penalas. 
Omega. Aperityvas. Atida. Kiparisas. 
Figa. Kašalotas. Re. Oka. Dagilis. LOT. 
Yra. Palolas. Gauja. Molinas. Taupus. 
Zanavykai. Dangus. Erikas. Baugus. 
Gaivalas. „Vairas“. MU. Stalas. 
Gleivės. Pan. Edas. Kraigas. Veža. 
Kšmas. Stuoka. Egeris.
Horizontaliai: Aforizmas. Gotika. 
Item. Nemiga. Nevada. Neda. Maralas. 
Eiga. Povilas. Ja. Dalykas. Kalikas. Kt. 
Samagonas. Gru. Šilai. Lao. Niekalas. 
Veik. Rilis. Baiga. Pipos. Daiva. Metat. 
Taurėse. Nyra. Gangas. Avis. Augus. 
VE. Las. Lupus. Per. Vasarojus. Maži. 
Setas. Tunas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Deimantai. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 8 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Vytautė Užaitė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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beprotiškas pasaulis

l

 Furšete žmona priekaištauja vyrui:
- Tu jau kokį penktą kartą eini prie 

stalo paimti maisto. Argi tau ne gėda?
- Nė kiek, nes aš visiems sakau, kad 

nešu tau.
l

Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas:
- Konservuota karalienė.

l

Du kvailiai nusprendžia kartu mu-
zikuoti. Nueina į muzikos prekių par-
duotuvę ir išsirenka ten raudoną trimi-
tą ir armoniką. Pardavėjas ir sako:

- Gerai, gesintuvą galite pasiimti, bet 
radiatorius liks čia!

l

- Maaaaam! Rytoj mokykloje tėvų 
susirinkimas! Noriu iš anksto anonsuo-
ti prieš mano asmenį rengiamą infor-
macinę ataką!

l

- Kur jūsų parduotuvėje pieno skyrius?
- O ko jūs norėsite?
- Pieniškų dešrelių.

l

Sėdi universiteto valgykloje dėstyto-
jas. Valgo. Ateina prie jo stalo studentas, 
atsisėda. Dėstytojas negali patikėti: juk 
dėstytojų stalas!

Sako studentui:
- Žąsys ir kiaulės prie vieno stalo ne-

ėda.
- Tada žąsys išskrenda, - sako stu-

dentas ir nueina prie kito stalo.
Dėstytojas susinervina: „Na, atker-

šysiu tam akiplėšai per sesiją“. Ateina 
sesija. Studentas ramiai į visus dėstyto-
jo klausimus atsako. Dėstytojas nervina-
si - reikia 10 parašyti, bet ranka nekyla.

- Galima paskutinį klausimą? Įsi-
vaizduok - eini mišku ir du maišai padė-
ti. Viename pinigai, kitame - protas. Abu 
pilni, tokio pat svorio. Kurį renkiesi?

- Pinigus, - nemirktelėjęs atsako stu-
dentas.

Dėstytojas triumfuodamas atsako:
- Aš rinkčiausi protą.
- Kam ko reikia, tas tą ir ima, - at-

sako mokinys.
Dėstytojas jau raudonas iš pykčio. 

Nerašo ranka 10, nors tu ką. Įraito - 
„Debilas“.

Studentas gražiai padėkoja, nepažiūri 
į studijų knygelę ir eina namo. Namie at-
siverčia, perskaito ir skambina dėstytojui.

- Labas vakaras! Gerbiamas dėsty-
tojau, jūs knygelėje pasirašėte, bet pažy-
mį įrašyti tai pamiršote...

aNEkDOTai

GRAŽIAUSIA. Tokijuje vykusio grožio 

konkurso „Mis International 2016“  

nugalėtoja tapo Filipinų atstovė Kaili 

Verzosa (Kylie Verzosa).

EPA-Eltos nuotr.


