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Į kokias kurioziškas situacijas dėl savo žinomumo pakliūva aktorė Valda Bičkutė. 11 p.■

Kiek laiko per dieną praleidžiate naršy-
dami „Facebook“ tinkle? O gal negalite 
praleisti nė dienos neužsukę į savo pa-
skyrą? „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kiek 
šiam laisvalaikio praleidimo būdui skiria 
Kristina Kruopienytė ir kiti žinomi pra-
mogų pasaulio žmonės. 12 p.

■

Dainininkė Katažina Zvonkuvienė sako 
esanti ne iš tų moterų, kurios, kelyje su-
gedus automobiliui, puola verkti ir laukti 
kitų pagalbos. 16 p.
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Mano tabu  
scenoje - 
neatrodyti kvailai, 
nesidarkyti, 
neišduoti savo 
įsitikiniMų dėl 
populiaruMo
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„LaisvaLaikio“ interviu

Nors atlikėjai MoNikai LiNkytei dar tik 
22-eji, ji jau spėjo užsitarnauti profesio-
nalios dainininkės vardą. Įvairių konkursų 
laureatė netrukus pasirodys ir tV3 projek-
te „Šok su manimi“. Nors dabar repeticijos 
užima didžiąją laiko dalį, Monika spėja 
suderinti ir šokius, ir dainavimą, ir studi-
jas. Jos tikslas - su savo muzika prisibelsti 
į kuo daugiau žmonių širdžių.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiuo metu gyveni šokių ritmu. Ar nuo 
to nenukenčia tavo muzikinė veikla?

- Išties gyvenimas dabar labai įtemptas. 
Tačiau stengiuosi viską suderinti. Sako, kuo 
daugiau darai, tuo daugiau spėji.

- O mokslai? Juk dar ir studijuoji.
- Stengiuosi sudėlioti laiką taip, kad nie-

kas nenukentėtų. Kol kas su didelėmis pa-
stangomis, bet sekasi.

- Nusikelkime į muzikinės karjeros 
pradžią. Ar pradėdama savo kelią, taip 
įsivaizdavai pramogų pasaulį?

- Pradėdama dainuoti neturėjau jokios vi-
zijos apie pramogų pasaulį. Tiesiog ne su to-
kiais tikslais ir vizijomis siejau ir sieju save 
bei muziką. Neįsivaizdavau pramogų pasaulio 
niekaip, jis niekada nebuvo mano tikslas, tai 
tik priemonė garsinti savo muziką.

- Ką dabar žinai tokio, ko nežinojai 
prieš penkerius metus?

- Per penkerius metus žmogus labai pasi-
keičia. Ypač tada, kai auga, bręsta. Ne vien fi-
zine prasme, bet ir moraline. Negalėčiau konk-

rečiai įvardyti dalykų, kurių nežinojau prieš 
penkerius metus, tačiau manau, kad pasikei-
čiau. Užaugau, sutvirtėjau kaip asmenybė.

- Savo muzikinę veiklą pradėjai sa-
varankiškai, nedalyvavai jokiuose realy-
bės šou. Kodėl?

- Matyt, taip jau buvo nulemta. Nemanau, 
kad tas lengvas ir trapus populiarumas, kurį 
įgauni dalyvaudamas projektuose, yra man. 
Aš tiesiog esu mergina, kurios venomis teka 
muzika. Negaliu nieko padaryti, taip tiesiog 
yra. Noriu dainuoti ir noriu, kad mano muzi-
ka pasiektų klausytoją. Populiarumas tai tik 
priemonė, kuri leidžia tai padaryti.

- Koks buvo iki šiol sunkiausias tavo 
priimtas sprendimas?

- Manau, kad sunkiausias sprendimas bu-
vo pakeisti studijų kryptį. Man reikėjo daug 
ryžto pripažinti tai pirmiausia sau, o vėliau 
supažindinti tėvus su šia savo mintimi. Ačiū 

Monika Linkytė: lengvas ir
trapus populiarumas - ne man

n Monika gimė 1992 m. birželio 3 d. 
Gargžduose
n Šiuo metu gyvena Vilniuje
n Savo muzikinę karjerą pradėjo 2006 m.
n 2007 m. Lietuvos televizijos projekte „Mažųjų 
žvaigždžių ringas 2“ užėmė pirmąją vietą
n Tais pačiais metais „Vaikų Eurovizijoje“ pelnė 
3 vietą
n 2008 m. tapo „Dainų dainelės“ laureate
n Kelis kartus dalyvavo atrankose į „Euroviziją“, 
didžiausias pasiekimas - trečioji vieta

dosjė

Pramogų Pasaulis 
niekada nebuvo 
mano tikslas, tai tik 
Priemonė, garsinti 
savo muziką

Artimi Monikos draugai žino, kad, ištikus 
bėdai, jai galima skambinti net ir vidury 
nakties - dainininkė išklausys ir padės



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

Dievui, jie mane suprato, palaikė, ir šiuo me-
tu studijuoju tai, kas man patinka. (Monika 
šiuo metu studijuoja teisę, - red.past.)

- Kaip tave pakeitė muzika? Kokias 
savybes padėjo atrasti?

- Manau, kad muzika manęs nepakeitė. Ji 
tiesiog leido man suprasti save, išlaisvinti 
tam tikras savo savybes. Muzikoje jaučiuosi 
savimi, tai mano komforto zona.

- Kas šioje veikloje tave labiausiai ža-
vi, o kas erzina?

- Žavi tai, kad muzika yra visapusiška. Ji 
gydo ir supranta, kai visas pasaulis, atrodo, 
nusiteikęs prieš tave, arba leidžia išreikšti 
euforiją, kai esi be galo laimingas. Dainuoda-
ma publikai žinau, kad kiekviena daina galiu 
papasakoti tam tikrą istoriją. O ją pritaikyti 
sau galės kiekvienas klausytojas.

- Turi kokių nors tabu scenoje?
- Neatrodyti kvailai, nesidarkyti, neišduo-

ti savo įsitikinimų dėl populiarumo.

- O gyvenime? Kasdienybėje dažniau 
elgiesi spontaniškai ar sąmoningai ap-
galvoji kiekvieną žingsnį?

- Kadangi dienos ritmas yra greitas, esu 
priversta apgalvoti kiekvieną žingsnį, nes ne-
apgalvoti sprendimai gali turėti labai didelių ir 
nemalonių rezultatų.

- Ar scenoje ir namuose Monika labai 
skiriasi?

- Manau, kad sau pačiai aš nesiskiriu. Esu 
labai jautri, bet galbūt ne kiekvienas šią savy-
bę įžvelgia būnant man ant scenos. Esu atsa-
kinga, o artimiausi žmonės žino, kad gali man 
skambinti bet kuriuo paros metu, nes visada 
jiems padėsiu, juos išklausysiu ir patarsiu. Ta-
čiau suprantu, kad tokias savybes nėra lengva 
„perkąsti“ tiesiog žiūrint į žmogų per televi-
zijos ekraną ar koncertų metu. Juk kiekvienas 
dainininkas gali, o gal verčiau sakyti, turi būti 
geras aktorius.

- Kaip lepini save po sunkių darbų?
- Griūnu į lovą ir leidžiu sau išsimiegoti 

ilgiau negu iki 7 val., nes įprastai kasdien 
tenka keltis tokiu metu.

- Ar dažnai gatvėje tave atpažįsta? 
Gal buvai patekusi į kokią nors kurioziš-
ką situaciją dėl žinomumo?

- Nežinau, ar atpažįsta. Aš to nepastebiu 
ir nesusireikšminu. Juk eidama gatve, nepa-

Esu labai jautri, 
bEt galbūt nE 
kiEkviEnas šią 
savybę įžvElgia  
būnant man  
ant scEnos

„LaisvaLaikio“ interviu

Labiausiai Moniką erzina 
žmonės, neturintys jokių tikslų

Robertos Janus nuotr.
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klausiu praeivio, ar jis į mane žiūri dėl mano 
gražios kepurės, ar dėl to, kad mėgina atsi-
minti, kurią dieną praėjusią savaitę mane ma-
tė per televizorių? Pamenu, kartą pirkau kny-
gą ir pardavėja pasiteiravo, ar turiu nuolaidų 
kortelę. Ją buvau palikusi namie, bet buvo 
galimybė pasinaudoti nuolaida kompiuterinė-
je sistemoje surinkus vardą ir pavardę. Buvo 
labai juokinga, kai pardavėja su džiugesiu už-
bėgo įvykiams už akių: „Žinau jūsų vardą ir 
pavardę, tuoj surasiu jūsų kortelės numerį“. 
Buvo labai miela. (Šypsosi.)

- Ar gerbėjai dažnai vargina laiš-
kais?

- Dažnai sulaukiu laiškų „Facebook“ pa-
skyroje, tačiau nepavadinčiau to varginimu. 
Turėdama laiko mielai visiems atrašau.

- Kokie žmonės erzina?

- Žmonės, kurie įsivaizduoja, kad kažką 
labai gerai išmano, kai nė velnio taip nėra. 
Arba žmonės, kurie neturi jokių tikslų. Ma-
nau, kad jų gyvenimas yra gana niūrus.

- Jei reikėtų save apibūdinti kaip ko-
kį nors muzikinį kūrinį, koks kūrinys tai 
būtų?

- Baladė apie naktį.

- Kokie yra artimiausi tavo muzikos 
planai?

- Šiuo metu įrašinėju albumą, ruošiamės 
filmuoti muzikinį klipą. Manau, tai naujas di-
delis žingsnis man, tiek kaip asmenybei, tiek 
kaip atlikėjai.

- Ne kartą dalyvavai atrankoje į „Eu-
roviziją“. Ar šiemet dalyvausi?

- Apie dalyvavimą „Eurovizijoje“ kol kas 
laiko pamąstyti nebuvo. Laikas parodys.

- Didžiausia svajonė, susijusi su mu-
zikine veikla?

- Labiausiai norėčiau, kad kuo daugiau 
žmonių mėgtų mano dainas. Tai didžiausia 
laimė, didžiausias pasiekimas. Esi laimingas 
jau tada, kai bent vienas klausytojas myli ta-
vo dainas, tačiau, kai tavo koncertuose arenos 
lūžta nuo žmonių kiekio, manau, tai žodžiais 
nenusakoma.

Muzika gydo ir 
supranta, kai 
visas pasaulis, 
atrodo, nusiteikęs 
prieš tave, arba 
leidžia išreikšti 
euforiją, kai esi 
be galo laiMingas

„LaisvaLaikio“ interviu

Dainininkės siekis - kad kuo 
daugiau žmonių išgirstų jos dainas
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SavaitėS topaS

Pirmadienio vakarą sostinės „Siemens“ 
arenoje nugriaudėjo ilgai lauktas Jungti-
nių Amerikos Valstijų roko grupės „OneRe-
public“ koncertas. Ir žodžiai „nugriaudėjo“ 
ar „sudrebino“ visgi iki galo neatskleidžia 
to gerų emocijų pluošto, kuriame skendo 
susirinkusi dešimttūkstantinė minia.

„OneRepublic“ pasirodymą pradėjo nuo 
aliuzijos į šešėlių teatrą už baltos širmos ir dai-
nos „Light It Up“. Tikriausiai jau šia daina ir 
buvo įžiebtos grupės gerbėjų širdys. Netrukus 
„OneRepublic“ lietuviškai kreipėsi į publiką ir 
pradėjo nuo pagyrų sostinei, mat grupės nariai 
turėjo galimybę praleisti ir pasivaikštinėti šiek 
tiek laiko prieš koncertą po senamiestį ir susi-
pažinti su nuostabiomis Vilniaus vietomis. „Tai 
yra pirmas kartas, kai esame Lietuvoje. Vilniau, 
vaikščiojau po miestą šiandien ir buvau pri-
blokštas, kokia tai yra graži vieta“, - sakė „One-
Republic“ vokalistas Rajanas Tederis (Ryan 
Tedder). Publikos simpatijas R.Tederis pasi-
glemžė ne tik nuostabiu vokalu, nuoširdžiu ir 

gana intensyviu bendravimu su minia, bet ir 
savo energija. 

„OneRepublic“ koncertas Vilniuje buvo 
įtrauktas į grupės naujausio koncertinio turo 
„The Native Tour“ tvarkaraštį, tad skambėjo 
kūriniai iš itin gerai įvertinto jų albumo „Nati-
ve“. Žinoma, grupė gerbėjus džiugino ir jau 
pamėgtais bei radijo stočių grojaraščius anks-
čiau užkariavusiais kūriniais: „Apologize“, 
„Counting Stars“, „All the right moves“, „Love 
Runs Out“ ir begale kitų. R.Tederis kreipėsi į 
tūkstantinę minią, kviesdamas dainuoti kartu, 
ir panašu, kad jo kvietimą išgirdo kone visi su-
sirinkusieji. Su „OneRepublic“ dainas choru 
traukė daugiatūkstantinė minia, o rankų miškas 
nenusileido iki pat koncerto pabaigos. Grupė 
buvo sužavėta, kad lietuviai moka mintinai be-
veik visas jų dainas, tad pažadėjo būtinai į Lie-
tuvą grįžti su nauju albumu. O į koncerto pa-
baigą vaizdo projekcijose ant širmos vienas po 
kito keitėsi Vilniaus vaizdai ir galiausiai sutvis-
ko mūsų trispalvė. Džiaugsminga gerbėjų re-
akcija tikriausiai buvo girdėti ir Kaune, o publi-
ka šaukė „Šaunuoliai! Mes jus mylim!“

Parengė Ringailė StulPinaitė

„OneRepublic“ 
sudrebino melomanų širdis

Grupės „OneRepublic“ vokalistas 
Rajanas Tederis (Ryan Tedder)
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„OneRepublic“ vokalistas Rajanas Tederis 
koncerto metu ne kartą į publiką kreipėsi 
lietuviškai ir gyrė mūsų gražią sostinę

Koncerto metu vaizdo projekcijos transliavo sostinės 
vaizdus, kuriuos vainikavo lietuviška trispalvė

Ringailės Stulpinaitės nuotr. 

„OneRepublic“ pasirodymą pradėjo 
nuo aliuzijos į šešėlių teatrą už 
baltos širmos su daina „Light It Up“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Penkias savaites Amerikoje praleidęs Ro-
kas jau antrus metus iš eilės Lietuvos vardą 
garsino kasmečiame iliuzionistų festivalyje 
„The Weekend of Wonder“, kuriame buvo vie-
nintelis dalyvis ne amerikietis. „Tai trijų die-
nų festivalis, vykstantis Hotspringse, Arkan-
zase. Iš viso buvo maždaug 50 pasirodymų. 
Susirinko 13 iliuzionistų, aš jiems buvau tikra 
egzotika. Žmonės juokavo, kad galiu ir triukų 
nerodyti, nes ir taip patinku. Ypač gyrė mano 
akcentą, o aš maniau, kad man reikia tobulin-
ti savo anglų kalbą“, - šypsojosi Rokas.

Po festivalio iliuzionistas neskubėjo na-
mo. „Būtų kvaila nukakti tokį kelią ir po ke-
lių dienų grįžti. Nutariau dalyvauti konferen-
cijose, tačiau iki jų reikėjo laukti 4 savaites. 
Per jas mokiausi, ilsėjausi. Las Vegase gili-
nau savo magijos žinias „Magic and Mystery 
School“. Mokiausi gatvės artisto meno, ma-
gijos psichologijos ir mentalistų paslapčių. 
Sutikau labai įdomių ir pasaulyje gerai žino-
mų žmonių, kai kurie jų yra bendravę net su 
pačiu Baraku Obama“, - įspūdžiais dalijosi 
Rokas.

Po mokymų jam ir pačiam pavyko sureng-
ti gatvės pasirodymą. „Tokiam pasirodymui 
yra trys pagrindinės taisyklės: priversk juos 
stabtelėti, pasilikti ir sumokėti. Tai padaryti 
gana sunku, bet man pavyko. Tiesa, po pasi-
rodymo mane išsivedė apsauga“, - pasakojo 
iliuzionistas. Jis gatvėje žmonėms nutarė pa-
demonstruoti savo Gineso rekordą - užmes-
ti kortą ant viešbučio „The Mirage“ ženklo, 
kuris siekia 24 metrus. „Susirinko apie 70 
žmonių. Pirmą kartą mesdamas kortą apsi-

mečiau, kad tai nelabai įmanoma, bet iš kokio 
ketvirto karto man pavyko. Tiesa, man ir pa-
čiam tai buvo keista, nes mano rekordas buvo 
14 metrų. Visi plojo, o atėję viešbučio apsau-
gininkai mane išsivedė, galvodami, kad esu 
tiesiog vandalas“, - pasakojo Rokas. Jam teko 
gerokai paprakaituoti, kad įrodytų pareigū-
nams nesąs vandalas ir neniokojantis viešbu-
čio inventoriaus. Galiausiai Roką paleido.

Grįžęs į Lietuvą jaunasis iliuzionistas jau 
planuoja artimiausius darbus - bendradarbiaus 
su „radistais“, o balandį Londone filmuos pir-
mąsias savo internetines laidas. „Jau turiu 
komandą. Laidos bus filmuojamos porą savai-
čių ir bus labai kokybiškos. Tikiuosi, tai bus 
pirmas žingsnis savo autorinės laidos užsie-
nyje link“, - sakė Rokas. Be to, jo planuose 
ir dar vieno rekordo pagerinimas - kortos me-
timo į tolį. „Šis rekordas dabar siekia 65 met-
rus. 12 metų jis nebuvo pagerintas. Dabar 
numetu kortą 30 metrų, bet tikiuosi, kad 
pasitreniravęs sugebėsiu įveikti“, - sakė iliu-
zionistas.

Iliuzionistas Rokas  
sieks dar vieno Gineso rekordo

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Rokui pavyko surengti sėkmingą 

gatvės pasirodymą, kuris baigėsi pas 
viešbučio apsaugininkus

Roko Bernatonio asmeninio albumo nuotr.

Prieš porą savaičių iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų iliuzionistas RokAs BeRnAtonis 
(22) grįžo kupinas energijos ir naujų idė-
jų. Visai neseniai pasiekęs kortos metimo 
į aukštį Gineso rekordą, jau galvoja apie 
naują pasiekimą - mesti kortą į tolį.

Vieną Gineso rekordą pasiekęs 
iliuzionistas Rokas neketina sustoti
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10 faktų, 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kino ir teatro aktorė Valda BičKutė (34) ti-
kina esanti emocionali. Pasak jos, aktoriai, visi 
gana emocionalūs, tad parausti ar susigėsti gali 
įvairiausiose situacijose. O kartais dėl žinomu-
mo patenka ir į kurioziškas situacijas.
n Valda Bičkutė nuo vaikystės svajojo tapti ba-

lerina, tačiau tapo aktore. 
n Aktorės rūbų spintoje ilgą laiką karaliavo 

juoda spalva, tačiau dabar Valda turi daugiau-
siai mėlynos spalvos drabužių. 

n Dalykas, kurio aktorė niekaip negali suprasti: 
„Kaip galima eiti gatve ir šiukšlinti arba rūky-
ti, žinant, kad tai gali būti nemalonu aplinki-
niams.“

n Valda yra dešiniarankė, jos ūgis 173 cm, o 
batų dydis svyruoja nuo 37,5 iki 38. Ji moka 
anglų, rusų ir žemaičių kalbas.

n Valdai yra tekę patirti, kas yra tikrai nenusi-
sekęs pasimatymas. „Pamenu, susitikau su 
vaikinu, kuris į pasimatymą atėjo rankose 
laikydamas du violetinius irisus. Panašu, kad 
jis nežinojo, kad dvi gėlės paprastai nešamos 
į laidotuves, bet aš per pasimatymą apie tai 
pajuokavau“, - pasakojo Valda.

n Mėgstamų knygų aktorė turi daugybę, bet 
viena labiausiai patikusių - Stefano Cveigo 
(Stefan Zweig) novelių rinkinys „24 valan-
dos iš moters gyvenimo“. 

n Už patikusį drabužį retais atvejais Valda gali 
pakloti ir tikrai nemenką pinigų sumą. „Tokį 
brangų rūbą tikriausiai pirkau Maskvoje po 
filmavimo. Kadangi vaidinau prancūzų kino 
žvaigždę, man buvo nupirkę tokį prabangų 
paltą. O po filmavimų kai kuriuos rūbus kar-
tais galima perpirkti gaunant šiokią tokią 
nuolaidą. Nepamenu tikslios sumos, bet mo-
kėjau kelis tūkstančius litų. Iki šiol stebiuo-
si, kam pirkau jį ir kodėl tiek mokėjau, nei 
nešioju, nei ką“, - atviravo aktorė. 

n Kartą per pietų pertrauką tarp repeticijų Valda 
buvo supeikta už pasirinktą aprangą. „Kartais 
tarp repeticijų išbėgame į parduotuvę nusipirk-
ti ko nors pietums. Kadangi laiko nedaug, bė-
game su repeticiniais drabužiais. Ir kartą, žie-
mą, išėjusi su ilgu sijonu ir kailinukais, sutikau 
moterį, kuri sustojo ir bedusi į mane pirštu sa-
ko: „Ach... artistė, Bičkutė, ir tokiu sijonu.“ 
Žodžiu, moteris pasibaisėjo mano apranga ir 
davė suprasti, kad man taip apsirengus vaikšti-
nėti gatvėmis nedera“, - pasakojo Valda.  

n Didžiausia V.Bičkutės silpnybė - kvepalai. 
Moteris savo kolekcijoje jų turi jau daugiau 
nei 50 buteliukų. Ir kolekcija vis pildoma. 
„Kai kurie eksponatai kolekcijoje yra priva-
lomi, vieni tokių yra „Coco Chanel“ pirmoji 
versija ir „Givenchy“ Organza - labiausiai 
man patinkantys“, - sako Valda.  

n Jeigu galėtų turėti bent vieną supergalią, Val-
da norėtų mintimis arba prisilietimais gydyti 
žmones. 

kurių nežinojote  
apie Valdą Bičkutę

Stasio Žumbio nuotr.

Iliuzionistas Rokas  
sieks dar vieno Gineso rekordo
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Oficialiai „Facebook“ pradėjo veikti 2004 m. vasarį.

Oficialiais duomenimis, „Facebook“ yra didžiausias socialinis tinklas pasaulyje,  

turintis maždaug 1 mlrd. vartotojų.

Statistinis „Facebook“ vartotojas savo paskyroje turi 120 draugų.

Daugiau nei 30 mln. vartotojų bent kartą per dieną atnaujina savo informaciją.

Į šį tinklą kas mėnesį įkeliama 900 mln. nuotraukų ir daugiau nei 10 mln. vaizdo įrašų.

manija
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Socialiniai tinklai - 
lazda, turinti du galus
Dainininkas  
Maksas MelManas (37):

„Socialiniai tinklai, be abejonės, jau yra 
tapę šiokia tokia gyvenimo dalimi, tačiau 
tai, kiek aš jiems skiriu laiko, labai priklau-
so nuo to, ką veikiu. Jeigu reikėtų išvesti 
bendrą vidurkį, tai manyčiau, kad sociali-
niuose tinkluose vidutiniškai užtrunku nuo 
0 iki 3 valandų, nes būna dienų, kai visai 
ten neužsuku, o jeigu keliaujame su grupe 
„Biplan“ - tenka panaršyti ir ilgiau. Beje, 
aš pats intensyviai naudoju tik „Facebook“ 
socialinį tinklą, kiti man tiesiog neprilipo. 
Kalbant apie „Facebook“ - ten turiu dvi 
paskyras, asmeninę ir skirtą grupės „Bi-
plan“ reikalams. Pastarojoje skelbiama in-
formacija, susijusi su grupės veikla, kon-
certais, narių gimtadieniais. O asmeninėje 
paskyroje yra labiau asmeninė informacija, 
kuria noriu pasidalyti su savo draugais. Tai-
gi šiek tiek šaržuodamas galiu pasakyti, 
kad skiriu, kur yra kotletai, o kur musės. 
(Šypsosi.) Įdomu būna, kai į draugus pra-
šosi visiškai svetimi žmonės, kartais galbūt 
ir gerbėjai. Tokius žmones kartais priimu 
į draugus, o kartais ne. Pagrindinis krite-
rijus - kad turėtume bent kelis man artimus 
bendrus draugus, tai rodo galimybę kada 
nors pabendrauti ir akis į akį, ne tik inter-
netinėje erdvėje. Apskritai manau, kad so-
cialiniai tinklai yra tarsi lazda, kuri turi du 
galus. Viena vertus, tai yra galimybė pa-
bendrauti su tais, kuriuos retai matau, jie 
toli gyvena arba sunku prisiruošti paskam-
binti, susitikti. Kita vertus, galbūt geriau 
būtų būtent pasiskambinti ar susitikti akis 
į akį, užuot prabėgomis keitusis trumpomis 
žinutėmis.“
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Kiek laiko per dieną praleidžiate naršy-
dami „Facebook“ tinkle? O gal negalite 
praleisti nė dienos neužsukę į savo pa-
skyrą? „Laisvalaikis“ pasidomėjo, kiek 
šiam laisvalaikio praleidimo būdui ski-
ria žinomi pramogų pasaulio žmonės, 
kiek draugų jie ten turi ir kokių ribų in-
ternete neleidžia sau peržengti.

l Išmaniųjų telefonų naudotojai 
vidutiniškai 14 kartų per dieną tikrina 
savo „Facebook“ paskyrą.

l Keli žmonės pasaulyje buvo nužudyti 
dėl to, kad „Facebook“ tinkle nepriėmė 
kvietimo draugauti.

l Du nepažįstamuosius „Facebook“  
tinkle vidutiniškai skiria 4 asmenys.

l „Facebook“ seka, kuriuose tinkla-
lapiuose lankotės, net tuomet, kai iš 
„Facebook“ atsijungiate.

l 1 iš 3 žmonių, apsilankę savo 
„Facebook“ paskyroje, tampa labiau 
nepatenkinti savo gyvenimu.

l „Facebook“ spalva yra mėlyna, nes 
jo įkūrėjas Markas Cukerbergas (Mark 
Zuckerberg) nemato raudonos ir žalios 
spalvų.

l „Facebook“ tinkle yra apie 30 mln. 
negyvų žmonių.

l Trečia pagal populiarumą skyrybų 
priežastimi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose įvardijamas „Facebook“  
tinklas.

l „Facebook“ tinkle neįmanoma 
užblokuoti M.Cukerbergo.

l 5 proc. britų besimylėdami naudojasi 
„Facebook“.

l „Facebook“ įkūrėjas M.Cukerbergas 
2013 m. labdarai paaukojo 1 mlrd. 
dolerių (2,7 mlrd. litų), taip tapdamas 
dosniausiu žmogumi visose Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

l Iš pradžių mygtuką „Like“ („Patinka“) 
buvo planuojama pavadinti „Awesome“ 
(„Nuostabu“).

l 8,7 proc. „Facebook“ vartotojų yra 
netikri.

l Kiekvieną minutę „Facebook“ mygtu-
kas „Patinka“ paspaudžiamas 1,8 mln. 
kartų.

ĮDOMUmanija

Erzina apsišaukėliai
Dainininkė Irūna PuzaraItė (24):

„turiu savo paskyrą „Facebook“, tačiau tikrai nesu iš tų, kurie pasiekiami 24 valandas 
per parą. retai dalijuosi savo mintimis „sienoje“, nuotraukomis ar juo labiau asmenukė-
mis. Dažniausiai dalijuosi muzika: patikusiomis ar tuo metu klausomomis dainomis. Man 
ši paskyra reikalinga tam, kad galėčiau pabendrauti su draugais ir pažįstamais, kurie yra 
ir mano socialinio tinklo draugai. Visi norintys tikrai negali pamatyti mano paskyros tu-
rinio, tačiau žinau, kad yra kelios Irūnos anketos, kurias administruoja kažkas kitas. Juo-
kauju, kad tie žmonės plečia mano gerbėjų ratą ir priima į draugus visus norinčius, bet 
iš tiesų labai nemalonu, kai kažkas manimi apsimetinėja. Būna ir taip, kad po koncertų 
prie manęs prieina žmonės sakydami, jog bendravome socialiniame tinkle ir kažką susi-
tarėme, esu girdėjusi, kad kažkas netgi mano koncertų datas derino. tokie dalykai labai 
erzina. Kadangi nejaučiu būtinybės turėti paskyrą socialiniame tinkle, netgi buvo kilusi 
mintis ją ištrinti ir viešai pranešti žmonėms, kad „Facebook“ tinklu nesinaudoju, - neno-
riu, kad žmonės apsigautų, o ir pačiai nemalonu, kai mano vardu naudojasi kiti.“

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



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

TEMA

„Socialiniai tinklai problemų nekuria - jie tik pagilina tas pro-
blemas, kurios ir taip yra. Visų pirma, išryškina šiokį tokį nepa-
sitikėjimą savimi, nevisavertiškumo kompleksą. Juk socialiniuo-
se tinkluose visi rodo tik gražią savo gyvenimo pusę. Žmogus 
stebi, kaip kitiems sekasi, lygina su savo gyvenimu ir mato, kad 
visi gyvena gerai, o jis - ne. Kita vertus, jei žmonėms trūksta 
aplinkinių pagarbos, dėmesio, jie viešina savo gražiąją gyvenimo 
pusę socialiniuose tinkluose, pritraukia kitų dėmesį. Tačiau jei 
kiti jo nuotraukų „nelaikina“, žmogus gali pasijusti blogai. Jei jis 

Psichologas  
Marius Daugelavičius

Kaip socialiniai tinklai veikia mūsų psichiką?

Socialiniams tinklams gaila laiko
Televizijos laidų vedėjas PauliuS SKučaS (30):

„Tiesą sakant, daugiau nei socialiniams tinklams laiko skiriu tiesiog inter-
netui, politinėms, socialinėms aktualijoms, žinioms apie ekonomiką ir panašiai. 
Socialiniams tinklams vidutiniškai skiriu mažiau nei pusvalandį ir tai ne kiek-
vieną dieną. aš tiesiog neturiu ten ką veikti tiek ilgai. Socialinis tinklas man 
tiesiog yra galimybė neprarasti kontakto su kai kuriais žmonėmis, o kokie nors 
žaidimai, dalijimasis nuotraukomis ir panašiai manęs tikrai nedomina. Dėl mi-
nėto bendravimo su žmonėmis turiu paskyrą tinkle „Facebook“, o profesiniais 
sumetimais esu užsiregistravęs kiek solidesniame, kitais tikslais žmones pri-
traukiančiame socialiniame profesiniame tinkle „linkedin“.
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

nusivilia, tai jau ženklas, kad informaciją kelia ne tam, kad ja 
pasidalytų, o kad sulauktų atsako.

Kita problema, kurią socialiniai tinklai gali pagilinti, - tie-
sioginio bendravimo trūkumas. Jei žmogus ir šiaip nelabai 
mėgsta bendrauti, turi kokių nors problemų, socialiniuose tink-
luose jis gali matyti išsigelbėjimą. Ten jis gali būti toks, koks 
nori. Tokiu atveju tikro bendravimo jo gyvenime bus dar ma-
žiau. Kita vertus, jei žmogus bendrauja socialiniame tinkle, 
tai nebūtinai reiškia, kad tikrai bendrauti jis nemoka. Net ir 

socialiniuose tinkluose žmogus vis dėlto jaučia tam tikrą ryšį 
su kitais. Nors tas bendravimas ir yra daugiau iliuzinis, tai 
geriau negu nieko.

Dar vienas aspektas - socialiniai tinklai yra baisūs laiko 
rijikai. Įnikus į juos, pradeda trūkti laiko sau, vaikams, ho-
biui, laisvalaikiui. Gali pradėti ryškėti problemos šeimoje - 
nepatenkintas vyras, nelaimingi vaikai. Pirmieji priklauso-
mybės nuo socialinių tinklų požymiai tokie patys kaip ir bet 
kurios kitos priklausomybės - bloga nuotaika, irzlumas. Jei 
jautiesi blogai, neužėjęs į socialinį tinklą, vadinasi, esi pri-
klausomas.“

Kaip socialiniai tinklai veikia mūsų psichiką?
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Naudinga 
profesinei 
veiklai

Dizainerė KrisTiNa Kruo-
PieNyTė (37):

„Turiu vieną paskyrą sociali-
niame tinkle „Facebook“. Mano 
asmeninis gyvenimas yra tik ma-
no, tad nesu linkusi internete juo 
dalytis su visais. Mano paskyro-
je - informacija apie mano profe-
sinę veiklą. Keliu ten kolekcijų 
nuotraukas, naujienas apie pre-
kes, kūrybą ar renginius, kuriuo-
se dalyvavau kaip dizainerė. Nors 
išsamių tyrimų nedariau, matau, 
kad „Facebook“ paskyra yra rei-
kalinga. Žmonės domisi, teirau-
jasi, rašo. Nors tai nėra mano as-
meninė paskyra, kurioje bend-
rauju tik su draugais, visų norin-
čių į socialinio tinklo draugus 
nepriimu. yra keli kriterijai, ku-
riais remdamasi „susidraugauju“ 
su žmonėmis, tačiau jų neatsklei-
siu. Daug mano laiko paskyra ne-
suėda, tačiau esu nuolatinė tik-
rintoja - skiriu daugiausia po va-
landą ryte ir vakare, kol atrašau 
žinutes, įkeliu nuotraukas ar pa-
sidaliju naujienomis.“

(Ne)asmeninė paskyra
aktorė JusTė ZiNKevičiūTė (25):

„esu užsiregistravusi tikriausiai populiariausiame so-
cialiniame tinklalapyje „Facebook“, bet pastaruoju metu 
esu reta ir neaktyvi savo paskyros lankytoja. Pastebėjau, 
jog 5 minutės tinkle neretai prasitęsia iki pusvalandžio, 
tad stengiuosi nekišti ten nosies. (Šypsojosi) Nepavadin-
čiau savo paskyros asmenine, nes daugiausia dalinuosi 
naujienomis apie spektaklius, filmus ar serialus, kuriuo-
se pati vaidinu, tačiau tokią informaciją dažnai platina ir 
žiniasklaida. Turiu griežtą nusistatymą - labai asmeniška 
informacija niekada neatsiduria mano „sienoje“. Dėl šios 
priežasties ir socialinio tinklo draugams didelės atrankos 
nėra. Tiesa, teko matyti dar porą Justės Zinkevičiūtės 
paskyrų, kurias administruoju ne aš. Kol kas nežinau ar 
rimtai į tai pasižiūrėti ar praleisti pro akis ir jokių prie-
monių nesiėmiau. Būtų nemalonu, jei paskyras adminis-
truojantys formuotų netinkamą mano įvaizdį.“
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Man labai patinka automobiliai ir patinka 

vairuoti, bet mano svajonės ir norai, susiję su 
automobiliais, kas kažkiek laiko vis keičiasi. 
Vienu metu noriu vienokio, vėliau - kitokio. 
Nesu prisirišusi prie kokios nors konkrečios 
markės ar modelio. Kartais pamąstau, kad 
galbūt man patiktų sportinio tipo automobilis, 
bet koks, įvardyti negalėčiau. 

- Esate greičio mėgėja ar rami vai-
ruotoja?

- Mėgstu greitį ir kartais tokį, sakyčiau, 
chuliganišką vairavimą. Kartais. (Šypsosi.) Ta-
čiau stengiuosi tuo nepiktnaudžiauti ir atsi-
rinkti, kada galima sau leisti važiuoti šiek tiek 
greičiau, o kada - ne. Autostradoje, kur aiškus, 
tiesus kelias, jeigu nėra daug mašinų, tikrai 
smagu paspausti greičio pedalą. Kartais tenka 

paspausti ir kai vėluoju į koncertą ar filmavi-
mą, bet nepavadinčiau to savo įpročiu.

-  Jeigu būtų galimybė dalyvauti raly-
je, išbandytumėte savo jėgas?

- Man patiktų ir aš norėčiau, bet žinau, 
kad man dalyvauti neleistų nei vyras (Deivy-
das Zvonkus - red. past.), nei mama. Aš Dei-
vydui kitados buvau užsiminusi, kad nuo vai-
kystės svajojau vairuoti motociklą. Mane la-
bai žavi motociklai, traukia tiesiog prie savęs. 
Bet Deivydas iš karto pasakė, kad neleis nie-
kada gyvenime, tai leido suprasti, kad ši ma-
no svajonė ir liks tik svajone. Beje, kalbant 
apie vairavimą, mes su Deivydu esame visiš-

kos priešingybės. Mane būtų galima pavadin-
ti kelio chuligane, o jis save vadina vairuoto-
ju pensininku. (Juokiasi.)

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Galbūt dėl to, kad vasarą ten vyksta 

daug koncertų, man patinka kelias Vilnius-
Klaipėda, Vilnius-Kaunas. Nes tuo metu 
nusiteiki, kad vasara, pajūris, koncertai, ir 
važiavimas tais keliais sukelia labai puikių 
emocijų. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Pirmiausia man automobilis turi patik-

Katažina Zvonkuvienė
nuo vaikystės svajojo vairuoti motociklą

LNK „Lietuvos balso“ teisėja ir dainininkė 
KatažiNa ZvoNKuvieNė (34) sako esan-
ti ne iš tų moterų, kurios, kelyje sugedus 
automobiliui, puola verkti ir laukti kitų 
pagalbos. Moteris automobilyje vežiojasi 
įrankių dėžutę ir kritiniu atveju, gavusi te-
lefoninę draugų specialistų konsultaciją, 
pirmiausia problemą mėgina spręsti pati. 
Pasirodo, automobiliai ir vairavimas yra 
viena Katažinos aistrų.

Katažina Zvonkuvienė sako 
mėgstanti greitą vairavimą, tačiau 

tuo stengiasi nepiktnaudžiauti
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ti, mašina turi būti graži man, o ne kažkam 
kitam. Kadangi automobilyje praleidžiu daug 
laiko, tai man lyg antri namai, o vairavimas - 
tarsi aistra, turiu jaustis komfortiškai. Esu 
turėjusi nemažai automobilių, ir vienas jų 
man, pamenu, labai nepatiko. Kiekvieną ry-
tą atsikėlusi galvodavau: o varge, ir vėl... Tai 
vargina, o turėčiau jausti tokį vidinį „kaifą“ 
sėsdama į savo automobilį. Taip pat svarbu 
kainos ir komforto, grožio santykis. Atsižvel-
giu į tolesnes investicijas automobilio re-
montui, padangų keitimui, konsultuojuosi su 
meistru, nes noriu žinoti, kiek patikimas man 
patinkantis automobilis. Trumpai tariant, 
vien dėl to, kad jis man gražus ar patinka, 

neperku. Pirmiausia išklausau specialistų pa-
tarimų ir komentarų.

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Moterys tikriausiai viską gali daryti vai-
ruodamos. Pati esu ir telefonu kalbėjusi, ir 
pasidažiusi stovėdama automobilių spūstyje, 
ir pavalgiusi, persiavusi batus, persirengusi. 
Nežinau, ko nedaryčiau, nes jau šaukštai po 
pietų, per daug visko esu dariusi. Aš pati ži-
nau, kad tai negerai, save baru ir kiekvieną 
kartą pasižadu daugiau to nebedaryti. (Juokia-
si.) Tiesa, nesiūlau to daryti kitiems, nes tai 
tikrai pavojinga. 

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

- Na, suprantu, kad kiekvienas žmogus 
turi savo logiką ir savo vairavimo stilių, bet 
vis dėlto mane nervina, kai žmonės neatsi-
renka, kuria eismo juosta turėtų važiuoti, ir, 
negana to, važiuoja gerokai mažesniu nei 
leistinas greičiu. Tokių vairuotojų tiesiog ne-
suprantu. Taip pat labai nepatinka, kai nero-
do posūkių arba juos įjungia paskutinę aki-
mirką. O nuo tokių vairuotojų, kurie mėtosi 
po juostas ir neranda vietos, stengiuosi lai-
kytis atokiau. 

- Gėdingiausias arba kurioziškiausias 
epizodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Dar būdama nepatyrusi vairuotoja, ku-
ri ką tik gavo teises, buvau išvažiavusi į 
priešpriešinę eismo juostą. Išdidžiai važia-
vau pakankamai ilgą laiką, kol supratau, kad 
visi vairuotojai mirksi, signalizuoja, mojuo-
ja ir keikiasi. Žodžiu, įdomi buvo situacija. 
(Juokiasi.) 

- Kaip manote, kas vairuoja geriau: 
vyrai ar moterys?

- Tai yra amžinas klausimas, kas buvo pir-
mesnis, kas geresnis. Visi vairuoja visaip, ne-
galėčiau nuteisti kurios nors vienos pusės. 

- Jūsų automobilyje visuomet privalo 
būti... kas? 

- Pirmosios pagalbos vaistinėlė, gesin-
tuvas ir viskas, ko reikalaujama pagal taisy-
kles. Taip pat automobilyje turi būti ir įran-
kių dėžutė, kad jeigu kas nors nutiktų, ga-
lėčiau pasitvarkyti. Nors aš labai stipriai 
nenusimanau apie automobilio taisymą, pa-
skambinusi meistrui ir pasikonsultavusi ga-
liu šį tą mėginti sutaisyti ir pati. Tikrai nesu 
iš tų moterų, kurios viduryje kelio, sugedus 
automobiliui, apsiverkia ir nežino, ką daryti. 
Aš bandau taisyti. O padangas ar kilimėlius 
pačiai pasikeisti man tikrai nėra sunku. (Šyp-
sosi.) Na, o iš moteriškų dalykėlių visuomet 
automobilyje turiu kvepalus, akinius nuo 
saulės, drėgnų servetėlių, telefono kroviklį 
ir panašiai. 

Katažina Zvonkuvienė
nuo vaikystės svajojo vairuoti motociklą

l Šiuo metu vairuoja: „Mercedes-Benz C-Class“

l Svajonių automobilis: svajonės dažnai kinta

l Greičio rekordas: gana didelis

l Eismo įvykių skaičius: 1

l Vairavimo stažas: nuo 1999 metų

Dosjė

kalbant apie 
vairavimą, mes 
su DeivyDu 
esame visiškos 
priešingybės

Katažina Zvonkuvienė įsitikinusi, kad moteris prie 
vairo gali nuveikti nemažai įvairiausių darbų. Pačiai 

teko ir pasidažyti, ir persiauti batus ar pavalgyti
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



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

Norime to ar ne, bet dažnam iš mūsų bent 
kartą per porą metų tenka apsilankyti pas 
gydytojus. Kartais registracija - savotiškas 
iššūkis, nes tenka sugaišti nemažai laiko,  
kol surandame gerą specialistą, o ir laiką  
suderinti būna nelengva. Tačiau tai jau ga-
lime palikti praeityje - trijų jaunų vyrų idėja 
virto internetine registracijos sistema  
„Manodaktaras.lt“, padedančia surasti 
trumpiausią ir patogiausią kelią pas gydyto-
jus. Apie unikalų Lietuvoje verslą „Laisvalai-
kis“ kalbasi su įmonės vadovais LAiMoNu 
MisiūNu (29) ir ToMu RugiNiu (35).

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip atsirado projektas „Manodak-
taras.lt“?

Laimonas: „Manodaktaras.lt“ atsirado 
maždaug prieš pusantrų metų. Tiesiog paste-
bėjome, kad Lietuvoje panašios registravimo 
sistemos nėra ir tai yra puiki terpė verslui 
plėtoti. Taigi Robertas Sadovskis, vienas iš 
įkūrėjų, subūrė įvairių sričių specialistus. 
Darbą pradėjome trise: vadovas Robertas, 
aš - pardavimų vadovas ir Mindaugas Gava-
nauskas - programuotojas. Vėliau prie koman-
dos prisidėjo Tomas, turintis didelę patirtį 
rinkodaros srityje. Per pusantrų metų mūsų 
komanda išaugo iki aštuonių žmonių, sėkmin-
gai plečiančių „Manodaktaras.lt“ ir jau galvo-
jančių apie platesnius vandenis.

- Kas yra „Manodaktaras.lt“?
Laimonas: Tai Lietuvos gydytojų duome-

nų bazė ir registracijos vizitui sistema. Pacien-
tai, užėję į mūsų puslapį, gali surasti reikalingą 
specialistą visoje Lietuvoje, informaciją apie jo 
patirtį ir teikiamas paslaugas, sužinoti kitų pa-
cientų atsiliepimus ir vertinimus, taip pat vos 
per porą minučių užsiregistruoti pas pasirinktą 
gydytoją. Taip taupome pacientų laiką, nes 
jiems nereikia ilgai ir nuobodžiai ieškoti infor-
macijos internete, o ir registracija yra labai pa-
togi - vos pora mygtukų paspaudimų. Be to, 
visi užsiregistravusieji gauna trumpąją žinutę - 
priminimą apie artėjantį vizitą.

- Ši sistema naudinga tik pacien-
tams?

Tomas: Visi specialistai, esantys mūsų 
sistemoje, dirba privačiame medicinos sek-
toriuje, kuriam ir pritaikytas mūsų verslo mo-
delis. Privatus sektorius yra suinteresuotas, 
kad klientas, šiuo atveju pacientas, liktų pa-
tenkintas paslauga ir vėl sugrįžtų, paslauga 

turi būti kuo patogesnė ir kokybiškesnė. Tai-
gi gydytojams ir klinikoms konkuruojant itin 
svarbu, kad pacientas juos surastų ir pasi-
rinktų. Pati „Manodaktaras.lt“ sistema yra 
naudinga ne tik pacientams, greitai ir patogiai 
galintiems surasti reikiamą specialistą, bet ir 
privatiems medikams. Jie gauna papildomą 
pacientų srautą, o taip pat įrankį, leidžiantį 
patogiai ir greitai tvarkyti darbotvarkę. Me-
dikams parūpiname savotišką elektroninį dar-
bo kalendorių, kuriame jie gali pasižymėti 
visų internetu ir ne tik užsiregistravusių as-
menų vizitų laiką. Įrankis taip pat kaupia sta-
tistiką, kuri yra labai naudinga įstaigoms ana-
lizuojant savo veiklą. 

- Ar panašios sistemos analogų Lie-
tuvoje yra ir daugiau?

Laimonas: Registracijos sistemos nėra 
naujiena. Kai ieškome viešbučio, einame į  
„booking.com“. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje 
šiuo metu populiarėja registracijos sistemos į 
kirpyklas, automobilių servisus ir panašiai. Šis 
dalykas veržiasi į visas sritis. Lietuvos medi-
cinos paslaugų sektoriuje „Manodaktaras.lt“ 
yra pirmoji ir vienintelė tokia sistema, sujun-
gianti privačią mediciną, o pasaulyje jų yra ir 
daugiau. Jungtinės Amerikos Valstijos vienos 
iš pirmųjų įsidiegė panašią sistemą, ten šiuo 
metu veikia net keli tokio tipo portalai, o eu-
ropiečiai šioje srityje šiek tiek atsilieka.

- Ar „Manodaktaras.lt“ - mokama pas-
lauga?

Laimonas: Pacientams „Manodaktaras.lt“ 
paslauga yra nemokama. Sistemos sukūrimo ir 

verslo žmonės

Ambicija - užsienio rinkos

Laimonas misiūnas -   
įkūrėjas ir pardavimų vadovas

n 29 m.
n Patirtis: pardavimai ir organizavimas

n Hobis: sportas, muzika ir 

„Manodaktaras.lt“

RobeRtas sadovskis -   
įkūrėjas ir direktorius 
n 29 m.
n Patirtis: projektų valdymas

n Hobis: tenisas

tomas Ruginis - vykdomasis direktorius

n 35 m.
n Patirtis: rinkodara ir vadyba

n Hobis: muzika, kelionės

mindaugas gaLvanauskas -  
įkūrėjas ir IT vadovas
n 33 m.
n Patirtis: tinklo programavimas, 

produkto kūrimas
n Hobis: skaitymas, krepšinis, kelionės

Dosjė
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palaikymo kaštus padengia privačios klinikos ir 
gydytojai, kurie ir gauna didžiausią naudą - pa-
cientus. Siūloma kainodara yra labai lanksti ir 
priklauso nuo klinikos dydžio bei poreikių.

- To užtenka verslo plėtrai?
Laimonas: Tokį verslą pradėti be inves-

ticijų nerealu. Norint sukurti kokybišką pro-
duktą ir užtikrinti jo sklandų veikimą reika-
linga komanda bei techninė bazė. O tai kai-
nuoja. Šiais metais gavome rizikos kapitalo 
fondo „Practica Capital“ investiciją. Ir ne tik 
investiciją, dirbame su patyrusiais žmonėmis, 
kurie padeda ir patarimais. 

Dėl gautos investicijos vasarą įsigijome 
didžiausią sveikatos portalą Lietuvoje - „Svei-
kas.lt“, kuris tikime svariai prisidės prie tva-
raus „Manodaktaras.lt“ augimo. „Sveikas.lt“ - 

400 tūkstančių unikalių lankytojų turintis in-
formacinis medicinos gigantas. Šiuo metu kaip 
tik vyksta tam tikros šių portalų integracijos. 
Tarkim, skaitydami apie vienokius ar kitokius 
sveikatos sutrikimus, rasite ir rekomanduoja-
mus reikiamos srities gydytojus bei iškart ga-
lėsite užsiregistruoti. Tai puiki naujiena mūsų 
klientams. 

- Artimiausiuose planuose - ir plėtra?
Tomas: Jau planuojama plėtra į kitas Eu-

ropos šalis. Žinoma, yra šalių, kuriose susidur-
tume su rimta konkurencija, tačiau yra rinkų, 
kuriose tokių įrankių kaip „Manodaktaras.lt“ 
dar nėra arba konkurentai silpni. Vis dėlto plėt-
ra - nemažas iššūkis, nes tenka apgalvoti dau-
gybę įvairių veiksnių. Pavyzdžiui, JAV inves-
ticijas pritraukti yra lengviau: sukuri portalą 
viena kalba didelėje šalyje, kurioje vartojimo 
įpročiai yra vienodi, ir gauni rinką, lygią visos 
Europos rinkai. Senajame žemyne yra daugiau 
nei 20 kalbų, skirtingi įstatymai ir vartojimo 
įpročiai. Tačiau, nepaisant to, mūsų tikslas - 
neapsiriboti viena rinka, o juo labiau tokia ma-
ža kaip Lietuva. Juk, tarkim, Berlyne gyvena 
tiek žmonių, kiek gyvena mūsų šalyje. Tai ro-
do, kad plėtra reikalinga.

- Kurios rinkos jums patraukliausios?
Tomas: Kitas mūsų žingsnis - Olandija. Pla-

nuojame dar šiais metais ten paleisti tokį pat 
portalą kaip „Manodaktaras.lt“, tik jis bus olan-
dų kalba ir pritaikytas prie šios šalies vartojimo 
ypatumų. Kaip žinome, Olandija - maža šalis, 
tačiau turinti daug gyventojų. Žmonės kasdien 
važiuoja į darbą po 50-80 kilometrų, tačiau dažnai 
nežino, kas vyksta gretimoje gatvėje. Olandams 
labai svarbu planuoti savo darbotvarkę, todėl 
patogi vieta ir laikas jiems itin svarbūs. Tikime, 
kad ši rinka bus puiki galimybė patikrinti savo 
idėjas bei metodus ir judėti į kitas rinkas.

- Kodėl nepradedate nuo kaimynų?
Tomas: Jie taip pat mūsų akiratyje. Tarkim, 

Latvijoje vartojimo įpročiai yra labai panašūs į 
lietuvių, tik ten labiau išvystytas privatus me-
dicinos sektorius, bet tai maža rinka. Lenkija 
už Olandiją yra dvigubai didesnė, pirmiau no-
rėtume įsitvirtinti kiek mažesnėje rinkoje, tad 
į Lenkiją kol kas nesižvalgome.

verslo žmonės

„Manodaktaras.lt“ komandos 
patarimai pradedantiesiems:

1  Žengiant pirmuosius žingsnius la-
bai svarbu atsikratyti baimės su-

klysti. Klaidos - tai naudinga patirtis.

2  Jauni žmonės neturėtų bijoti naujų 
iššūkių -  kuo didesnis iššūkis, tuo 

saldesnė sėkmė.

3  Verslas - tai didelė atsakomybė 
prieš kolegas, partnerius ir klien-

tus. Ir nors verslas - tai savo asmeninio 
laiko aukojimas, nebijokite prisiimti ats-
komybės, būti lyderiu. Svarbu suprasti, 
kad niekas kitas neprisiims atsakomy-
bės ir veikti ryžtingai.

Privatus sektorius 
yra suinteresuotas, 
kad klientas, šiuo 
atveju Pacientas, 
liktų Patenkintas 
Paslauga ir vėl 
sugrįžtų, Paslauga 
turi būti kuo 
Patogesnė ir 
kokybiškesnė

Tomas Ruginis

„Manodaktaras.lt“ komanda: 
Laimonas Misiūnas, Robertas 
Sadovskis, Tomas Ruginis ir  
Mindaugas Galvanauskas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Koncertas „Siemens“ arenoje turėjo įvykti 
spalio 30 dieną, tačiau dėl ūmaus dainininko 
peršalimo pasirodymai Estijoje, Lietuvoje ir 
Baltarusijoje buvo atšaukti. Praėjusią savaitę 
pasirodė informacija, kad dėl itin įtempto gra-
fiko atlikėjas Vilniuje šiemet taip ir nekoncer-
tuos. Tačiau praėjusio sekmadienio naktį atli-
kėjo atstovai pranešė apie atsiradusią galimybę 
koncertą surengti gruodžio viduryje. L.Kravicas 
dėl gerbėjų Vilniuje atšaukė visus ankstesnius 
savo planus ir koncertą Vilniaus „Siemens“ are-
noje surengs dar šių metų gruodžio 17 dieną. 
„Net atšaukus koncertą, L.Kravicas pats asme-
niškai toliau ieškojo datos, kada galėtų sureng-
ti savo pasirodymą Lietuvoje. Dėl to šiandien 
atlikėjo gerbėjams galime įteikti ankstyvą Ka-
lėdų dovaną - su vienu laukiamiausių atlikėjų 
jie galės sveikintis gruodžio 17 dieną išskirti-
niame koncerte Vilniuje“, - sakė „Seven Live“ 

generalinis direktorius Juras Vėželis. L.Kravi-
cas taip pat pažadėjo parengti video kreipimąsi 
gerbėjams su atsiprašymu už jų sujauktus pla-
nus ir patikinimu, kad šį kartą jau niekas nesu-
trukdys jiems pasimatyti Vilniuje.

JAV rokerio gerbėjams neteks keisti bilietų 
į koncertą - galios tiek „Tiketa“ kasose, tiek 
internetu pirkti ankstesni bilietai, jei nebus pa-
žeistas jų apsaugos kodas. Nespėję įsigyti bilie-
tų į L.Kravico koncertą tai galės padaryti iki 
koncerto pradžios gruodžio mėnesį. Jei vis tik 
nuspręsite susigrąžinti pinigus už bilietus į 
L.Kravico koncertą, tai galima padaryti nuo lap-
kričio 3 dienos. Bilietų grąžinimas galimas 14 
dienų, t.y. iki lapkričio 17 dienos 23:59 val.

Šiuo metu vykstančiame pasauliniame tu-
re atlikėjas pristato šių metų rugsėjį išleistą 
studijinį albumą „Strut“.

„Laisvalaikio“ inf.

Scena

L.Kravico koncertas 
Vilniuje vis dėlto įvyks

Lenis Kravicas (Lenny Kravitz) 
žada įspūdingą pasirodymą 

gruodžio mėnesį
EPA-Eltos nuotr.

Gera žinia atlikėjo Lenio KraVico (Lenny Kravitz, 50) gerbėjamas - koncertas Vilniuje 
vis tik įvyks. JaV roko muzikantas į sostinę atvyks gruodžio 17-ąją dieną.
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Scena

Lapkričio 19 d. muzikiniame teatre „New 
York“ vyks neeilinis koncertas - legendinės 
grupės „Pelenai“ naujojo albumo „Zona 51“ 
pristatymas, kuris, anot organizatorių, turėtų 
pavirsti į šiltą bendraminčių šventę.

Pasak atlikėjų, albumas „Zona 51“ - tai neiš-
tirta teritorija, kurioje kiekvienas gali surasti sau 
tinkamą kelią: žmogų, su kuriuo norėtų tą kelią 
nueiti. Ryškiausia naujojo albumo daina - „Ne-
liūdėk“, kupina vilties ir užuojautos artimui. 
Sklando kalbos, jog šios dainos sukūrimą lėmė 
sunkūs grupės lyderio Česlovo Gabalio gyveni-
mo išbandymai - netikėtai užklupusi sunki liga.

Anot muzikos atlikėjų, muzika pasaulį daro 
geresnį, todėl po ketverių metų pertraukos gru-
pė „Pelenai“ savo gerbėjams pristato jau devin-
tąjį albumą - „Zona 51“. Grupė paruošė 11 naujų 
istorijų: albume rasite 11 kūrinių, kuriuose susi-
pynę žmogaus vidiniai ieškojimai ir praradimai, 
tarpusavio santykių trapumo bei meilės temos.

Albumo pristatymo metu grupė ragina susi-
tikti tiek senus bičiulius, tiek užmegzti naujas 
pažintis, kartu pasveikinti Česlovą Gabalį su iš-
skirtiniu penkiasdešimties metų jubiliejumi. „Zo-
na 51“ - muzika, kuri sklinda iš širdies gelmių; tai 
žodžiai, kuriuose nėra melo; natos, skambančios 
mūsų širdžių ritmu. Vakaro programoje išgirsite 
ne tik naujų, bet ir klausytojų pamėgtų dainų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Zona 51“ - išgyventi jausmai 
ir neištirtos teritorijos

Česlovas Gabalis 
su grupe „Pelenai“ 

koncerte žada ne 
tik naujų, bet ir 

klausytojų pamėgtų 
dainų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Česlovas Gabalis - vokalas

Gintas Banys - bosinė gitara,  

muzikos ir tekstų autorius

Audrius Piragis - gitara

Saulius Didžiulis - klavišiniai

Vaidas Taurinskas - mušamieji

Žaneta Taurinskienė - pritariamasis vokalas
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ŽvaigŽdės

Ant raudonojo kilimo -                           suknelių paradas

Žvaigždės, susirinkusios į Los Andželo 

apygardos meno muziejuje (LACMA) vykusį 

renginį „LACMA Art + Film Gala“, skirtą 

pagerbti režisierių Kventiną Tarantiną (Qu-

entin Tarantino) ir konceptualaus meno kū-

rėją Barbarą Kriuger (Barbara Kruger), tvis-

kėjo puošniomis sukniomis. Dauguma jų, ži-

noma, rinkosi „Gucci“. O kaip gi kitaip - mat 

tarp renginio organizatorių buvo ir „Gucci“ 

mados namų kūrybos direktorė Frida Džia-

nini (Frida Giannini).

„Gucci“ suknią vilkėjo ir 
Salma Hajek (Salma Hayek)

Ir šįkart Kim Kardašian (Kim 
Kardashian) apranga sulaukė kritikos

EPA-Eltos nuotr.
Keitė Hadson (Kate Hudson) ne pirmą 
kartą renkasi „Gucci“ suknelę
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Ant raudonojo kilimo -                           suknelių paradas
ŽvaigŽdės

„Gucci“

E.Votson apdovanojimą skyrė savo žiurkėnui

Metų britų aktorės titulą pelniusi 
Ema Votson (Emma Watson) išgarsėjo 
vaidmeniu filme „Haris Poteris“

EPA-Eltos nuotr.

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) 

ir Eimė Adams (Amy Adams) 
pasirinko karinio jūrų laivyno 

spalvų „Gucci“ sukneles Tviskanti „Gucci“ suknelė tiko 
Selenai Gomes (Selena Gomez)

Atsiimdama apdovanojimą, įžymybė 
kalbėjo apie savo augintinę žiurkėno pa-
telę Milę (Millie), kuriai skyrė šį apdo-
vanojimą.

E.Votson buvo 11 metų, kai ji filmavosi 
filme „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“ 
(„Harry Potter and the Chamber of 
Secrets“). Mergina pasakojo tada dažnai į 

filmavimo aikštelę atsinešdavusi savo my-
limą žiurkėną. „Be galo džiaugiuosi gauda-
ma šį apdovanojimą, kadangi britų kino in-
dustrija man nebuvo vien tik darbo vieta, 
tai buvo vieta, kurioje aš užaugau. Tai buvo 
mano surogatinė šeima. Kartą filmavimo 
aikštelėje mano augintinę Milę ištiko šir-
dies smūgis, ir ji neišgyveno. Taigi dekora-
toriai jai pagamino karstelį ir sidabrinę len-
telę, kurioje išgraviravome jos vardą - Mi-
lė. Ką aš bandau pasakyti, tai, kad Jūs esa-
te man labai brangūs ir man daug ką reš-
kiate. Labai Jums ačiū, ir ilsėkis ramybėje, 
Mile. Šis apdovanojimas skirtas tau“, - at-
siimdama apdovanojimą sakė E.Votson.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Per Jungtinių Amerikos Valstijų Beverli 
Hilso viešbutyje „Hilton“ vykusius kas-
metinius Britų kino apdovanojimus 
(BAFTA) aktorė EmA VoTson (Emma 
Watson, 24) buvo išrinkta metų geriau-
sia britų aktore. 
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 ŽvaigŽdės

Keisčiausi žvaigždžių daiktai, parduoti aukcionuose
Jei sumokėti už dailią suknelę kelis tūks-
tančius litų jums atrodo per daug, ką pa-
sakytumėte, jei jums pasiūlytų nusipirkti 
Elvio Preslio (Elvis Presley) plaukų sruogą 
už kelis šimtus tūkstančių litų? Patikėkite, 
tai ne keisčiausias aukcionuose parduotas 
garsenybių daiktas. Netikite? Skaitykite.

Plaukų sruoga -  
115 tūkst. dolerių (311,6 tūkst. litų)

n 2002 m. vienas „laimingasis“ ro-
kenrolo karaliaus Elvio PrEslio plau-
kų sruogą įsigijo už 115 tūkst. dolerių.

Parašas ant telefono -  
66,5 tūkst. dolerių (180 tūkst. litų)

n Dainininkė rijana (Rihanna), ste-
bėdama vienas krepšinio rungtynes, ne-
tyčia numetė ant žemės šalia sėdėjusio 
policijos pareigūno telefoną. Jis sudužo, 
bet atlikėjos parašas pakėlė jo vertę kelia-
gubai. Tinklalapyje „eBay.com“ telefonas 
buvo parduotas už 66,5 tūkst. dolerių.

Rentgeno nuotrauka -  
45 tūkst. dolerių (122 tūkst. litų)

n 2010 m. kažkas nutarė pasidomėti 
„vidiniu“ aktorės MErlin Monro (Ma-
rilyn Monroe) grožiu. Aukcione Las Vegase 
sekso simbolio rentgeno nuotrauka, daryta 
1954 m., buvo parduota už 45 tūkst. dolerių.

Panaudota nosinaitė -  
5,3 tūkst. dolerių (14 tūkst. litų)

n Kad aktorė skarlEt johanson 
(Scarlett Johansson) talentas vertas tūks-
tančių, niekas neabejoja, bet panašu, kad 
yra tokių, kurie neabejoja ir jos panaudotų 
daiktų verte. Po to, kai 2008 m. aktorė, 
pasirodžiusi vienoje televizijos laidoje, iš-
sipūtė nosį į nosinaitę, ši buvo įdėta į mai-
šelį su S.Johanson parašu. Norite tikėkite, 
norite ne, bet nosinaitė „eBay.com“ tinkla-
lapyje buvo parduota už 5,3 tūkst. dolerių. 
Gera žinia ta, kad gauti pinigai buvo pa-
naudoti labdarai.

EPA-Eltos nuotr.
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Triskart Lietuvos čempionei Lietuvos valstybė skyrė 0 Lt

Reikalingos lėšos: lėktuvo bilietas Vaidai ir jos treneriui ~ 2 500 Lt/asm., 
krūtinės apsauga ~ 250 Lt, bokso pirštinės ~ 350 Lt, draudimas 1/mėn. ~145 Lt
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3 Siųsk SMS numeriu 1405, 
įrašęs tekstą 2014. 
SMS žinutės kaina 5 Lt/1,45 €

3 pervesk 
neribotą 
sumą per

3 arba pirk 
paramos 
bilietą

Padėkime jai!
Lietuvos bokso čempionė

Vaida Valskytė
nori ginti Lietuvos garbę Pasaulio bokso čempionate

Keisčiausi žvaigždžių daiktai, parduoti aukcionuose

Dirbtinis nagas -  
13 tūkst. dolerių (35 tūkst. litų)

n Jei esate dainininkės Lady GaGos ger-
bėjas, gal suprasite. Scenos žvaigždei 2012 m. 
koncertuojant Dubline nukrito juodas akrilinis 
dirbtinis nagas. Po kelių dienų jis pasirodė auk-
cione ir buvo įkainotas 13 tūkst. dolerių.

Panaudota nosinaitė -  
5,3 tūkst. dolerių (14 tūkst. litų)

n Kad aktorė skarLet Johanson 
(Scarlett Johansson) talentas vertas tūks-
tančių, niekas neabejoja, bet panašu, kad 
yra tokių, kurie neabejoja ir jos panaudotų 
daiktų verte. Po to, kai 2008 m. aktorė, 
pasirodžiusi vienoje televizijos laidoje, iš-
sipūtė nosį į nosinaitę, ši buvo įdėta į mai-
šelį su S.Johanson parašu. Norite tikėkite, 
norite ne, bet nosinaitė „eBay.com“ tinkla-
lapyje buvo parduota už 5,3 tūkst. dolerių. 
Gera žinia ta, kad gauti pinigai buvo pa-
naudoti labdarai.

kramtomoji guma -  
14 tūkst. dolerių (38 tūkst. litų)

n Gabalėlis kramtomosios gumos, 
kurią, kaip tikima, kramtė dainininkė 
BritNi SPyrS (Britney Spears), 
2004 m. buvo parduotas už 14 tūkst. 
dolerių „eBay.com“ tinklalapyje.

Dantis -  
31,2 tūkst. dolerių (84,5 tūkst. litų)

n Legendinio dainininko DžoNo Le-
nono (John Lennon) dantis neatrodo 
patraukliai, bet tai netrukdo jam būti vie-
nam brangiausių pasaulyje. Atlikėjas savo 
dantį, kurį prieš gerus 5 dešimtmečius 
ištraukė stomatologas, patikėjo saugoti 
savo namų tvarkytojai. 2011 m. aukcione 
jis buvo parduotas už 31,2 tūkst. dolerių.

Prancūziškas skrebutis -  
1 tūkst. dolerių (2,7 tūkst. litų)

n Paauglių dievaičio DžAStiNo 
timBerLeiKo (Justin timberlake) 
užkandinėje išsirinktas prancūziškas 
skrebutis buvo parduotas už kiek dau-
giau nei 1 tūkst. dolerių.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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StiliuS

gėlėsMados podiumą 
užkariauja

Japonijos madų 
savaitėje podiumą 
papuošė gėlėtų 
audinių drabužiai
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StiliuS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

gėlėsMados podiumą 
užkariauja

EP
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Spalio pradžioje Japonijo-
je vykusioje mados savai-
tėje Didžiosios Britanijos 
dizaineris Henris Olandas 
(Henry Holland) pristatė 
itin spalvingą ir ryškią at-
einančio pavasario-vasaros 
kolekciją. Šio dizainerio 
vardas gerai žinomas tarp 
Tokijo madistų. Jis savo 
apdarais visuomet sugeba 
patraukti miesto „stileivas“. 
Šis kartas - ne išimtis. Ant 
podiumo karaliavo spalvin-
gi sijonai, ryškios palaidi-
nės, gėlėtos rankinės ir ori-
ginalūs aukštakulniai.

Ryškios detalės - 
ateinančio pavasario 

mados šauksmas
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Judantys Aušros ir Ovidijaus šešėliai

Garsi dizainerė Aušra Haglund drauge su žinomu grafikos dizaineriu Ovidijumi Talijūnu pri-
statė originalią ekspoziciją „Judantys šešėliai“ (angl. „Moving Shadows“). Unikalioje parodoje 
pristatyti kaligrafijos darbai, kuriais galima pasigrožėti, taip pat ir A.Haglund kūryba, kurią 
galima ir pasimatuoti. „Labai  džiaugiuosi, kad prieš metus gyvenimas mane suvedė su Ovidi-
jumi, sukūrusiu man naują, idealiai tikusį prekės ženklą. Iki tol visi siūlyti tiesiog „nelipdavo“. 
Man didelė garbė savo darbus eksponuoti kartu su šiuo menininku, kurio kūryba tobulai pa-
pildo mano sumanymus ir sukuria originalią parodą“, - džiaugėsi dizainerė. Neįprastas pro-
jektas-paroda sudomino ir nemažą būrį žinomų žmonių, susirinkusių į atidarymo vakarą.

StiliuS

Dizainerė Aušra Haglund su grafikos 
dizaineriu Ovidijumi Talijūnu

Parodos atidarymo 
nepraleido A.Haglund 
vaikai Melani Peterson 
(Pettersson) ir Gabrielis 
Žvirblis
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Daug pasaulio apkeliavus dizainerė Aušra 
Haglund parodoje „Judantys šešėliai“ pristatė 
tai, kas jos širdžiai mieliausia - savo kūrybą. 
Jos darbai, kaip ir pati Aušra, išsiskiria kiek 
ekstravagantišku, bet kartu ir prabangiu bei 
elegantišku stiliumi. „Laisvalaikiui“ ji pasako-
ja apie parodoje pristatomą kolekciją ir stilių.

- Kuo išskirtinė naujoji jūsų kolekcija?
- Tiesiog labai norėčiau odą perkelti į vi-

zualųjį meną - paveikslus, bet kol kas odą 
perkėliau ant savo kuriamų drabužių. Dar ne-
sugalvojau, kaip išausti savo idėjas audinyje, 
tad drabužius dekoravau odos aplikacijomis. 
Parinkau ir derančius aksesuarus. 

- Esate sakiusi, jog  drabužiu ir  savo 
stiliumi mes komunikuojame su pasau-
liu - tai menas, kultūros dalis. Ką mes 
pasakome kitiems?

- Taip, tai yra komunikacija. Pirmiausia ką 
padarome ryte - atsibundame, nusiprausiame ir 
apsirengiame. Vos užvėrę savo namų duris, atsi-
duriame pasaulyje, su  kuriuo bendraujame ir 
savo veido išraiška, ir apranga. Taip mes komu-
nikuojame, atskleidžiame savo nuotaiką ir dalija-
mės ja su kitais. Nemažai apie tai sužinojau, pa-
gaminus drabužį apie jį komunikuoja ne tik rin-
kodaros specialistai, bet ir mes patys vilkėdami 
vieną ar kitą rūbą daug pasakome apie save.

- Ar labai toje komunikacijoje svarbūs 
aksesuarai?

- Aksesuarai - labai įdomus, savotiškas žai-
dimas. Su drabužiais taip nepažaisime. Kartais 
savo būseną galiu paryškinti kokia nors bliz-

gančia, kiek pakvaišusia stiliaus detale, kuri iš 
pirmo žvilgsnio man net netinka, tačiau labai 
pakelia nuotaiką. Pavyzdžiui, anksčiau mėgda-
vau ką nors įsisegti į plaukus, pro šalį praei-
nantys žmonės į mane pažvelgę šypsodavosi, 
nes tai pakeldavo jiems nuotaiką, o kartu ir 
man. Tai nebūtinai turi būti brangu, nebūtinai 
turi būti žinomi vardai, tačiau kad būtum ori-
ginalus, turi ieškoti kažko originalaus.

- Kokie aksesuarai moterims patys 
svarbiausi?

- Moteriai, kaip ir vyrui, labai svarbu batai. 
Kita svarbi moters garderobo detalė - rankinė, 
dekoratyvinis diržas ar kaklaskarė. Man taip pat 
labai svarbu juvelyriniai dirbiniai. Užsidėjus vie-
ną ar kitą papuošalą galima atrodyti įspūdingai.

- Vis dėlto, kuriant stilių svarbiau ko-
kybė ar kiekybė?

- Aš už kokybę, ir tai, kas atspindi kiekvie-
no iš musų asmenybę. Kiekybė man siejasi 
su vartotojiškumu. Kad ir kokiame pasaulio 
kampelyje atsidurčiau pasipuošusi savo kur-
tais aksesuarais, sulaukiu klausimų, iš kur 
gavau tokį aksesuarą? Tai ir yra kokybė, ji yra 
gerai matoma ir kitokia nei kito dizainerio 
kūryba ar juo labiau masinė produkcija.

StiliuS

Judantys Aušros ir Ovidijaus šešėliai

Mini interviu

Stilius - bendravimas 
su pasauliu

Parengė Eimantė JuršėnAitė

Aušros Haglund  
kurti aksesuarai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vaida 
Grikšaitė

Diana Vapsvienė

Indrė Trakimaitė 
(dešinėje) su drauge
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Grožio paletė

Grožiui puoselėti -
ne tik kosmetika

Išraiškingu žvilgsniu į pasaulį žvelgian-
ti dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė 
LIePa MondeIkaItė (24) tiesiog spindi ir 
sako, kad savo grožį puoselėja visai ne kos-
metika. Ji atskleidžia turinti keletą ritualų, 
padedančių ir be makiažo atrodyti puikiai.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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●  Dažniausia odos problema, varginanti šal-
tuoju metų laiku, - odos jautrumas. Oda pradeda 
šerpetoti, parausta ir reaguoja į visus išorinius 
ir vidinius dirgiklius. Labai svarbu pasirinkti prie-
mones, atitinkančias jūsų odos būklę ir tipą.

●  Nuprausę veidą pasistenkite iš karto 
neiti į šaltį. Veido odą apsaugoti padeda mai-
tinamasis kremas. Vasarą drėkinamąjį kremą 
tepdavotės ryte, o žiemą odos drėkinimą pa-
likite nakčiai. Kremas ryte - jūsų odos apsau-
ga. Naktinio poveikio kremas paprastai būna 
riebesnis, į jį dedama daugiau veikliųjų me-
džiagų, vitaminų ir mineralų, nes vakare, bū-
dama ramybės būsenos, oda geriau pasisavi-
na viską, kas ant jos užtepta. Todėl naktį oda 
atsikuria. Prieš eidami į lauką akių zoną taip 
pat tepkite ne geliu, o kremu.

●  Kad oda būtų sudrėkinta, nuraminta ir 
pamaitinta, patariama naudoti kaukes - mai-
tinamąsias, drėkinamąsias ir raminamąsias.

●  Nepamirškite šveitimo. Kartą per sa-
vaitę odą rekomenduojama nušveisti - paša-
linti negyvas odos ląsteles. Riebią odą galima 
valyti mechaninių šveičiamųjų dalelių turin-
čiu šveitikliu, o jautrią ar išsiplėtusių kapilia-
rų turinčią odą reikia valyti atsargiau, pasi-
telkus enziminį ar biologinį šveitiklį.

●  Nepamirškite kaklo ir iškirptės zonos 
odos. Ši oda yra jautri, todėl greičiau sensta. 
Kaklo ir iškirptės zonos priežiūrai sukurti 
specialūs kremai. 

●   Patariama apsilankyti pas profesiona-
lų kosmetologą, kuris profesionaliu patarimu 
padėtų apsaugoti jūsų odą nuo išorinių dirgik-
lių, nuraminti nemalonius pojūčius ir suba-
lansuoti odos jautrumą. 

●  Svarbu puoselėti ir  kūno odą, nes jai 
taip pat reikia priežiūros. Išeidami į lauką 
nepamirškite šiltai apsirengti, stenkitės dė-
vėti rūbus iš natūralaus pluošto - vilnos, kaš-
myro ir panašiai. Kad sintetinės pėdkelnės 
nedirgintų odos, nepamirškite kūną patepti 
maitinamuoju, drėkinamuoju pieneliu arba 
kremu. Palepinkite kūną. Kūnui puoselėti 
puikiai tiks natūralūs kokosų, sviestmedžių 
aliejai, kurie maitina, drėkina, minkština ir 
ramina odą. Nepatartina išeiti į lauką iškart 
po karštų vonių.

●  Rankų odai taip pat reikia priežiūros. 
Kad rankų oda nebūtų sudirginta, nusiplovę 
rankas nepamirškite gerai jas nusausinti. Pa-
tepkite jas drėkinamuoju arba maitinamuoju 
kremu, duokite jam įsigerti. Ir išeidami į lau-
ką nepamirškite pirštinių.

Grožio paletė

Energizuojantis kremas normaliai/sausai odai
Kremas atskleidžia odos jaunatviškumą, atkuria jos 
spindėjimą ir švytėjimą. Kaina: 217,00 Lt (62,85 Eur)

Dieninis energizuojantis kremas
Kremas atskleidžia odos jaunatviškumą, atkuria jos 
spindėjimą ir švytėjimą. Kaina: 217,00 Lt (62,85 Eur)

Naktinis energizuojantis kremas 
Kremo paskirtis - atkurti odą per naktį. Tinka visiems 
bet kokio amžiaus odos tipams. Ryte veido oda atrodo 
pailsėjusi, labiau švyti. Kaina: 217,00 Lt (62,85 Eur)
 
Energizuojanti veido procedūra
Procedūra yra adaptogeninė, padeda odai prisitaikyti 
prie išorinių veiksnių, naikina streso požymius. Kaina: 
220,00 Lt (63,71 Eur) 

laiko ekonomija

Esu labai užimta, todėl labai vertinu 
laisvą laiką ir dažniausiai skiriu jį poilsiui. 
Kiekvieną dieną tikrai nesidažau, mieliau 
ilgiau pamiegu. Daugiau laiko prie veidro-
džio sugaištu, kai rengiuosi į renginius ar 
prieš pasirodymus scenoje. Ir tokiais atve-
jais dažausi pati, nes profesionalios viza-
žistės darbas užtruktų apie porą valandų, 
o pačiai pakanka vos 15 minučių, ranka jau 
įgudusi. Jei ne koncertai, pudros tikriausiai 
net nenaudočiau.  Be to, manau, kiekviena 
moteris pati geriausiai žino,  kas jai labiau-
siai tinka: kaip padažytos akys ar sušukuo-
ti plaukai. 

Rankų darbo kosmetika

Kasdieniai mano grožio ritualai turbūt 
kaip ir daugelio moterų: atsikėlusi palendu 
po dušu, pasitepu kremu. Esu kartą pati 
pasidariusi kavos ir druskos šveitiklį, ta-
čiau mieliau įsigyju reikiamų priemonių. 
Vis dėl to vertinu natūralius rankų darbo 
kremus, todėl kreipiuosi į nedidelę grožio 
priemonių krautuvėlę „Grožio alchemija“, 
kur yra visko: ir rankų darbo kremų, ir kū-
no šveitiklių, ir kaukių. 

Grožį kuria iš vidaus

Pačios gražiausios esame tada, kai esa-
me natūralios ir nesislepiame po storu ma-
kiažo sluoksniu. Grožį reikia puoselėti iš 
vidaus, o ne stengtis jį sukurti pasitelkiant 
dekoratyvinę kosmetiką. Pirmiausia save 
gražinti reikia iš vidaus, o ne iš išorės. Ge-
riausias būdas gražiai atrodyti - puoselėti 
odą ir rinktis sveiką gyvenimo būdą. Pame-
nu, anksčiau naudojau labai daug drėkina-
mųjų kremų, dabar, kai geriu daug vandens, 
mano oda drėkinama iš vidaus ir tiek daug 
kosmetikos nebereikia. Sveikas gyvenimo 
būdas, mityba, sportas bei vanduo - gražios 
išvaizdos pagrindas.

Grožiui puoselėti -
ne tik kosmetika

● Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 
rankinėje: lūpų blizgesys
● Mėgstamiausi kvepalai: Yves Saint Laurent 
„Elle“

liepos favoRitai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Odos priešas - šaltis.
Kaip kovoti?
Vėstant orams žvarbus vėjas jau po tru-
putį erzina odą. Grožio namų „Sothys“ 
kosmetologė Diana aVkunienė pataria, 
kaip prižiūrėti odą, kad ji ir šaltuoju metų 
laiku atrodytų puikiai. Trumpi specialistės 
patarimai.

rekomenduoja

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida SotHYS grožio namuose  

veido ir kūno priežiūros kosmetikai  

bei procedūroms
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Vizažistas Šarūnas Žukauskas: 
Merginos, nebūkite Malvinos!

Profesionalai
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- Kaip patekai į tuomet tokį populia-
rų televizijos šou?

- Draugas Giedrius Klimkevičius buvo 
„Dangaus“ prodiuseris, supažindino mane su 
kitu muzikinio projekto prodiuseriu Sauliumi 
Urbonavičiumi-Samu. Televizijoje pasirodžiau 
pirmą kartą, jokios patirties, aplink žvaigždės. 
Sutikau amžiną atilsį Vytautą Kernagį, Janiną 
Miščiukaitę, Vytautą Šapranauską. Nors jie bu-
vo tokie žinomi žmonės, su manimi bendravo 
tikrai ne iš aukšto, stengiausi kaip galėdamas. 
Televizijoje išmokau vienos pagrindinės 
taisyklės - dažnai tepti pudrą, kad nebliz-
gėtų veidas. Dvidešimt grimų per tris va-
landas, tuomet atrodė, kad gyvenu televi-
zijos studijoje, aplink žinomi žmonės, o kur 
dar būsimieji žvaigždūnai, kurie svajojo tap-
ti dainininkais. Grįžęs į Lietuvą sužinojau, 
kad kai kurie dar muzikuoja, pavyzdžiui, 
Vaidas Baumila, labai dėl to džiaugiuosi.

- Jokios televizijos patirties, aplink 
žvaigždės, kaip jauteisi?

- Gerai, tuomet Lietuvos spaudoje ne-
buvo stilistų, kaip dabar kiekviename žur-
nalo puslapyje. Turėjome kalnus geros kos-
metikos, aš bedažydamas išmokau dažyti, 
tais laikais rėmėjai davė už trylika tūkst. 
litų dekoratyvios kosmetikos, buvo iš ko 
maišyti, koreguoti, napavykus pradėti iš 
naujo. (Juokiasi.)

- Tau siūlė televizijos laidos vedėjo 
postą, kodėl atsisakei?

- Lietuvoje vyko tiek daug visko, tačiau 
nemažai girdėjau apie svetimšalio gyvenimą, 
negi penkiasdešimties pradėsi keliauti? Troš-
kau naujų vėjų, patirties. Kada, jeigu ne da-
bar? Sėdau į lėktuvą ir ilgai nedvejojęs išskri-
dau „apžiūrėti pasaulio“.

- Lietuvoje grimavai „Eurovizijos“ nu-
galėtoją dainininkę Ruslaną, „Misis pa-
saulis“ konkurso dalyves, kur teko dirbti 
Londone?

- Nemažai dirbau rengiant gotikines, feti-
šistines fotosesijas. Norėjau išbandyti tai, ko 
nebuvo gimtinėje, tai, kas man pačiam įdomu. 
Nors dirbu grožio srityje, mano mėgstamiausia 
muzika - rokas, dievinu gotikinį metalą. Žino-
ma, grimavau modelius reklamoms, didžiausia 
Londono universalinė „Harrods“ kvietė dirbti 
su „Burberry“ kosmetika jų parduotuvėje.

- Didelę patirtį užsienio rinkoje turin-
tis vizažistas prieš mažiau nei pusmetį 
grįžo į Lietuvą, kodėl?

- Londone galima gyventi, bet sunku ras-
ti tikrus žmones, draugus. Tikrųjų namų, šei-
mos niekas nepakeis. Čia lengviau kvėpuoti, 
ten nuolatinis stresas. Kad tokiame milžiniš-
kame mieste ką nors pasiektum, įrodytum, 
turi būti nuolatos įsitempęs.

- Nuo tavo pirmojo darbo televizijoje 
praėjo beveik dešimt metų, kaip skiriasi 
šiandieninė televizija nuo tų laikų, kai tu 
ten dirbai?

- Uždirbau siaubingai mažai, tačiau laiko 
išleisti pinigų nebuvo, nes dirbau nuo ryto iki 
vakaro. Bijau, kad dabar situacija nepasikeitė, 
o dar suprastėjo. Pavyzdžiui, žurnalo viršeliams 
anksčiau skirdavo daugiau pinigų nei šiandien, 
kaip taip gali būti? Svajoju, kad Lietuva žengtų 
koja kojon su pasauliu. Siektų tendencijų ir nau-
dotų geros kokybės produkciją. Patikėkite, už 
penkiasdešimt litų nugrimuoti viršelio mergi-
nos su geros kokybės kosmetika, kurią naudo-
ju aš, tiesiog neįmanoma!

- Kokias makiažo klaidas daro lietu-
vaitės?

- Dažna nemoka naudoti skysto akių kon-
tūro, formuoti akių šešėlius - košmaras. (Juo-
kiasi.) Antakiai neproporcingi arba per ploni, 
netaisyklingos formos. Esu savo srities asas, 
nori nenori matau klaidas. Tačiau, palyginti su 
britėmis, lietuvės - tikros princesės. Be abejo, 
Didžiojoje Britanijoje mačiau moterų neprie-
kaištingu vintažiniu stiliumi: juoda skrybėlai-
tė, raudonai dažytos lūpos...

- Nuo lapkričio mėnesio organizuojate 
makiažo kursus, kam jie skirti - profesio-
nalams ar svajojančioms save tinkamai 
pagrimuoti?

- Visoms, kurios moka dažytis ir nori to-
bulėti, toms, kurios nežino, kaip išsirinkti 
kosmetiką ar kaip tinkamai išsirinkti pudros 
atspalvį, lūpų dažus, kaip tinkamai paruošti 
odą prieš pradedant makiažą, atskleisiu dau-
gybę makiažo paslapčių. Mokysiu „išmode-
liuoti“ veidą, ne su rožiniais skaistalais kaip 
Malvina iš vaikystės filmuko, kokių teko ma-
tyti vakarėliuose Lietuvoje. (Juokiasi.) Mano 
klientės sako, kad kai sumodeliuoju joms vei-
dą, jos atrodo lyg po plastinės operacijos.

Vizažistas Šarūnas Žukauskas: 
Merginos, nebūkite Malvinos!

Makiažo meistras Šarūnas Žukaus-
kas (36) nė iš tolo neprimena eilinio  
lietuvio. Dažyti plaukai, juoda apranga, 
garsus juokas, drąsi nuomonė...  
ir roko muzika, skambanti ausinuke.  
Po beveik ketverių metų jis grįžo  
iš Didžiosios Britanijos į Lietuvą,  
kad įrodytų, jog ir čia gyventi ne tik  
galima, bet ir apsimoka. Šarūnas buvo 
pirmojo 2005 metų TV3 realybės šou 
„Dangus“ vizažistas, kas gi pasikeitė  
per dešimt metų?

Živilė Miklytė

Profesionalai

Pirmą makiažą Šarūnas Žukauskas padarė 
septyniolikos, nuo to laiko tai tapo jo gyvenimu

Šarūno Žukausko asmeninio albumo nuotr.

l Dominuoja metalo spalvos: sidabro, aukso, 
žalvario, vario atspalviai. Šešėlių spalvos maišytos su auksu. Lūpos vis dar madingos raudonos klasikinės 
ir rudos, pastelinės. Madingos itin tamsios spalvos 
lūpos, rudai juodos puikiai tiks vakarėlyje. Tačiau 
nepamirškite, sezonas atėjo ir išėjo, bet žemės spal-
vos visuomet išliks. Su jomis niekada neprašausi.

rudens makiažo tendencijos

Registracija į Šarūno Žukausko makiažo  

kursus „Talentų DNR“ tel. 867955482
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Ką apie mus sako mūsų apranga? 
Juk tai kur kas daugiau nei tiesiog dra-
bužiai.

- Mano nuomone, drabužiai yra ne kas 
kita, kaip tam tikras fizinis mūsų pasaulio 
supratimas: mūsų nepasitenkinimų ir troš-
kimų atspindys. Mūsų aprangoje atsisklei-
džia, kuo mes tikime, kas patinka arba 
atvirkščiai. Apranga paprastai reiškia du to-
kius kardinalius dalykus: žmogus nori savo 
apranga ką nors papildyti, akcentuoti, at-
kreipti dėmesį, kitaip tariant, kompensuoti 
kažką, ko jam galbūt trūksta, arba pridengti, 
užgožti, suniveliuoti. Žinoma, tai nėra tik 
rūbai. Pagalvokite, juk būna atvejų, kai į akis 
labiau krenta apranga ir detalės, o ne pats 
žmogus. Po kiek laiko prisimename, kad kal-
bėjomės „su ta, kur labai ryškus žalias šali-
kas“ arba „su tuo, kurio švarkas buvo siuvi-
nėtas kokiais nors raštais“. O koks to žmo-
gaus vardas, pareigos  - galas žino.

- Ar savo apranga mes galime kitus 
suklaidinti? Juk pirmiausia, kaip sako-
ma, sutinka pagal rūbą.

- Žinoma, jeigu mokytoja į mokyklą ateina 
aiškiai per trumpu sijonėliu ir dekoltė, tai ko-
kio dėmesio ji tikisi sulaukti? Pirmiausia pagal 
darbovietę, statusą ir amžių jai nedera taip 
rengtis. Tai, kaip rengiesi, taip tave kiti ir ma-
to. Reikia suvokti, kad savo apranga mes visų 
pirma siunčiame aplinkai ir aplinkiniams in-
formaciją apie save. Ir jie nebūtinai mus supras 
taip, kaip mes galvojame, arba kaip norime 
būti suprasti. Jeigu žmogus susikrauna ant 
savęs visas įmanomas spalvas iš spintos ir 
galvoja, kad jis visas nuostabus, spalvingas ir 

gražus, nebūtinai taip galvos apie jį ir kiti. Tai 
ir yra didžiausias mūsų aprangos iššūkis. Kar-
tais žmogus apsirengia bet kaip, deklaruoda-
mas, kad jam tas pats, ką apie jį pamanys ap-
linkiniai. Bet tokiu atveju reikėtų gyventi kaž-
kokiame vienkiemyje, kur galima rengtis taip, 
kaip nori. Jeigu norima sulaukti į save adekva-
čios reakcijos, ne gailesčio ar pašaipos, ne per 
daug seksualaus įvaizdžio sukeltų reakcijų, 
reikia gerai pagalvoti, kaip rengtis. Aplinkinių 
mus matyti taip, kaip patys matome save, ne-
priversime niekaip. Tai neįmanoma. Aplinka 
mus nuskenuos dar mums nepradėjus kalbėti 
ir pasakoti, kokie mes nuostabūs ir geri. 

- Kaip apranga susijusi su  mūsų mąs-
tymu, charakteriu, kitomis savybėmis?

- Iš savo pastebėjimų galiu pasakyti, kad 
skoningas stilius pirmiausiai prasideda nuo 
darnaus vidinio pasaulio. Kai mes esame dar-
nūs viduje, tada save ir priimame adekvačiai, 
o apranga tą patvirtina. Tai reiškia, kad adek-
vačiai vertiname ir savo amžių, ir savo išvaiz-
dą. Jeigu žmogaus apranga skęsta spalvose, 
ypač nederančiose tarpusavyje, gausoje akse-
suarų, kurie tarpusavyje irgi labiau pjaunasi 
nei dera, tokio žmogaus vidus yra vienas di-
delis chaosas. Greičiausiai jo gyvenimas taip 
pat. Pernelyg daug spalvų aprangoje rodo žmo-
gaus ekscentrišką neadekvatumą aplinkai ir 

pačiam sau. Manau, toks žmogus iš vakaro 
nesugalvoja, kaip apsirengęs jis kitą dieną eis 
į darbą, jis tiesiog pakeliui impulsyviai stveria 
viską, kas žiba, traukia ir sukrauna ant savęs. 
Tokiu atveju labai tinka apibūdinimas  - šarkos 
sindromas. Jei apranga alsuoja ne ramybe, o 
per daug ryškiomis detalėmis, vadinasi, tai yra 
be galo chaotiškas, sutrikęs, nenuspėjamas 
žmogus. Paprastai bent kiek ramesnio žmo-
gaus psichotipas reikalauja ramesnių derinių. 
Mūsų smegenys apskritai be streso gali pri-
imti ne daugiau kaip tris, keturias spalvas. 

- Kokie mūsų aprangos pasirinkimai 
rodo itin neadekvatų savęs ir aplinkos 
suvokimą?

- Mes atkreipiame dėmesį į aprangą tada, 
kai žmogus ir apranga yra du atskiri dalykai.  
Jeigu matome žmogų su beformiais rūbais, 
nors sudėjimas jam leidžia rengtis kiek labiau 
išryškinančiais figūrą, arba gerokai per mažų 
dydžių rūbais, vadinasi, žmogus save ne visai 
adekvačiai vertina. Psichologiškai stabilus, 
neturintis kompleksų žmogus rengiasi adek-
vačiai, net jei yra ir apvalesnių formų ar itin 
lieknas, jis sugeba prisitaikyti sau tinkančius 
drabužius. Ir tada, kai apranga susilieja su 
žmogaus elgsena, su tuo, koks jis yra, visiškai 
nekrenta į akis. Antras neadekvatumas - vy-
resnio amžiaus moteris, kurios aprangoje per-
nelyg daug vaikiškų detalių, per daug aptemp-
tos ir išryškinančios linijos, jaunatviški, pa-

Sutinkame pagal rūbą,arba Ką apie mus išduoda apranga?
Tikriausiai kasdien tenka gatvėje, darbo kolektyve ar draugų būryje pamatyti žmonių, 
kurių apranga rėkte rėkia „pažiūrėkite į mane“ ar mažų mažiausiai verčia nusistebėti. 
Čia nekalbėsime apie sostinės gatvėmis klaidžiojančią Rožytę, tai kita istorija.  
Ką apie mus sako mūsų apranga, ką ji išduoda ir kokią žinią siunčia aplinkai?  
Apie tai „Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe EgLE PELiEnE.

Dėmesio! mus išDuoDa
❍ Pernelyg didelė spalvų gausa
❍ Nederančių tarpusavyje aksesuarų 

gausa
❍ keisti kirpimai, keliais dydžiais per 

dideli ar per maži rūbai 
❍ aptempti, perdėm seksualūs rūbai
❍ drabužiai, netinkantys pagal 

amžių, statusą, pareigas

Psichologė Eglė Pelienė
Redakcijos archyvo nuotr.

Mūsų sMegenys 
apsKritai be 
streso gali priiMti 
ne daugiau Kaip 
tris, Keturias 
spalvas
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augliški aksesuarai, pagal amžių per trumpos 
suknutės ar sijonai ir panašiai. Tokiu atveju 
mes atkreipiame dėmesį, nes, ko gero, žmo-
gus nesuvokia savo amžiaus ir nėra juo pa-
tenkintas. Kartais pasirenkama tokia apranga, 
kai sunku suprasti, tas žmogus yra su kelnė-
mis ar su sijonu. Dar vienas variantas  - per-
nelyg vyriška apranga moteriai ar merginai, 
arba per daug narciziška, minkšta, aksesua-
rais perkrauta vyro apranga. 

- Kokia apranga, norint nuslėpti ar 
tiesiog neišryškinti asmenybės bruožų, 
būtų adekvati?

- Ryškaus, kartais choleriško charakterio 
žmonės renkasi žemiškas spalvas, nepersi-
krauna aksesuarais, rūbai būna gana uždari ir 
neatkreipiantys aplinkinių dėmesio. Ir už tai 
galime jiems dėti pliusą. Jie nesąmoningai su-
prasdami, kad yra ryškių charakterio savybių, 
kartais galbūt net netramdomų, žemiškomis 

spalvomis ir ramia apranga save sutelkia, kon-
centruoja. Tokia apranga padeda ramiau jaustis 
ir neprarasti pusiausvyros ar bent jau neat-
skleisti kažkokių savo neigiamų savybių darbe 
ar visuomenėje. Arba kaip tik toks žmogus 
nori būti vertinamas už savo asmenybę, o ne 
už tai, kaip jis atrodo. Jis save realizuoja ir pa-
teikia per darbus, tikslus, rezultatus. Jeigu ap-
ranga tinka su žmogaus charakteriu ir yra ade-
kvati jam  - viskas gerai. Jeigu žmogus yra 
menininkas, įpratęs gyventi bohemiškai, gy-
venimo stilius gana laisvas, tuomet ir tokia 
spalvinga, laisvai krintanti, įdomiai kirpta ap-
ranga tokiam žmogui dera. Dera prie jo bendro 
gyvenimo stiliaus ir asmenybės. 

- Įvairias socialines grupes pirmiausia 
ir pažįstame iš aprangos: gotai, rokeriai, 
reperiai, neformalai ir panašiai. Kokią 
įtaką turi darbovietės ar socialinės gru-
pės primestas stilius?

- Tai net ne mada, tai yra priklausymas gru-
pei žmonių, kuriuos vienija tie patys tikslai, 
požiūriai, filosofija. Tada kyla kitas klausimas, 
kodėl žmogus nori priklausyti kažkokiai gru-
puotei ir negali atrodyti individualiai. Priklau-
somybė vienai ar kitai grupei suteikia saugumo, 
jeigu pats nesugebi atrasti savęs. Tokiu atveju 
grupės stilius yra primestas ir tarnauja kaip 
uniforma. Tik taip  atrodydamas tu esi priima-
mas į grupę. Nebūtina kalbėti apie gotus, tokia 
grupė yra ir, tarkime, vadybininkai. Jie gali rink-
tis aprangos kodą, bet niekada nesirenka, nes 
patogiau imti tai, kas primesta. Tačiau tai kai 
kuriais atvejais rodo priklausomos asmenybės 
silpnumą. Žmogus, kuris priklauso grupei ir 
priima visas jos nuostatas, norėdamas priklau-
syti kitai grupei, elgsis kaip chameleonas, ir 
priims kitas taisykles, aprangą ir t.t. O kai ap-
rangos kodą primeta darbovietė - jau visai kitas 
reikalas. Čia galima kalbėti apie tam tikrą susi-
niveliavimą. Prisiminkime kokią nors vadybinę 
kompaniją, kur visi atrodo tarsi sukirpti. Kodėl 
tai daroma? Tam, kad bent jau iš pirmo žvilgs-
nio mes neatkreiptume dėmesio į kažką, nes 
kai apranga labai nekrenta į akis, tuomet labiau 
žiūrime į žmogų ir jo asmenybę. Apranga ne-
užgožia asmenybės. 

Psichologijos kodas

Sutinkame pagal rūbą,arba Ką apie mus išduoda apranga?

AutoerotizmAs - (iš graikų k. autos - „pats“, erotos - 
„kūniška meilė“) lytinis potraukis sau, savęs įsimylėjimas, 
narcisizmas. Pernelyg sureikšminama išvaizda, liguistai 
skiriama neadekvačiai daug laiko savo įvaizdžio kūrimui.

HedonizmAs - (iš graikų k. hedone - „malonumas, 
pomėgis“) etikos teorija, teigianti, kad aukščiausias gėris 
ir žmogaus elgesio dorovinis kriterijus yra malonumas. 
Aprangoje neadekvatumas prabangos stiliui ir detalėms.

ArenoidAi - (iš graikų k. arrhen - „vyriškas“, eides - 
„panašus“) žmonės su moterišku genotipu ir vyriškos 
lyties fenotipu. Pasireiškia, kai moteris renkasi itin vyrišką 
aprangą. 

apranga atskleidžia

✓ Mūsų nepasitenkinimus ir troškimus

✓ Tai, kuo tikime, kas patinka arba atvirkščiai

Skoningas stilius 
pirmiausiai prasideda 
nuo darnaus vidinio 
pasaulio
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ĮDOMybės

Vienas žinomiausių kačių elgsenos tyrėjų 
iš Bristolio universiteto Džonas Bredšou 
(John Bradshaw), keletą metų tyrinėjęs na-
muose gyvenančias kates, padarė išvadą, kad 

pastarosios žmonių taip nesupranta, kaip tą 
daro šunys. Pastarieji žmones suvokia kaip 
kitokius negu jie, todėl jų elgesys su žmogu-
mi yra visiškai kitoks nei su kitais šunimis. 
O štai katės su žmonėmis elgiasi panašiai kaip 
su kitomis katėmis, manydamos, kad mes 
gremėzdiškos jų giminaitės.

katės iš tikrųjų nemyli  
savo šeimininkų

Mokslininkai patvirtino hipotezę, kad ka-
tės nemyli savo šeimininkų, bent jau taip, 

kaip tą daro šunys. Su šunimis ir katėmis 
buvo atliktas eksperimentas, pavadintas 
„keista situacija“. Eksperimento metu šuo 
arba katė paliekama viena kambaryje ir ste-
bima, ar ji pasiges savo šeimininko ir kaip į 
jį reaguos šiam grįžus į kambarį. Pastebėta, 
kad šunys gana greitai pasigenda savo šeimi-
ninkų, o pastariesiems grįžus demonstruoja 
džiaugsmą ir daugiau su jais bendrauja, tokio 
pat elgesio jie nedemonstruoja, kai į kamba-
rį įžengia nepažįstamasis. O katės buvo gana 
pasyvios tiek šeimininkui išeinant iš kamba-
rio, tiek jam grįžus.

Ką galvoja katės apie savo šeimininkus?

Nuo tada, kai prieš 9500 metų katės 
pirmą kartą suleido savo aštrius na-
gelius žmogui į koją, prasidėjo ne-
pakartojama žmonių meilės katėms 
istorija. Šiuo metu priskaičiuojama, 
kad pasaulyje kiekvienam šuniui 
tenka net po 3 kates, tačiau mes 
vis dar daug ko apie jas nežinome. 
Vienas svarbiausių klausimų - ką gi 
pūstauodegės murklės galvoja apie 
savo šeimininkus?

Katės su žmonėmis 
naudoja toKį 
elgesio modelį, 
Kuris užsimezga 
tarp Katės ir jos 
KačiuKų
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katės su mumis bendrauja  
kaip su katėmis

Katės su žmonėmis pasitelkia tokį elgesio 
modelį, kuris užsimezga tarp katės ir jos ka-
čiukų. Kačiukas iš savo motinos išmoksta pa-
kelti uodegą, trintis į jos kailiuką, minkyti ją ir 
murkti. Motina savo ruožtu atsilygina laižyda-
ma kačiuko kailį. Taigi, katės bendraudamos 
su žmonėmis pasitelkia tokį patį elgesį.

katėms nepatartina duoti česnakų, 
šokolado ir razinų  
ar likučių nuo savo stalo

Buvo atliktas ne vienas įdomus kačių el-
gesio tyrimas, bet netrūksta ir įvairiausių 
tyrimų, susijusių su jų mityba. Štai vieno 
Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikto tyri-
mo rezultatai atskleidė, kokie produktai 
kenksmingi katėms. Ėdale katėms neturėtų 
būti svogūnų, česnakų, žalių pomidorų, žalių 
bulvių, šokolado, vynuogių ir razinų. Nors 

pienas nėra nuodin-
gas katėms, jis gali 
sukelti skrandžio li-
gas ir paskatinti du-
jų gaminimąsi. Aspi-
rinas yra labai tok-
siškas katėms, nes 
jame yra medžiagų, 
būdingų kambari-
nėms gėlėms, kurių 
užvalgiusios katės 
dažnai apsinuodija.

katės nejaučia 
streso be savo 
šeimininkų

Dž.Bredšou, 
paprašytas atsaky-
ti, ką iš tikrųjų ka-
tės mano apie žmo-
nes, sakė, jog rei-
kalingi išsamesni 
tyrimai, kurie pa-
dėtų rasti atsakymą į šį klausimą. „Katės nėra 
tikri laukiniai gyvūnai, jos prijaukintos, todėl 
jų elgseną ir reikėtų tyrinėti įvertinant šį fak-
tą“, - kalbėjo mokslininkas. Anot jo, katės ne-
jaučia streso būdamos be savo šeimininkų, 
joms daugiau streso sukelia kitos katės.

kodėl katės kniaukia  
kitame kambaryje?

Katės greitai išmoksta perprasti, kaip 
jų šeimininkas reaguoja į vienus ar kitus 

jų garsus. Jei šios užsimano, kad jų šeimi-
ninkas iš vieno kambario ateitų į kitą, ima 
leisti tokį garsą, nuo kurio šeimininkas el-
giasi taip, kaip jos nori. Beje, katės skir-
tingai elgiasi su kiekvienu šeimos nariu. 
Jos greitai supranta, kuris iš šeimos narių 
kelsis 4 val. ryto jų pamaitinti, ir taiko to-
kius būdus, kad tai gautų. Jei žino, kad šei-
mininkas iki sučirškiant žadintuvui nė ne-
sijudins jų pašerti, tai saldžiai snaudžia iki 
to laiko.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

ĮDOMYBĖS

Ką galvoja katės apie savo šeimininkus?

Anot mokslininkų, 
katės iš tiesų nemyli 
savo šeimininkų taip, 
kaip tą daro šunys

EPA-Eltos nuotr.

Jei Katės užsimano, 
Kad Jų šeimininKas 
iš vieno Kambario 
ateitų į Kitą, Jos 
ima leisti toKį 
garsą, nuo Kurio 
šeimininKas 
elgiasi taip, Kaip 
Jos nori
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Vanilė

Vanilė nuo seno buvo valgoma, ge-
riama ir uostoma kaip afrodiziakas. Ty-
rimai rodo, kad tai yra labiausiai žadi-
nantis aromatas subrendusiam vyrui, 
nes jis atpalaiduoja. Jos saldumas turi 
euforinį efektą, nes vanilės kvapas stip
rina centrinę nervų sistemą. Šis aroma-
tas stimuliuoja seksualumą tiek vy-
rams, tiek moterims.

AvokAdAi

apie šio vaisiaus galias žinojo dar senovės actekai. Jie tikėjo, kad avokadas ska-
tina seksualinį troškimą. actekai laikė šį vaisių svarbiausiu seksualinės energijos 

šaltiniu: ant medžio šakų karantys vaisiai jiems primin-
davo vyriškas sėklides. avokaduose iš tiesų 

gausu baltymų ir kalio, tad 
jie gali pakeisti mėsą. 

Be to, jiems su-
virškinti, skirtin-
gai nei mėsai, 
nereikia tiek 
jėgų.

SKONIO KODAS

BAnAnAi

Galbūt jie ir nėra tokie seksualūs kaip 
šokoladas, bet juose esantis kalis ir vita-
minas B padaro savo darbą. Kalis skatina 
hormono seratonino išsiskyrimą, o B gru-
pės vitaminai didina ištvermingumą.  
Bananai veikia potenciją tiesiogiai  
ją stiprina fermentas bromelinas.

Maistas, kuris nepaliks abejingų
Praėjusiame numeryje pristatėme kva-
pus-afrodiziakus. Šį kartą pateikiame 
maisto produktus, kurie visame pasaulyje 
pripažinti kaip žadinantys aistrą.

imBierAs

Jis labai paplitęs Fidžyje, Jamaikoje, Havajų salose, indijoje bei Malaizijoje. Maisto 
pramonėje naudojama būtent jo šaknys. Manoma, kad jis gerina apetitą, lengvina virš-
kinimą. Šviežias imbieras pasižymi aštriu, saldoku skoniu. Rekomenduojama virtos 
imbiero šaknies arbatą su medumi  legendinis, tonizuojantis gėrimas, kuris akimirks-
niu grąžina jėgas. Be to, šis prieskonis padidina kraujo spaudimą.

ŠoKoladas

ne be priežasties sakoma, kad šo-
koladas yra geriau už meilės žaidimus. 
Šokolade yra serotonino ir feniletilami-
no  nuotaikos kėlimo hormonų. Be to, 
kakavoje yra medžiagų, mažinančių 
skausmą. Kadangi kakava yra pagrindi-
nis šokolado ingredientas, šokoladas 
laikomas puikiu afrodiziaku. Šia savybe 
ypač išsiskiria juodasis šokoladas.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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kaleidoskopas

Šokoladinės mados

EPA-Eltos nuotr.

Mikelandželo freskos nušvito 
ryškesnėmis spalvomis

Nuo šiol visi, atvykę pažiūrėti garsiojo rene-
sanso tapytojo Mikelandželo freskų Vatikane esan-
čioje Siksto koplyčioje, jas išvys dar ryškesnes. Po 
trejus metus vykusių mokslinių ir technologinių 
darbų Vatikano muziejuje įdiegta nauja oro kondi-
cionavimo ir LED apšvietimo sistema, leidžianti 
įžvelgti net ir smulkiausias freskų detales.
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kaleidoskopas

Jei manote, kad šokoladą galima tik valgyti, klystate. Mados sos-
tinėje Paryžiuje kasmetėje šokolado šventėje „Salon du Chocolat“ 
20-ojo jubiliejaus proga pristatyta šokoladinių suknelių kolekcija.

Podiumu su šokoladinėmis suknelėmis žengė žinomos Prancūzijos 
moterys - dainininkės, televizijos laidų vedėjos, aktorės bei modeliai. 
Dalis apdarų buvo sukurta ir vyrams. Iš viso kolekcijoje pristatyti 60 
modelių. Kai kurie jų buvo pasipuošę šokoladiniais aksesuarais - dideliais 
galvos apdangalais.

Tokia šokolado šventė kasmet vyksta ne tik Prancūzijoje, bet ir 
kitose pasaulio šalyse.

EPA-Eltos nuotr.

Indijoje - padėka  
Saulės dievui

Indijoje praėjusią savaitę keletą dienų vy-
ko padėkos festivalis Chhat Puja, skirtas Sau-
lės dievui. Šventės metu žmonės pasninkau-
ja, daug meldžiasi ir garbina Saulės dievą. 
Atnešdami aukas jie prašo geresnio gyveni-
mo savo šeimoms ir visiems žmonėms.

Indai tiki, kad šių maldų metu svarbu 
pasinerti į vandens telkinį. Dažniausiai at-
nešamos maisto aukos - vaisiai ir saldumy-
nai. Spalvingai pasipuošusios moterys ren-
kasi prie Gango upės ir atlieka aukojimo 
bei garbinimo ritualus, prausiasi upės van-
deniu, o ryte pasitinka tekančią saulę.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Balstogėjė
n Vienuolynas
Galite apsilankyti visai šalia Balstogės esančiame 
miestelyje - Suprašlyje. Čia būtinai užsukite į senąjį 
stačiatikių vyrų vienuolyną. Čia rasite ir ikonų muziejų. 

n Bajorų rūmai
Balstogė yra vienas didžiausių Rytų Lenkijos miestų, čia 
būtina aplankyti vėlyvojo baroko stiliaus bajorų Branickių 
rūmus. Net jeigu ir neužeisite į vidų, rekomenduojama bent 
pavaikštinėti aplinkui po nuostabų fontanais ir arkomis 
puoštą parką šalia rūmų, vadinamą „Palenkės Versaliu“. 

varšuvoje
n Senamiestis - Karalių rūmai
Atvykę į Varšuvą pasivaikščiojimą po senamiestį galite 
pradėti nuo Karališkųjų rūmų aikštės. Karališkoji gotiki-
nio stiliaus pilis pastatyta XIII-XV a., vėliau Žygimantas 
Augustas ją perstatė baroko stiliumi. 

n Šv.Jono katedra
Senamiestyje užsukite į gotikinio stiliaus Šv.Jono 
katedrą, kuri buvo pastatyta dar XV a., bet katedra tapo 
tik XVIII a. pabaigoje.

n Turgaus aikštė
Vėliau, besileidžiant saulei, būtinai skirkite laiko pabūti 
centrinėje senamiesčio turgaus aikštėje. Kadaise ji buvo 
miesto verslo ir visuomeninio gyvenimo centras, o šiuo 
metu čia vyksta gatvės muzikantų pasirodymai, galite 
sutikti persirengėlių, reprezentuojančių įvairias epochas, 
bei nusipirkti suvenyrų. Labiausiai užburti turėtų aikštę 
supantys skirtingų spalvų ir ornamentų pastatai. Turgaus 
aikštėje galima aplankyti Varšuvos istorijos muziejų. 

n Gynybinė miesto siena
Pasukę skersgatviu iš turgaus aikštės prieisite gynybinę 
miesto sieną - Barbakaną. Šis statinys yra vienas iš 
nedaugelio istorinių įtvirtinimų, suprojektuotas Venecijos 
architekto Džovanio Batistos (Giovanni Battista). Pastatytas 
XVI a. vietoj senesnių vartų, kad apsaugotų Naujamiesčio 
gatvę. Per visą savo istoriją gynybinę funkciją statinys 
atliko tik kartą - XVII a. viduryje, kai į miestą įsiveržė švedai. 

verta pamatyti 

Kelionių gidas

Kai labai norisi pasisemti naujų įspūdžių, 
išvykti tik trumpam, tačiau nuostabiai pa-
keliauti, galiausiai bent savaitgaliui pabėgti 
nuo darbų - Lenkija bus pats tas. Skepti-
kams, kurie mano, kad dažniau tranzitine 
šalimi vadinamoje kaimynėje jau nėra ką 
naujo atrasti, drąsiai galime prieštarauti. 
Lenkijoje puikus kraštovaizdis, nuostabūs 
miestai ir miesteliai, parkai ir pramogos, o 
svarbiausia, kad ji - šalia. Taigi „Laisvalaikis“ 
siūlo maršrutą Balstogė-Varšuva.

Savaitgalio išvyka - į Lenkiją
XVI a. pastatyta Varšuvos 

gynybinė siena - Barbakanas - 
kasdien sutraukia turistų minias
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Kelionių gidas

n Smagiausia yra tai, kad didžioji dauguma 
objektų yra nemokami arba kainuoja tikrai nedaug. 

n Suprašlio vienuolyne nustatytos lankymo 
kainos kaip ir nėra, tačiau prašoma paaukoti bent 
po 2 zlotus (apie 1,62 lito).

n Karalių pilyje Varšuvoje už šeimyninį bilietą 
teks sumokėti apie 14 zlotų (11,36 lito), o vienam 
suaugusiam asmeniui 22 zlotus (17,85 lito).

n Suvenyrai senamiesčio širdyje atsieis 
tikrai brangiau nei pakraščiuose ar didesnėse 
parduotuvėse. Priklausomai nuo to, ką norite 
parvežti, skirsis ir kainos. Jeigu tai bus mag-
netukai ant šaldytuvo ar raktų pakabutis, jums 
užteks apie 10-12 zlotų (8,11-9,74 lito).

n Pietūs ar lengvas užkandis ir kava centre 
kainuos panašiai kaip ir mūsų didžiuosiuose 
miestuose.

kiek kainuos?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Varšuva - miestas Feniksas. Antrojo pasaulinio karo 

metais buvo sunaikinta net 85 procentai miesto. 

Varšuviečiai ilgą laiką sprendė dilemą - bandyti 

atsatyti tai, kas buvo, ar perkelti miestą kitur ir 

statyti iš naujo. Galiausiai pasirinkta atstatyti miestą 

pagal to meto piešinius, dailės darbus, tad auten-

tikos likę mažai.  

Faktas

Savaitgalio išvyka - į Lenkiją

Vaikštinėdami po Varšuvos senamiestį 
atkreipkite dėmesį į ornamentus virš 
durų. Kadaise, norint perduoti žmogui 
žinutę į kitą miesto galą, pasiuntinukui 
užtekdavo pasakyti, kad jam reikia rasti 
duris su, tarkime, balandžiais ar plunks-
nomis šalia turgaus aikštės. Niekas 
nesivargino įsiminti adresų ar pavardžių.

Varšuvos senamiesčio  
aikštė šalia Karalių rūmų

Ringailės Stulpinaitės nuotr.

Bajorų giminės Barnickių rūmai ir 
šalia esantis nuostabus parkas

Karališkieji Varšuvos rūmai -  
vienas miesto pasididžiavimų

Senasis stačiatikių vyrų 
vienuolynas Suprašlyje

Dainos Javarauskaitės nuotr.
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip „Twitter“ žinute gali kaimynui  
sutrukdyti laimėti automobilį? Ar  
„Youtube“ kanale vienu metu gali  
žiūrėti dvi skirtingas istorijas? Kaip pri-
versti spausdintą reklamą judėti? Visi at-
sakymai į šiuos klausimus čia.

El. reklama: kaip re klama gali atgyti?

Du vaizdo klipai  
vienu metu 

Kas?
„Honda“.

Ką padarė?
Kompanija iškėlė sau klausimą - ko-

kie gi žmonės vairuoja automobilius 
„Honda“? Supratę, kad jie labai įvairūs, 
nusprendė parodyti du skirtingus tipažus 
viename vaizdo klipe. Tam pasitelktas 
„Youtube“ kanalas ir interaktyvios jo 
funkcijos.

Kodėl veikė?
Jums rodomas vaizdo klipas, kuria-

me tėvas paima vaikus iš mokyklos ir 
veža juos namo. Tuo metu jei bet kuriuo 
metu paspaudžiate raidę „R“, vaizdas 
iškart pasikeis. Čia jau tas pats vyras, 
tik kitu amplua - greičio pedalą spau-
džiantis iki galo, atliekantis nešvarius 
darbelius ir besirenkantis naktį.

rezultatai?
Kampanijai - vos kelios dienos, tad 

rezultatus skaičiuoti kiek per anksti. Vis-
gi iš žmonių reakcijų socialiniuose tink-
luose ir internetiniuose dienoraščiuose 
aišku, kad tai bus dar viena sėkminga 
reklama.

http://goo.gl/ivs4Q8

n Net spausdinta reklama gali atgyti.

Vietoj IšVadų
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Internetas

El. reklama: kaip re klama gali atgyti?

interaktyvi  
spausdinta reklama 

Kas?
„Ford“.

Ką padarė?
Vaikinai iš Izraelio, pristatydami 

naująjį visureigį „Ford Explorer“, 
nusprendė spausdintai reklamai 
įnešti šiek tiek gyvybės. Tereikėjo į 
rankas paimti laikraštį, savo išma-
niajame telefone turėti QR kodų skai-
tytuvą ir mėgautis judančiais vaiz-
dais.

Kodėl veikė?
Nuskaičius QR kodą, telefoną bu-

vo prašoma padėti į pažymėtą reklamos 
vietą. Tuomet užsikraudavo vaizdo kli-
pas, rodantis, kaip naujasis automo-
bilis įsiparkuoja, automatiškai nusta-
to saugų atstumą nuo kitos transporto 
priemonės ar talpią bagažinę. Vien 
spausdinta reklama tiek visko parody-
ti negebėtų.

rezultatai?
Reklama nesisuka socialiniuose 

tinkluose, tačiau tokio tikslo ir nebuvo - 
ji transliuota išskirtinai tik tikslinei 
auditorijai.

http://goo.gl/ke6esM

ilgiau važiuosi -  
laimėsi automobilį 

Kas?
„Volkswagen“.

Ką padarė?
Naujasis „Volkswagen Polo“ iš išo-

rės, rodos, nė kiek nesiskiria nuo senes-
nio modelio. Tačiau vos į jį įsėdęs su-
pranti, kad tai visiškai kitas automobi-
lis. Kad potencialūs pirkėjai tai supras-
tų, būtina jiems patiems pajusti vaira-
vimo malonumą. Vietoj įprasto testinio 
pasivažinėjimo „Volkswagen“ pasiūlė 
„Twitter“ žaidimą.

Kodėl veikė?
Žaidimo logika tokia - pamatai kam-

panijos automobilį gatvėje, rašai „Twit-
ter“ žinutę su informacija, kur automo-
bilis buvo pastebėtas, jos vairuotojui žai-
dimas pasibaigia, tad prie vairo gali sės-
ti tu pats. Kas ilgiausiai laiko išvažinėja 
nepastebėtas - laimi „Volkswagen Polo“.

rezultatai?
Akcijos metu vyko tikras chaosas - 

toks prizas įtraukė galybę žmonių, tad 
apie naują automobilį išgirdo netgi tie, 
kurie artimiausiu metu nesiruošia keis-
ti savo transporto priemonės.

http://goo.gl/fXTxaN
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GASTROLĖS

Neseniai antrą kartą tėčiu tapęs daininin-
kas Robis Viljamsas (Robbie Williams, 
40) oficialiai patvirtino - jokių abejonių, 
kad 2015-ųjų pavasarį jis išvyks į koncertų 
turą „let me Entertain You“, kurio maršru-
te pirmą kartą jo karjeroje įrašyta ir lietu-
va. Kauno „Žalgirio“ arenoje dainininkas 
koncertuos 2015-ųjų balandžio 5 d.

Vieno populiariausių pasaulio dainininkų 
turas kovo mėn. prasidės Madride, o gegužės 
2-ąją baigsis Tel Avive. Turo metu jis aplankys 
keletą valstybių ir miestų, kuriuose niekada 
anksčiau nėra surengęs koncertų. Kaunas yra 
vienas tokių.

Bilietai į britų muzikos superžvaigždės 
vienintelį koncertą Lietuvoje jau nuo lapkri-
čio 7 d. 10 valandos ryto bus platinami viso-
se „Ticketpro“ kasose ir internetu. Bilietų 
kainos - nuo 238,29 lito (69 eurų).

Pristatydamas koncertų turą, R.Viljamsas 
nufilmavo nuotaikingą kreipimąsi. Pasipuošęs 
savo klipą „Let Me Entertain You“ primenančiu 
grimu, šios dainos eilutes jis taria, pristatydamas 
būsimųjų koncertų idėją. „Jei įdomu, kokios dai-
nos bus, tai bus mano repertuaras. Išgirsite visas 
mano geriausias dainas, bilietų greitai neliks, tad 
paskubėkite“, - klipe repuoja R.Viljamsas, kon-
certuose atliksiantis didžiausių hitų programą.

Pernai Europos stadionuose turą „Take 
The Crown“ surengęs dainininkas šįmet Eu-
ropos arenose pristatė savo naujausią albumą 
„Swings Both Ways“.

Neprilygstamus šou kuriantis R.Viljamsas 
yra surengęs dešimt solinių koncertų turų. Po-
puliariausius atlikėjo hitus - tokius kaip „Feel“, 
„Angels“, „Let Me Entertain You“, „Rock DJ“, 
„Kids“, „Supreme“, „She’s The One“, „Come 
Undone“ ir daugelį kitų - kitų metų balandžio 
5-ąją gali tikėtis išgirsti ir Lietuvos publika.

Robis Viljamsas atvyksta į lietuvą

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l R.Viljamsas į profesionalią sceną žengė prieš 

24 metus - kaip vienos sėkmingiausių Didžiosios 

Britanijos istorijoje grupių „Take That“ narys;

l 1996-aisiais jis pradėjo solinę karjerą;

l Jis yra išleidęs dešimt studijoje įrašytų albumų, 

jie parduoti daugiau nei 77 milijonų egzempliorių 

tiražu;
l Praėjusį dešimtmetį R.Viljamsas baigė kaip 

atlikėjas, kurio dainos Didžiosios Britanijos radijo ir 

televizijos eteryje skambėjo dažniausiai;

l Jis - populiariausias (pagal parduotų įrašų 

skaičių) visų laikų Didžiosios Britanijos solo 

atlikėjas, įvertintas net 17 apdovanojimų „Brit 

Awards“ statulėlių ir daugybe kitų svarbių muzikos 

industrijos prizų.

FakTai

Dainininkas Robis Viljamsas (Robbie 
Williams) savo turą kovo mėn. pradės 

Madride, o gegužės 2-ąją baigs Tel Avive
EPA-Eltos nuotr.

Oficialiai patvirtinta: 



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

Gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
Kas? Baltijos maisto ir gėrimų  
mugė BAF.
Baltijos maisto ir gėrimų mugė BAF  - mais-
to kultūros šventė ir verslo įvykis, skirtas 
maisto idėjai ir mitybos kultūrai puoselėti. 
Lietuvoje laipsniškai formuojasi gurmaniš-
kos tradicijos, keičiasi skonis ir naudojami 
produktai, vartojimo kultūra. Vartotojai da-
rosi išrankesni, linkę išbandyti naujus sko-
nius ir ieškantys įvairovės. Jiems ir skirta 
mugė BAF. Supažindinkite su savo naujie-
nomis! Vietinės maisto pramonės ir užsienio 
gamintojų atstovai, tiekėjai turės puikias 
galimybes mugėje pristatyti naujausius pro-
duktus, išskirti jų savybes, pademonstruoti 
maisto gamybos naujoves, plėsti vartotojų 
ratą, skverbtis į rinką, geriau ir arčiau pa-
žinti vartotoją. Užuosti, ragauti, matyti, kal-
bėti, girdėti - tai ypač svarbu maisto versle 
ir visa tai įmanoma sujungti mugėje BAF! 
Kur? „Litexpo“ rūmai, Laisvės pr. 5.
Kada? Lapkričio 6-8 d. 
Už kiek? Suaugusiam 12 Lt.

Kas? Šunų dresūros pamokos.
„Manome, kad dresūra ne tik paklusnumo 
pamokos. Tai galimybė šeimininkui už-
megzti glaudų ryšį su augintiniu ir išmok-
ti efektyviai su juo bendrauti. Pamokose 
praleistas laikas su šunimi ne tik smagus, 
bet ir kokybiškas. Tai bendravimo pamokos, 
kurios padeda susikalbėti su augintiniu“, - 
teigia „Purina“ prekės ženklo vadovė Asta 
Tomaševičienė. Dresūros pamokas ves pro-
fesionali šunų dresuotoja ir gyvūnų elgsenos 

specialistė Daiva Gapsevičiūtė. Ji trumpai 
papasakos apie šunų psichologiją, kaip šei-
mininkas turėtų bendrauti su savo šunimi 
ir jį auklėti. Prieš metus atnaujinta šunų 
vedžiojimo aikštelė yra moderniausia Vil-
niaus mieste. Ji pritaikyta profesionaliam 
šunų dresavimui, vedžiojimui ir kasdie-
niam augintinių sportui.
Kur? Ozo g. ir Tauragnų g. sankirta. 
Kada? Lapkričio 8 d. 11 val. 
Už kiek? Renginys nemokamas.

Gurmanams

mylintiems šunis

Kas? Šventinis koncertas visai šeimai 
„Vilnius brangus mano širdžiai“.
Ukrainiečių poetas, dailininkas, mąstytojas, 
didis Ukrainos nepriklausomybės ir laisvės 
pranašas Tarasas Ševčenka 1828-1831 m. 
gyveno Vilniuje. Mokėsi tapybos pas garsų 
dailininką, universiteto profesorių Janą 
Rustemą. Vilnius ir Lietuva tapo ta kultū-
rine ir kūrybine terpe, kurioje T.Ševčenka 
susiformavo kaip būsimas dailininkas ir 
poetas.  Šis miestas paliko ryškų pėdsaką 
T. Ševčenkos kūryboje: 1848 m. jis parašė 
eilėraštį-baladę „Garsingam Vilniuje“, 
dažnai cituojami jo žodžiai „Vilnius... 
brangus mano širdžiai“. Šiame šventinia-
me koncerte dalyvaus Čiurlionio kvartetas 
ir Italijoje gyvenantys ukrainiečiai muzi-
kai: pasaulyje žinomas bajano virtuozas 
Vladimiras Zubitsky ir pianistė Natalia 
Zubitskaja.
Kur? Lietuvos nacionalinės filharmonijos 
Didžioji salė, Vilnius.
Kada? Lapkričio 9 d. 12 val.
Už kiek? Kainos 10-20 Lt.

Visai šeimai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Gidas

Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? „Blusturgis“.
„Blusturgis“ - vieta, kurioje prekiaujama 
asmeniniais naudotais daiktais: drabu-
žiais, aksesuarais, namų apyvokos reik-
menimis, interjero detalėmis, žaislais, 
knygomis ir daugybe kitų dalykų. taip pat 
čia galima rasti ir vienetinių rankų dar-
bo gaminių. Blusų turgaus prekiautojai 
paprastai nesiekia pelno, o lankytojai at-
eina apžiūrėti prekių ir pabendrauti, gerai 
praleisti laiką, įsigyti originalių smulkme-
nų. tai pramoga tiek perkančiam, tiek 
parduodančiam. Renginyje galima ne tik 
sutikti draugus ar susipažinti su kaimy-
nais, bet ir papusryčiauti, paragauti ledų 
ar net sužaisti šaškių, šachmatų ar domi-
no partiją, peržvelgti naujus skelbimus 
„Blusturgio“ skelbimų lentoje ar pakabin-
ti savąjį.
Kur? „Šokbaris“, Šermukšnių g. 4A. 
Kada? Lapkričio 8 d. 12 val. 
Už kiek? Renginys nemokamas.   

Kas? „7th Radistai Bday“.
„tai tiesiog pats svarbiausias 
ir didžiausias Radistų vaka-
ras, kurį rengiame Vilniuje“, - 
siautulingą gimtadienio fiestą 
pristato Rolandas Mackevi-
čius. „atsimenu pačią Radistų 
pradžią... Pirmuosius skam-
bučius, pirmuosius renginius, 
kuriuose vos keli šimtai žmo-
nių. O šiandien jau skaičiuo-
jam septintus metus“, - negali 
atsistebėti Jonas nainys. 7-ojo 
gimtadienio programa kol kas 
slepiama - Rolo ir Jovani sve-
čiai bus atskleidžiami žingsnis 
po žingsnio. Jau dabar rengi-
nio scenarijui ir pasiruošimui 
du geriausi draugai skiria vi-
sas savo laisvas valandas.
Kur? Teatro arena, Olimpie-
čių g. 3. 
Kada? Lapkričio 7 d. 22 val. 
Už kiek? Suaugusiam:  
19-45 Lt (Ticketpro online bei 
kasos punktuose).

Klubinėtojams

smalsiems

EPA-Eltos nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.



Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

2014 m. lapkričio 7-13 d.

Apie L.Dikaprijaus gyvenimą - 68-69 p.

EPA-Eltos nuotr.

Eglė: 

 Kas supančios Holivudo  
svajonių jaunikį 

Leonardą 
Dikaprijų?



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

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

REiTiNGai
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Lietuvos rytas TV  3,9 %
TV8  3,8 %
RTR Planeta  3,7 %
NTV Mir Lietuva  3,4 %
PBK  3,1 %

Info TV  2,3 %
REN Lietuva  1,5 %
LRT Kultūra  0,9 %
Video ir DVD  0,6 %
Liuks!  0,4 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6  4 %
TV1  3,6 %
RTR Planeta  3,4 %
PBK  3,2 %
Info TV  3 %

TV8  2,8 %
REN Lietuva  2,2 %
LRT Kultūra  1 %
Video ir DVD  1 %
Liuks!  0,5 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 18,7 %

TRUMPai

LRT kviečia dalyvauti nacionalinėje atrankoje į  
2015-ųjų „Euroviziją“. Paraiškas galima teikti iki 
gruodžio 15 d. Nacionalinės atrankos dalyviai bus 
paskelbti gruodžio 22 d., o pirmoji atrankos laida 
numatyta sausio 3-iąją. Šįkart dalyvauti gali tik 
Lietuvos piliečiai. Kūrinys turi būti ne ilgesnis kaip  
3 minučių trukmės ir neskambėjęs viešai iki 2014 m.  
rugsėjo 1 d. Tarptautinis „Eurovizijos“ dainų kon-
kursas vyks Vienoje 2015 m. gegužę. Praėjusiais 
metais Lietuvai konkurse atstovavo Vilija 
Matačiūnaitė. Ji į finalą nepateko.

Praėjusią savaitę didžiausios Latvijos leidybos 
grupės „Rygos bangos“ rengiamuose radijo ir 
televizijos apdovanojimuose lietuvių kuriama serialo 
„Moterys Meluoja geriau“ latviška versija 
pelnė geriausio televizijos serialo titulą. Serialo 
scenarijus, sukurtas pagal to paties pavadinimo 
Daivos Vaitkevičiūtės romaną, Latvijoje buvo šiek 
tiek adaptuotas, tačiau istorijos ir personažai palikti 
autentiški. Seriale dirba didžiulis būrys žymiausių 
Latvijos televizijos bei teatro aktorių.

BEsikaRTojaNčios TEMos 
PokalBių laidosE 

Pastebėjau, kad pastaruoju metu pokalbių 
laidos ima gvildenti vis tas pačias temas. Bet 
iš tiesų, matyt, nelabai ką naujo ir besugalvosi. 
Niekada nebuvau didelė jų žiūrovė, bet dabar, 
kai matau, kad jau trečia laida ruošiama tokia 
pačia tema, tikrai jos nesiruošiu žiūrėti.

ĮdoMių PašNEkovų  
TRūkUMas 

Pasigendu įdomių žmonių pokalbių laido-
se, nes dabar kviečiami tie, kurie garsiau rė-
kauja ar turi ką skandalingo papasakoti, o ne 
tie, kurie iš tiesų domisi ta tema.

NaUjiENų ĮvaiRovė 
iNfoRMaciNėsE laidosE 

Man norėtųsi daugiau užsienio ir daugiau 
teigiamų naujienų, bet televizijos laidų turinį 
diktuoja žiūrovai, o mano poreikiai apimtų tik 
mažą auditorijos dalį.

REklaMos kiEkis 

Erzina, bet tai yra užburtas ratas. Su-
prantu, kodėl ji yra dedama. Bet aš esu už 
tai, kad televizija turėtų abonentinį mokes-
tį ir jos turinys taptų geresnis, o reklama 
trumpėtų.

PRaMoGiNės laidos 

Tiems, kurie jas žiūri, jos yra geros, nes 
užpildo jų laisvalaikį. Jei jos taptų kokios nors 
intelektualesnės ar rimtesnės, keistųsi jų for-
matas, ir nebebūtų pramoginės laidos. Todėl 
nieko jose nekeisčiau, palikčiau jas tokias, 
kokios yra, nes jos turi savo auditoriją.

GERi aNiMaciNiai filMai 

Pastaruoju metu nebent juos pasižiūriu. 
Jų yra daug gerų sukurtų ir gerai, kad mūsų 
TV kanalai juos parodo.

TV3 16,2 %

LRT Televizija 
8,6 %

BTV 6,8 %

NTV Mir Lietuva 
4,6 %

Lietuvos rytas TV 
4,1 %

Kiti  
kanalai 16,1 %

LNK 22,5 %

TV3 18,2 %

LRT Televizija 
7 %

BTV 6,1 %

TV6 4,7 %

TV1 4,3 %
Kiti  
kanalai 13,5 %

Karoliną Liukaitytę

Nr. Laida       TV  Reitingas

1 LIETUVOS BALSAS LNK 10,6

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,1

3 KK2 LNK 10,1

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,9

5 LNK ŽINIOS LNK 9,5

6 LIETUVOS TALENTAI TV3 8,9

7 NUO...IKI LNK 8,6

8 PASMERKTI 3 TV3 8,4

9 ALFA SAVAITĖ LNK 8,4

10 TV3 ŽINIOS TV3 8,1
Duomenys: TNS LT, 2014 spalio 27 - lapkričio 2 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

LNK žinių orų pranešėja KAROLINA LIUKAITyTĖ (26) turi tvirtą nuomonę apie tai, ką no-
rėtų matyti per televizorių, o ko visiškai atsisakytų. Jauna mama netgi pasiruošusi verčiau 
susimokėti už televiziją, jei tik ši rodytų geros kokybės produkciją ir mažiau reklamos.
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Nors daugelis pramogų pasaulio žvaigž-
džių savo asmeninį gyvenimą ir namus 
slepia po devyniais užraktais, Žvaguliai 
sutiko tapti lietuviškaisiais Osbornais ir 
dalyvauti TV3 dokumentinės realybės šou 
„Žvagulio klanas“. Nuo šiol žinomos šei-
mos gyvenimą 24 valandas per parą seks 
televizijos kameros ir visa tai parodys te-
levizijos žiūrovams.

Praėjusią savaitę Žilvinas ir Irena Žvaguliai 
pakvietė į savo namus į naujojo šou pristatymą. 
Šį kartą nebuvo jokių vakarinių suknelių, šven-
tinio makiažo ar elegantiško smokingo. Abu 
buvo apsirengę taip, kaip vaikšto kasdien na-
muose - Irena su patogiu sportiniu kostiumu, 
Žilvinas - džinsiniu kombinezonu. Jiedu papa-
sakojo, kaip jų kasdienybę pakeitė namuose 
apsigyvenę operatoriai, garso specialistai ir 
redaktoriai. „Dar tik pirma filmavimo diena, o 
jau nežinau, kur dėtis. Net man - visko mačiu-
siam - stogą rauna. Nežinau, kiek čia kentėsi-
me, bet pabandysime“, - sakė Ž.Žvagulis.

I.Starošaitė nė kiek nesijaudina dėl staiga 
pasikeitusių kasdienių aplinkybių ir neketina 
atrodyti šaunesnė, nei yra. „Tai juk realybės 
šou - tikrai neketinu keltis anksčiau, kad spė-

čiau pasipuošti. Priimkite mane tokią, kokia 
esu - mylėkite, nekęskite, tik nebūkite abe-
jingi, - sakė populiari dainininkė. - Mes tik 
viena šeima - visi žmonės tokie, kam slėptis? 
Galbūt mūsų šeimos kasdienybėje kai kurie 
televizijos žiūrovai atpažins ir savo santykius, 
pamatys, kad visur yra ir gero, ir blogo. O gal 
ir pasimokys, kaip iš blogo į gera pereiti.“

Tiesa, šou filmuojasi tik Ž.Žvagulis ir 

I.Starošaitė - penkiolikmetis jų sūnus Vaka-
ris nepanoro, kad jo asmeninį gyvenimą fik-
suotų kameros. Šou kūrėjai patikino, kad jo-
kio scenarijaus nėra, nors iš pradžių ir buvo 
tokių bandymų. Tiesa, pats Ž.Žvagulis pasa-
kojo, kad ne viską leidžia filmuoti, bet visa 
tai pamatys jau patys televizijos žiūrovai.

Puslapius parengė 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Žvaguliai atvėrė savo namų duris

Nuo šiol Irena Starošaitė  
pusryčius ruošia ne tik savo vyrui, bet 

ir realybės šou filmavimo grupei
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainininkas Žilvinas Žvagulis 
prisipažįsta, kad gyventi, kai 

tave nuolat seka televizijos 
kamera, nėra taip lengva

Nuo šiol Žvagulių namuose apsigyvens ir 
realybės šou operatoriai bei režisieriai



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

TV PROGRAMA penktadienis

 10.05 	 „Komisaras	
	 Megrė“

 23.30 	 „Sekmadienis	
	 toks,	koks	yra“

 21.00 	 Duokim	garo! 22.45 	 „Legionas“ 19.30 	 „Ralfas	Griovėjas“

 TV8
10.15	 Senoji	 animacija.	 10.55	 „Triušio	 urvas“.	
12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	
19.00	 „Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	17.00,	
0.05	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 23.10	 „Meilė	
gyventi“,	20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	20.30	Gardu	
Gardu.	21.00	Komedija	„Laimė	viena	nevaikšto“.	

 Info TV
10.15,	13.50,	16.30	Dviračio	šou.	10.40	Mes	pa-
čios.	11.05	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiu-
liu.	11.30	Apie	žūklę.	12.00,	14.45	24	valandos.	
13.00	Tauro	ragas.	13.25	Autopilotas.	14.15	Pa-
dėkime	augti.	15.40	Pagalbos	skambutis.	17.00,	
22.00	Info	diena.	21.00	Alchemija	LXVII.	Lietuva	
Light.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50,	20.40	Lietuvos	„Laikas“.	6.00,	1.35	Informa-
cinė	laida.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujie-
nos.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Bučinys“.	 13.45,	
14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	 Vyriška.	 Mote-
riška.	15.55	Mados	nuosprendis.	17.50	Jūrmala.	
Humoro	 festivalis.	20.00	Laikas.	21.10	Stebuklų	
laukas.	22.10	„Maskva	netiki	ašaromis“.	

 REn
7.10	 „Vovočka	 4“.	 7.35	 Žiūrėti	 visiems!	 8.30	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.25	 Tinkama	 priemonė.	
10.20	 Informacinė	 laida	 112.	 10.50	 „Žvaigž-
džių	 gyvenimas“.	 12.30	 „Pėdsekiai“.	 13.25	
„Kariai	 10“.	 15.05	 Informacinė	 laida	 112.	
15.30	 Žiūrėti	 visiems!	 16.30	 Šeimos	 dra-
mos.	 17.30	 Nemeluok	 man!	 19.25	 Tinkama	
priemonė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
A.Čapman	 ir	 jos	 vyrai.	 22.25	Moteriškos	pa-
slaptys:	 Grožis	 -	 baisi	 jėga.	 23.25	 Jums	 net	
nesisapnavo.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	9.25	Valgis	be	taisyklių.	10.30,	13.35,	
16.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	10.55	
Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teis-
mas.	Galutinis	sprendimas.	14.00	Paslaptingoji	
Rusija.	15.35	„Geriausi	priešai“.	17.00	Kalbame	
ir	 rodome.	 18.50	 „Karpovas“.	 22.40	 Norkino	
sąrašas.	23.30	„Eigulys“.	1.25	Dokumentinis	f.	
2.25	„Desanto	brolija“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Pergalės	 aušra.	 10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	11.00	Apie	 tai,	kas	svar-
biausia.	11.55	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigž-
dės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	
16.30	 „Kamenskaja“.	 17.30	 Tiesioginis	 eteris.	
20.00	„Įkalčių	ieškojimas“.	22.00	M.Lermopntovo	
gimimo	 200-osioms	 metinėms.	 23.55	 „Įsakyta	
apvesdinti“.	1.55	„Leistinos	aukos“.	

 TV PolonIa
8.30	 „Tarp	 mūsų	 gandrų“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40,	17.55,	
1.45	„Taip	turėjo	būti“.	13.05,	19.55,	5.20	„Pa-
galbos	 signalas“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	
Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	 „M,	kaip	
meilė“.	 14.50	 „Komisaras	Aleksas“.	 15.40	 Kla-
jūno	 užrašai.	 15.50	 „Laukinė	 Lenkija“.	 16.25	
„Zlotopolskiai“.	 17.00	 Laukimo	 salė.	 18.20,	
22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspre-
sas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	
Okrasa	 laužo	 taisykles.	 20.25	 Į	 grožio	 pusę...	
Užburtoji	 Krokuva.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50	„Ir	gėriui,	
ir	blogiui“.	23.00	Lenkijos	reporteris.	23.40,	5.50	
„Agatos	 pagrobimas“.	 2.45	 Animacinis	 f.	 3.45	
„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	4.40	Lenkijos	reporteris.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimi-
ninkės“.	 5.50,	 12.30,	 21.15	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 6.40,	 11.40,	 17.30	
„Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 7.30,	 10.50,	 18.20	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	15.50,	14.10	„Tikroji	
Holivudo	istorija“.	9.10,	20.50	„Išskirtiniai“.	10.00,	
16.40	 „Žvaigždė	 kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Erikas	 ir	
Džesė“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00	
„Marija	Menunos“.	22.55	„Gražuolės	iš	vilos“.	

 TV1000
11.00	„Kelyje“.	13.10	„Pasitikėk	draugais“.	14.50	
„Septynios	sielos“.	17.00	„Kaip	prarasti	draugus	
ir	atstumti	žmones“.	19.00	„Per	pasaulį“.	21.20	
„Vampyrės“.	23.00	„Dogtauno	ekstremalai“.	

 TRaVEl
9.00,	14.30	Ekstremalūs	atostogų	namai.	9.30,	
13.30,	 17.30	 Gelbėjimo	 įgulos.	 10.00,	 15.00,	
24.00	Paminklų	paslaptys.	11.00,	16.00,	23.00	
Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	12.00	Kelionė	
su	 veterinaru.	 13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 baga-
žo.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 17.00	 Kelionė	
su	 veterinaru.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Rodo	
salos.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	21.00	Žemės	
stebuklai.	22.00	Madagaskaras.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“	

(N-7).
9.00	 TV	serialas	„Daktarė	

Emilė	Ouvens“	(N-7).
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
13.00	Animacinis	f.	„Bailus	

voveriukas“.
13.30	Animacinis	f.	„Čipas	

ir	Deilas	skuba	į	
pagalbą“.

14.00	Animacinis	f.	
„Slibinų	dresuotojai“	
(N-7).

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

15.30	TV	serialas	
„Nemylima“	(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	Animacinis	f.	„Ralfas	
Griovėjas“.

21.40	Veiksmo	f.	„Geležinis	
žmogus“	(N-14).

0.05	 Veiksmo	f.	„Gynėjas“	
(N-14).

1.50	 TV	serialas	„Nematoma	
riba“	(N-14).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	I“.

7.25	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Pagalbos	skambutis.
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.50	K11.	Komisarai	tiria.	

Asmens	sargybininis.
12.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Žudikas	su	rožėm.
13.00	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	Animacinis	f.	„Ogis	
ir	tarakonai“.

13.35	„Monstrai	prieš		
ateivius“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis.
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
22.45	Veiksmo	trileris	

„Legionas“	(N-14).
0.40	 Siaubo	trileris	

„Našlaitė“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“.
18.15	Šiandien.	Sportas.	

Orai.
18.35	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
18.50	TV	serialas	„Kelias	į	

laimę	2“	(N-7).
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
22.50	Specialus	tyrimas.
23.30	Dabar	pasaulyje	

(rusų	k.	iš	Prahos).
24.00	Veiksmo	trileris	

„Kruvini	pinigai“.
2.00	 TV	serialas	„Senis“.
3.00	 Laba	diena,	Lietuva.
4.45	 Duokit	šansą.
5.10	 Mokslo	ekspresas.
5.25	 Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.

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

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Nuotykių	f.	„Vinetu.	
Taiklioji	ranka“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

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

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.30	TV	serialas	

„Mitiajaus	pasakė-
lės“	(N-7).

19.30	Amerikietiškos	imty-
nės	(N-7).

21.30	Veiksmo	trileris	
„Didvyrių	era“		
(N-14).

23.30	Farai	(N-14).
1.00	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.00	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50, 16.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	

7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
12.00	Gyvenu	čia.	

Šalčininkai.
13.00	Sąmokslo	teorija.
14.00	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Dingęs	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20, 17.20	 Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
A.Juknevičius	(N-7).

20.55	Pasaulis	X.	
Egzorcozmas.		
Kodėl	vertėtų		
patikėti	šėtono		
gundymais?	(N-7).

21.55	VMG	sala.
22.00	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.00, 3.20	 Veiksmo	f.	

„Judantis	taikinys“	
(N-14).

1.20, 5.05	 „Mančesterio	
detektyvės“	(N-7).

6.35	 Dokumentinis	f.	
„Gamtos	pasaulis“.

6.45	 Reporteris.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Aivenhas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Vaidmenys.	Kosto	

Smorigino	jubilieji-
nis	koncertas.	

14.00	 „Raudonmedžio	rojus“.
15.05	Mokslo	sriuba.
15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Gintaro	kelias“.
18.45	Akacijų	alėja	2014.	
19.40	Dokumentinis	fil-

mas	apie	dailininką	
Raimondą	Gailiūną.

20.00	Kultūra	+.
20.30	Mokslo	ekspresas.
20.45	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.	
21.30	Didžioji	Lietuva.	
22.00	 Lietuvių	kino	klasikai.	
23.15	Šoka	Jūratė	ir	

Česlovas	Norvaišos.
23.30	 „Sekmadienis	toks,	

koks	yra“	(N-7).
24.00	Panorama.	
0.30	 Džiazo	muzikos	

vakaras.	
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	

 21.30 	 „Didvyrių	era“	
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„LAIMĖ VIENA NEVAIKŠTO“
Komedija. Prancūzija. 2012.
Režisierius Dž.Hatas.
Vaidina G.Elmalė, S.Marso, 
M.Bartelemi.

Saša domisi tik nerimtais meilės 
nuotykiais. Pagrojęs pianinu savo 
klube, jis labiausiai domisi mote-
rimis ir vakarėliais, kol sutinka Šar-
lotę - sunkiai dirbančią, išsiskyrusią 
trijų vaikų mamą.

„NAŠLAITĖ“
Siaubo trileriS. JAV, Kanada, 
Prancūzija, Vokietija. 2009.
Režisierius Ž.Kolė-Sera.
Vaidina V.Farmiga, P.Sarzgardas, 
I.Furman.

Skaudi dar negimusio kūdikio ne-
tektis prislėgė sutuoktinių porą Keit 
ir Džoną. Norėdami šeimoje atkurti 
ramybę bei taiką ir viską susigrąžinti 
į senas vėžes, sutuoktiniai nuspren-
džia įsivaikinti devynerių mergaitę. 

lapkričio 7 d. 

 22.55 	 „Moljeras:		
teprasideda	komedija“

 0.50 	 „Stebėtojas“	 22.45 	 „Anapus“

 ANIMAL PLANET
7.00,	 11.55,	 12.50,	 19.15	 Iškviečiamas	 tram-
dytojas.	 7.25,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 8.15	
Mano	 augintinis	 -	 interneto	 žvaigždė.	 9.10,	
15.35	 Namai	 medžiuose.	 10.05,	 18.20	 Gyvūnų	
jaunikliai.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	
Gyvūnų	 oro	 uostas.	 13.45,	 20.10	 Aligatorių	
tramdytojai.	14.40,	1.40	Gyvūnų	apsaugos	sky-
rius.	 17.25	 Gyvūnai	 ekstremalai.	 21.05,	 2.35	
Šeimos	 safaris.	 22.00,	 3.25	 Baseinų	 meistras.	
22.55,	4.15	Akvariumų	verslas.	23.50,	5.00	Po	
užpuolimo.	0.45,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

 SPOrT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 7.15	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lygos	 turo	 apžvalga.	 Premjiera.	 8.00,	
20.10,	21.10	Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-		
„Zenit“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 10.00	 Rusijos	
„Premier	League“.“Zenit“	-	„Spartak“.	2014/2015	
m.	 sezonas.	 12.15	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„Vitesse“	-	„ADO	Den	Haag“.	15.00	Rusijos	„Pre-
mier	League“.	„Dinamo“	-	„Rubin“.	17.00,	0.40	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	 -		
Sakramento	 „Kings“.	 19.15	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	lygos	turo	apžvalga.	22.10,	23.10	WTA	
Čempionių	turnyras.	Moterų	tenisas.	Finalas.	

 VIASAT SPOrT BALTIc
8.15	Krepšinis.	Eurolyga.	„Fenerbahce	Ulker“	-		
„Barcelona“.	 10.05	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 SKA	 -		
„Metallurg“.	 12.05	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žal-
giris“	 -	 „Unics“.	 13.55	 „Formulė-1“.	 Brazilijos	
GP	 treniruotė	 1.	 Tiesioginė	 transliacija.	 14.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Sibir“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
Tiesioginė	transliacija.	17.30	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lygos	 žurnalas.	 17.55	 „Formulė-1“.	
Brazilijos	GP	treniruotė	2.	Tiesioginė	transliaci-
ja.	18.55	Krepšinis.	Eurolyga.	CSKA	-	„Unicaja“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 21.10	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 21.40	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Galatasaray“	 -	 „Neptūnas“.	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 23.40	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Valencia	Basket“	-	„Laboral	Kutxa“.	1.30	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Sibir“	-	Rygos	„Dinamo“.	

 EurOSPOrT
9.30,	11.15,	14.30,	17.00,	23.30	Sporto	linksmy-
bės.	 10.30	 Futbolas.	UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Real	
Madrid“	 -	 „FC	 Liverpool“.	 12.30,	 0.30	 Tenisas.	
„French	 Open“.	 15.00	 Biliardas.	 „World	 Main	
Tour“.	18.00,	22.00	Galiūnų	sportas.	„Strongman	
Champions	League“.	19.00	Tenisas.	„Australian	
Open“.	21.00	Boksas.	Legendinės	kovos.	23.00	
Medkirčių	sportas.	23.45	Motosportas.	GT	aka-
demija.	24.00	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	

„GELEŽINIS ŽMOGuS“
VeiKSmo filmaS. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Favro.
Vaidina R.Daunis jaunesn., G.Peltrou, Dž.Bridžesas.

Turtingas filantropas Tonis Starkas sukonstruoja šarvus, paverčiančius 
jį iš esmės nenugalimu robotu. Ir stoja kovon su blogiu. Istorijos pra-
džia - nelemtų aplinkybių sutapimas. Būsimasis Geležinis žmogus pa-
grobiamas nusikaltėlių, kurie siekia pasinaudoti išradėjo talentu ir nori 
priversti jį sukonstruoti ginklą, kokio žmonija dar neregėjo.

„GYNĖJAS“
VeiKSmo filmaS. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2004.
Režisierius D.Lundgrenas.
Vaidina D.Lundgrenas, Š.Ledard.

JAV neketina nė per plauką nusileisti 
teroristams, o labiausiai - Moha-
medui Džamarui. Džamaras - tikras 
paradoksas, nes jo negalima nužu-
dyti, rastas negyvas jis iškart taptų 
šventuoju kankiniu. 

TV8
21.00

TV3
0.05

LNK
0.40

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Kapitono		

Vrungelio		
nuotykiai“.

10.15, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.45, 20.05	 „Karadajus“	
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	XVI.	
Laukinė	puota“		
(N-14).

22.45	Drama		
„Anapus“	(N-7).

1.05	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30, 21.30	 Ugniagesiai	

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 „Kastlas“		
(N-7).

13.00, 21.00	 „Rezidentai“	
(N-7).

13.30, 20.00	 „Naujokė“		
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Vestuvių		
muzikantai“		
(N-7).

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

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7)
22.00	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

23.00	Eurolygos		
rungtynės.	Kauno	
„Žalgiris“	-	Kazanės	
„Unics“.	Vaizdo	
įrašas.

0.50	 Trileris	„Stebėtojas“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

9.45	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	Lietuvos		

kapinės.
12.15	 „Pavojingoji		

Afrika“.
13.15	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).

14.45	 „Stebuklinga		
žaislų		
krautuvėlė“.

16.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

17.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už		

borto“.
21.00	Pagaliau		

penktadienis!		
„Penki	draugai“.

22.40	Balticum	TV		
žinios.

22.55	 „Moljeras:		
teprasideda		
komedija“.

TV3
21.40

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
8.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Monstrų	vidurinė	

mokykla.	Pabaisų	
miestas“	(N-7).

12.45	 „Ilgakojis	Džekas	
atvyksta	į	Ameriką“.

14.10	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	tiria	
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Drama	„Veidrodėli,	
veidrodėli“	(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.	Loterija.

21.10	Veiksmo	f.		
„Kaubojai	ir	ateiviai“	
(N-7).

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

1.45	 „Vilties	ranča“	(N-7).

6.30	 „Peliukas		
Stiuartas	Litlis“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas	Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Komedija	šeimai	

„Ponas	būrio		
mama“		
(N-7).

11.45	Nuotykių	f.		
„Ko	nori	gyvūnai?“

13.40	 „Mano	puikioji	
auklė“		
(N-7).

14.45	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

18.30	Žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Nuotykių	f.		
„Skūbis	Dū“.

20.45	Veiksmo	komedija	
„Rizikinga	erzinti	
diedukus“		
(N-7).

23.00	Kriminalinis	f.	
„Įtėvis“		
(N-14).

1.05	 Norim	dar!		
Su	Radistais		
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	 „Išgelbėti	„Titaniką“.
13.00	 Istorijos	detektyvai	

(N-7).
14.00	Tautos	balsas.
14.30	Popietė	su		

Algimantu	Čekuoliu.
15.00	Tikri	vyrai.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).
16.15	Sveikinimų		

koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Auksinis	balsas.
23.15	 „37	lemtingos	die-

nos“	(subtitruota,	
N-7).

1.55	 „Senis“	(N-7).
2.55	 Istorijos	detektyvai	

(N-7).
3.40	 Auksinis	balsas.

 19.30 	 Stilius 21.10 	 „Kaubojai	
	 ir	ateiviai“

ŠeŠtadienis

„MANO BOSO DUKRA“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius D.Zukeris.
Vaidina E.Kučeris, T.Reid, M.Medsenas. 

Jaunajam Tomui pasiseka. Jis turi puikią progą pasigerinti savo bosui ir 
imasi visai lengvos užduoties - vieną naktį saugoti boso namus ir jo žavią 
dukrelę Lisą. Deja, vakaras pasitaiko tikrai neplanuotai karštas. Namuose 
vienas po kito apsilanko visokio plauko keistuoliai, kiek kvaištelėję ir ne-
nuspėjami. Tomas jau negali suvaldyti beprotiškų svečių antplūdžio...

rekomenduoja

„ANDRĖ“
NuotyKių filmas. JAV. 1994.
Režisierius Dž.Mileris.
Vaidina K.Karadainas, Č.Fild. 

Miestelis vandenyno pakrantėje. 
Gyvūnus mylinti šeima prisijaukina 
mažą ruoniuką, juo ypač rūpinasi 
mažoji Toni. Suaugęs ruonis, tarsi 
atsidėkodamas už rūpesčius, tam-
pa labai prieraišus. Nesitraukdamas 
iš pakrantės, jis prikrečia įvairiausių 
išdaigų vietos žvejams. Tačiau, su-
sikirtus gyvūno ir žvejų interesams, 
dauguma miestelio gyventojų palai-
ko simpatiškojo ruoniuko pusę.

„VIENIŠOS ŠIRDYS“
KrimiNaliNė drama. Vokietija, 
JAV. 2006.
Režisierius T.Robinsonas.
Vaidina Dž.Travolta, S.Hajek, 
Dž.Gandolfinis.

Tikrais įvykiais paremta drama pa-
sakoja apie Martą Bek ir Reimondą 
Fernandesą - žudikų porelę, savo 
aukų ieškojusią laikraščių pažinčių 
skyrelyje. Penktojo dešimtmečio 
pabaigos Amerikoje Marta ir Rei-
mondas viliodavo vienišas mote-
ris, išmelždavo jų pinigus ir tada 
jas nužudydavo...

„PRANAŠAS“
faNtastiNis veiKsmo filmas. 
JAV. 2007.
Režisierius L.Tamahoris.
Vaidina N.Keidžas, Dž.Mur.

Krisas Džonsonas turi likimo dovaną - 
jis mato dvi minutes į ateitį. Vaikystėje 
atlaikęs galybę medicininių tyrimų, 
jis dirba naudodamas netikrą pavar-
dę. Kai teroristų grupuotė grasina Los 
Andžele susprogdinti branduolinį 
užtaisą, agentė Kelė Feris ketina su-
rasti Krisą ir prašyti jo pagalbos.

TV1
17.10

BTV
21.00

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Kultūra	 +.	 10.30	
Statybų	TV.	11.00	Laikas	keistis.	11.30	Gardu	Gardu.	
12.00	 „Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	 „Ana	 ir	
meilė“.	15.00	„Agatos	teisė“.	16.00,	23.55	„Inspek-
torius	 Morsas“.	 18.10	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai“.	
19.15	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	Drama	„Vėl	tik	tu	ir	
aš“.	21.45	Komedija	„Laimė	viena	nevaikšto“.	

 INfO TV
5.30	Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30	Ne	vienas	
kelyje.	14.00,	4.30	Nuo...	Iki.	14.45,	15.50,	17.00	KK2	
15.25,	26.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	Sekmadienio	
rytas.	 1.25	 24	 valandos.	 18.55,	 1.25	 24	 valandos.	
20.00,	 4.00	 Alchemija	 LXVII.	 Lietuva	 Light.	 20.30	
Autopilotas.	21.00	„Gamtos	tiltai“.	22.00	„Susitikimai	
su	 vaiduokliais“.	 23.00	 Pagalbos	 skambutis.	 23.50	
Valanda	su	Rūta.	2.30	Yra	kaip	yra.	3.30	Tauro	ragas.	

 PBK
6.50,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	7.15	Grok,	
armonika!	7.50	Vaikų	klubas.	8.15	Gudruolės	ir	gudruo-
liai.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	Humoro	festivalis.	10.20	
Skanėstas.	11.20,	14.25	„Ir	vis	dėlto	aš	myliu“.	15.55	
Kas	nori	tapti	milijonieriumi?	17.20	Ledynmetis.	20.00	
Laikas.	 20.35	 Ekstrasensų	 mūšis.	 Jie	 sugrįžo.	 22.45	
„Sėkmės	džentelmenai“.	0.25	Šįvakar	su	A.Malachovu.	

 REN
7.20-11.00	Kviestinė	vakarienė.	11.55	A.Čapman	
ir	jos	vyrai.	12.50	Moteriškos	paslaptys:	Aš	myliu	
vedusį.	13.45	Ekstrasensų	mūšis.	16.15	Paklydi-
mo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	18.05	Michai-
lo	Zadornovo	koncertas.	21.05	„X	Faktorius“.	

 NTV MIR
6.10	 Moteriškas	 požiūris.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00	
Šiandien.	7.20	Apžiūra.	7.50	Pagrindinis	kelias.	8.25	
Gaminame	su	A.Ziminu.	9.25	Rusiškas	įdaras.	9.55	
Kulinarinė	 dvikova.	 10.55	 Buto	 klausimas.	 12.25	
A.Žurbino	melodijos.	13.10	Aš	lieknėju.	14.10	Savas	
žaidimas.	 15.20	 Mūsiškiai.	 16.05	 Tyrimą	 atliko...	
17.00	Kontrolinis	skambutis.	18.00	Centrinė	televizija.	
19.00	Rusijos	sensacijos.	20.00	„Jūrų	velniai“.	21.50	
Tu	nepatikėsi!	22.45	Vyriškas	orumas.	23.20	„Ypatin-
gosios	paskirties	agentas“.	1.15	Kriminalinė	Rusija.

 RTR PlANETA (BAlTIjA)
7.00,	10.00,	13.00	Žinios.	8.45	Šunų	planeta.	9.15	
Šeštadienio	 talka.	 10.10,	 13.20	 Žinios.	 Maskva.	
10.25	Mano	planeta.	11.05	„Jūra	iki	kelių“.	13.30	
Visa	Rusija.	13.45	„Nepaleisk	manęs“.	17.00,	3.00	
Šeštadienio	 vakaras.	 19.00	 Šeštadienio	 žinios.	
19.45	 „Sapnas	kaip	gyvenimas“.	23.30	 „Laukiant	
pavasario“.	4.30	Humoro	laida.	

TV3
23.40

 20.45 	 „Rizikinga	erzinti	
	 	 diedukus“	

TV6
19.05
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7.00	 Jokių	kliūčių.
8.00	 Amerikos		

talentai.
9.00	 Laba	diena		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime		

augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Galiūnai.
12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	 „Mitiajaus		

pasakėlės“		
(N-7).

13.00	 „Džiunglių		
princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų		
mūšis	(N-7).

19.00	Muzikinė	kaukė.
21.00	Fantastinis		

veiksmo	f.	
„Pranašas“		
(N-14).

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

1.20	 Bamba	TV		
(S).

7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Dokumentinis	f.	

„Gvantanamo		
uždarymas“		
(N-7).

8.50	 Dokumentinis	f.	
„Pasaulio	lemtis“		
(N-7).

10.00	VMG	kulinarinis	
žurnalas.

11.00	Spąstai	tėčiui.
12.55	 „Vangelija“		

(N-7).
15.15, 16.20	 	

Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

16.00, 17.00, 19.00	 	
Žinios.	Orai.

17.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
18.35	 „Laukinis	pasaulis“.
19.30	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	 „Netikęs	auklėjimas“	

(N-14).
22.10, 3.45	 	

„Kruvina	žinutė“	
(N-14).

0.20	 Siaubo	f.	„Vorai“	(S).
2.20, 6.00	 	

Spąstai	tėčiui.
5.20	 „Mikropasauliai“		

(N-7).
5.50	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Trembita.
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias	(evangelikams).
10.30	Keliaukim!
11.00	Arti.	Toli.
11.40	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.55	Futbolas.	SMScredit.lt	A	

lyga.	„Sūduva“	-	„Kruoja“.	
Tiesioginė	transliacija	iš	
Marijampolės.

14.00	Lietuviškų	vaikų	
knygų	iliustruotojai.	
Sigutė	Ach.	2013	m.

14.30	V.Šekspyro	„Vindzoro	
šmaikštuolės“.

16.25	 „Šraga	Carfinas.	
Spalvos	švytėjimas“.

17.00	Dokumentinis	f.	apie	
aktorių	V.Jefremovą.

18.00	Žinios.
18.15	Moterų	siluetai	

Lietuvos	istorijoje.
18.50	Tarptautinis	festivalis	

„Pokrovskije	kolokola“.
20.15	Aukštai	gelmėse.	

Videoapybraiža.
21.05	O.Narbutaitės	opera	

„Kornetas“.	Pertraukoje	
22.20	-	Pokalbis	su	
O.Narbutaite.

23.20	Panorama.	
23.50	Jono	Meko	filmų	

retrospektyva.	

6.35	 Šio	rudens	valgiai.
7.10	 „Sodininkų		

pasaulis“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos	pasaulis“.
12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens	valgiai.
13.30	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Didžiosios	

Britanijos“		
viešbutis.

16.35	 „Būrėja“.
17.10	Nuotykių	f.	„Andrė“.
19.05	 Inga	Lindstrom.	

Romantinė	drama	
„Mano	netikras		
sužadėtinis“		
(N-7).

21.00	Nuotykių	f.	
„Muškietininkai		
po	dvidešimties	
metų“

22.25	 „Atpildas“	(N-7).
0.50	 Nustebink	mane.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties		

(N-7).
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Po	pasaulį		

su	Anthony	
Bourdainu		
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7)
15.00	Aukščiausia		

pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7)

18.00	 „6	kadrai“		
(N-7).

19.05	Komedija	 	
„Mano	boso	dukra“	
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“		
(N-14).

22.00	 „Džo“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	Trileris		
„Rembo“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.

10.15	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

11.15	Pirmasis		
Pasaulinis	karas:	
karo	pradžia.

11.45	 „Kontinentų		
kelionė“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

13.15	 „Aivenhas“		
(N-7).

14.15	 „Rani:	maištingoji	
princesė“		
(N-7).

15.15	 „Baimė	mylėti“	
(N-7).

17.15	 „Tai	bent	mamytė!“	
(N-7).

19.00	 „Departamentas“	
(N-7).

20.00	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Įsimylėti	šokėją“	
(N-7).

21.30	 „Bado	žaidynės“		
(N-14).

23.55	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

0.25	 „Svetimas		
skausmas“	(N-14).

 14.00 	 Sigutė	Ach 0.20 	 „Vorai“ 23.05 	 „30	tamsos	dienų“  17.15 	 „Tai	bent	
	 	 mamytė!“

 10.00 	 Iš	peties	 7.45 	 Nuotakos	
	 	 siaubūnės
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 TV Polonia
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.50	Miško	bičiuliai.	10.00	
Petersburski	 Music	 Show.	 10.40	 Ekologijos	
laida.	 11.10	 Pasaulis	 sukasi.	 12.00	 „Šalmai	 ir	
gobtuvai“.	 13.00	 Edukacinė	 laida.	 13.10,	 18.25,	
1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	 Sveikini-
mų	 koncertas.	 13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 14.30	
KucinAlina.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	
„Gorčanų	nacionalinis	parkas.	Salamandros	pa-
saulis“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00	 Lenkų@
lenkų	žodynas.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	1.50	
„M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	 45-asis	 Lenkijos	 dainų	
festivalis	 Opolė	 2008.	 R.Rynkovskio	 rečitalis.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45,	 3.35	
„Londoniečiai“.	 23.00,	 4.45	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	
23.40,	5.20	„Fondas“.	1.30	Pramoginė	laida.	2.40	
Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 10.00	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 5.50,	
10.50	 „Ieškau	 topmodelio“.	 6.40,	 19.10,	 7.55	
„Auksinis	 jaunimas“.	8.20,	21.40	 „Marija	Me-
nunos“.	 9.10,	 1.30	 „Svajonių	 namas“.	 11.40	
„Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 15.50,	 3.30	 „Džu-
liana	ir	Bilas“.	17.30,	1.55	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	20.00	„Prie	ežero“.	
22.30	 „Naktinis	 skrydis“.	 23.55	 „Garsenybių	
nuotykiai“.	

 TV1000
7.05,	 22.40	 „Vyrai	 juodais	 drabužiais“.	 8.50	
„Per	 pasaulį“.	 11.20	 „Dogtauno	 ekstremalai“.	
13.20	 „Stabdis“.	 15.00	 „Neliečiamieji“.	 17.00	
„Dogtauno	 ekstremalai“.	 19.00	 „Para“.	 20.40	
„Išlikimo	eksperimentas“.	0.30	„Simona“.

 TraVel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Kolonijinė	 Australija.	 8.00	
Naujo	būsto	paieška.	Vietnamas;	Meksika;	Australija;	
Atėnai,	 Graikija;	 Nepalas.	 11.00	 Įspūdingos	 jachtos.	
12.00	 Įspūdingiausi	 nameliai	 ant	 ratų.	 14.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Šveicarija;	Puerto	Rikas;	Kroatija;	JAV	
Mergelių	 salos.	 16.30	 Ekstremalūs	 atostogų	 namai.	
18.00,	19.00,	20.00	Kovos	dėl	bagažo.	21.00	Statybos	
Aliaskoje.	22.00	Pakrančių	karai.	23.00	Įspūdingiausios	
pasaulyje	kelionės	motociklu.	Pietų	Afrika.	

 animal PlaneT
8.15	Mano	mažasis	košmaras.	9.10	Gyvūnai	eks-
tremalai.	 10.05	 Gyvūnų	 jaunikliai.	 11.00	 Namai	
medžiuose.	11.55,	1.50	Dinozaurų	era.	12.50	Ka-
čiukai	ir	šunyčiai.	18.20,	2.35	Baseinų	meistras.	
19.15	Gorilų	gydytojai.	20.10	Gelbėjimo	istorija.	
21.05,	0.45	Mergina	ir	rykliai.	22.00,	3.25	Kačiu-
kai	ir	šunyčiai.	22.55,	4.15	Egzotiški	augintiniai.	
23.50,	5.00	Neramūs	laikai	beždžionių	mieste.	

 sPorT1
	9.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	9.15,	21.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Oklahomos	 „Thunder“	
-	 Memfio	 „Grizzlies“.	 2014/2015	 sezonas.	
11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	
-	„FC	Dordrecht“.	2014/2015	sezonas.	13.30	
NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Kliev-
lendo	„Cavaliers“.	2014/2015	sezonas.	15.30	
NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	apžvalga.	16.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Mordo-
via“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 18.00	 Tiesio-
ginė	 transliacija.	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Zenit“	 -	 „Terek“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
20.00	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	
Turo	 apžvalga.	 23.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Majamio	 „Heat“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 1.15	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	
Majamio	 „Heat“.	 3.30	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	lygos	turo	apžvalga.	4.30	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „Gronin-
gen“.	 2014/2015	 sezonas.	 6.30	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	„FC	Twente“	-	„AFC	Ajax“.	
2014/2015	sezonas.	8.30	NBA	Action.	Krepši-
nio	lygos	apžvalga.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	 „Formulė-1“.	 Brazilijos	 GP	 treniruotė	 1.	 8.40	
„Formulė-1“.	Brazilijos	GP	treniruotė	2.	10.20	Krep-
šinis.	 Eurolyga.	 „Galatasaray“	 -	 „Neptūnas“.	 12.10	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Sibir“	-	Rygos	„Dinamo“.	14.10	
Futbolas.	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 14.40	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„Liverpool“	-	„Chelsea“.	Tie-
sioginė	transliacija.	16.45	„Formulė-1“.	Brazilijos	GP	
treniruotė	3.	17.55	„Formulė-1“.	Brazilijos	GP	kvalifi-
kacija.	Tiesioginė	transliacija.	19.25	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	QPR	 -	 „Manchester	City“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 21.30	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Manchester	United“	 -	 „Crystal	Palace“.	23.20	Fut-
bolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Liverpool“	-	„Chelsea“.	
1.10	„Formulė-1“.	Brazilijos	GP	kvalifikacija.	2.30	Fut-
bolas.	UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.	2.55	Boksas.	
Gennadijus	Golovkinas	-	Marco	Antonio	Rubio.

 eUrosPorT
9.30	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	10.00,	17.45	
Biliardas.	„World	Main	Tour“.	12.00,	24.00	Ralis.	
FIA	Europos	čempionatas.	12.30	Sporto	linksmy-
bės.	 13.00	 Futbolas.	 Moterų	 bundeslyga.	 15.00	
Sunkumų	kilnojimas.	Pasaulio	čempionatas.	16.45	
Sporto	linksmybės.	19.00	Tenisas.	„French	Open“.	
21.00	Kovinis	sportas.	„King	of	Kings	World	GP“.	
22.30	Kovinis	sportas.	„Fight	Club“.	0.30	Tenisas	
su	Mats	Wilander.	1.00	Tenisas.	„US	Open“.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00 	 „Grubus	žaidimas“  12.45 	 Linksmoji	knyga 21.00 	 „Lilehameris“ 11.50 	 „Mergina	iš	
	 	 Alabamos“

 9.00 	 Sportuok	
	 	 su	mumis

 TV8
9.30	 Tobula	 moteris.	 10.00	 Svajonių	 sodai.	 11.00	
Mamyčių	klubas.	11.30	Mankštinkitės.	12.00	„Ma-
žųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	
„Agatos	teisė“.	16.00,	23.55	„Inspektorius	Morsas“.	
18.10	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai“.	 19.15	 Labanakt,	
vaikučiai.	 20.00	 Komedija	 „Mieloji	 Prudencija	 2“.	
21.40	Kultūra	+.	22.10	Drama	„Vėl	tik	tu	ir	aš“.	

 Info TV
6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	3.05	
KK2.	9.05,	13.30	Dviračio	šou.	10.15	Krepšinio	pasau-
lyje	su	Vidu	Mačiuliu.	10.45	Alchemija	LXVII.	Lietuva	
Light.	12.00,	2.15,	4.50	Yra	kaip	yra.	13.00	Telepar-
duotuvė.	15.35,	23.55	24	valandos.	16.40	Retrospek-
tyva.	17.15	Arčiau	mūsų.	17.45	Šefas	rekomenduoja.	
18.15	Nuo...	 Iki.	19.10	Mes	pačios.	20.10	Pagalbos	
skambutis.	21.00	„Gamtos	tiltai“.	22.00	„Susitikimai	su	
vaiduokliais“.	23.00,	4.20	Tauro	ragas.	

 PBK
6.45,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	užrašai.	
9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	11.15	Savo	akimis.	
11.55	A.Pachmutova.	12.55	„Gudruolis“.	17.25	Juoda	
balta.	18.25	Didžiosios	lenktynės.	20.00	Laikas.	21.45	
Estrados	teatras.	23.45	Visi	kartu.	Įkurtuvės.

 REn
6.55	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.05	
Švarus	 darbas.	 7.55	 Gyvenimo	 taisyklės.	 8.50	
Michailo	Zadornovo	koncertas.	11.50-20.25	„Di-
džioji	 prognozių	 paslaptis“.	 22.20	 „Didžiosios	
amžinųjų	kovų	paslaptys“.	0.20	„Keista	byla“.	

 nTV MIR
6.10	 Moteriškas	 požiūris.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	
15.00	 Šiandien.	 7.25	 Gerai	 ten,	 kur	 esame	
mes!	8.00	Pirmoji	pavara.	8.45	Ar	 rusai	moka	
rusiškai?	9.25	Valgome	namie!	10.00	Technikos	
stebuklas.	10.55	Vasarvietės	 atsakymas.	12.25	
Aukso	 dulkės.	 13.05	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
15.25	 Važiuosime,	 pavalgysime.	 15.55	 Tyrimą	
atliko...	16.55	Nepaprastas	atsitikimas.	Savaitės	
apžvalga.	18.00	Šiandien.	Apžvalga.	19.10	Pro-
fesija	 -	 reporteris.	 19.50	 „Jūrų	 velniai“.	 21.45	
„Noriu	pas	Meladzę“.	23.40	„Ypatingosios	pa-
skirties	 agentas“.	 1.30	 Kerštas	 iš	 sarkofago.	
2.25	Aviatoriai.	3.00	„Desanto	brolija“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
6.40	 „Laukiant	 pavasario“.	 8.30	 Pats	 sau	 režisie-
rius.	 9.20	 Žinios.	 Maskva.	 10.00,	 13.00	 Žinios.	
10.15	 Humoro	 laida.	 10.45	 Rytinis	 paštas.	 11.25	
Gyvūnijos	pasaulyje.	12.00	Rusija.	Vietos	genijus.	
13.20	 Žinios.	 Maskva.	 13.30	 „Padovanok	 man	
truputį	šilumos“.	15.15,	2.35	Humoro	laida.	17.00	
„Pusė	karalystės	už	meilę“.	19.00	Savaitės	 žinios.	
21.00	Sekmadienio	vakaras	su	V.Solovjovu.	22.50	
„Rojaus	kampelis“.	0.40	„Gyveno	kartą	meilė“.

 TV PolonIa
8.50	 „Pagalbos	 signalas“.	 9.20	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	
9.50	 Klajūno	 užrašai.	 10.00,	 18.25,	 1.45	 Galvo-
sūkis.	 10.05	 „Šimtas	 minučių	 atostogų“.	 10.40	
Grūdas.	11.10	„Alternatyvos	4“.	12.15,	22.40,	4.30	
Sveikinimų	koncertas.	12.30	Žemutinė	Silezija.	 Iki	
pasimatymo.	12.55	Tarp	žemės	 ir	dangaus.	13.00	
Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.45	Prie	Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	transliacija.	15.30	
A.Oseckos	dainų	koncertas	(2).	16.30	Okrasa	laužo	
taisykles.	17.05	Provincijos	lobiai.	17.25	„Išsaugo-
tas	pasaulis“.	17.55	Made	in	Poland.	18.30	TV	eks-
presas.	18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	I.Santor	
benefisas	„Tų	metų	man	nieks	nesugrąžins“.	20.40	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	progno-
zė.	21.45,	3.40	„Ranča“.	23.00,	4.50	Savaitraštis.pl.	
24.00	„Alternatyvos	4“.	1.05	„Išsaugotas	pasaulis“.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 17.30,	 23.55	 „Marija	 Menunos“.	
5.50,	 2.15	 „Svajonių	 namas“.	 6.40	 „Vaikantis	
šlovės“.	 8.20,	 18.20,	 20.00	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	12.30	„Išskirtiniai“.	
14.10	„Prie	ežero“.	15.50,	3.25	„Kardašianų	šei-
mos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 19.10,	 23.10,	
1.30	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	21.40	„Kylančios	
žvaigždės“.	0.45	„Auksinis	jaunimas“.	

 TV1000
7.05	„Išlikimo	eksperimentas“.	9.10	„Simona“.	11.15	
„Įsimylėti	per	dvi	savaites“.	13.10	„Para“.	14.40	„Už-
rašų	knygelė“.	16.50	„Saldus	lapkritis“.	19.00	„Laimė	
viena	 nevaikšto“.	 21.00	 „Kaip	 prarasti	 draugus	 ir	
atstumti	žmones“.	23.00	„Žmogus	-	voras“.	

 TRaVEl
8.00	Amerikos	maistas.	Naujoji	Meksika’	San	Diegas.	
10.00	 Žemės	 stebuklai.	 11.00	 Statybos	 Aliaskoje.	
12.00	 Įgulos	 nuotykiai.	 13.00	 Bronsono	 projektas.	
14.00	Ekstremalūs	atostogų	namai.	14.30	Tamsiau-
sios	 Amerikos	 paslaptys.	 16.30,	 21.00	 Viešbučių	
paslaptys	ir	legendos.	17.30	Niukaslas.	18.30	Kelionė	į	
Turkiją,	Kapadokija.	19.30	Kelionė	su	veterinaru.	20.00	
Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 22.00	
Paminklų	paslaptys.	23.00	Didžiausios	paslaptys.		

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
8.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.00	 Sportuok	su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
11.30	 „Ramblio	filmukas.	

Mikės	Pūkuotuko	
nuotykiai	tęsiasi“.

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

14.45	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.	
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.	Talentų	kon-
kursas.

21.30	Veiksmo	f.	„007	
Paguodos	kvantas“	
(N-7).

23.40	Kriminalinė	drama	
„Pripažinkit	mane	
kaltu“	(N-14).

6.30	 „Peliukas	Stiuartas	
Litlis“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas	Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir	Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Komedija	šeimai	

„Berniukas-		
vilkiukas“	(N-7).

11.50	Romantinė		
komedija	„Mergina	
iš	Alabamos“		
(N-7).

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

15.05	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	trileris	

„Paskutinė	tvirtovė“	
(N-14).

23.50	Komedija	„Legenda	
apie	nuostabiausiąjį	
Maksimą“	(S).

1.40	 Kriminalinis	f.	
„Įtėvis“		
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Gustavo	enciklopedija.
10.30	 „Henzelis	ir	Grėtel“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Neregėtoji	Arabija“.
13.00	 „Puaro	13“.	„Uždanga.	

Paskutinė	Puaro	byla“.
15.00	 „Aušvico	specialioji	

komanda	-	gyvieji	
numirėliai“.

16.00	Žinios.
16.15	 LKL	čempionatas.	Prienų	

„Prienai“	-	Utenos	
„Juventus“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Prienų.

18.00	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	 „Lilehameris“	(N-7).
22.00	Legendos.
23.00	Komiška	drama	„Born-

holmo	gatvė“	(N-7).
0.55	 Auksinis	protas.

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio	pasaulyje	

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė	loterija.
12.00	Nacionalinė	

geografija.	
Dokumentinis	f.	
„Pavojingi	susitiki-
mai“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Gyvenimo	pusiau-
kelėje“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Trileris	„Projektas	
„Rojus“	(N-14).

1.05	 Bamba	TV	(S).

7.29	 TV	parduotuvė.
7.45	 Sąmokslo	teorija.
8.45	 Gyvenu	čia.	

Jurbarkas.
9.45	 Pradėk	nuo	savęs.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
14.10, 16.20	 	

Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

15.00	Tarptautinis	bušido	
turnyras	„KOK	World	
GP	2014“	iš	Kišiniovo	
(Moldova).	2014	m.

16.00, 17.00, 19.00	 	
Žinios.	Orai.

17.30, 6.10	 Šeima	-	jėga!
19.30	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
20.00	Didysis		

pasivaikščiojimas.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30, 1.50, 4.55	24/7.
22.30, 2.30, 5.35	

Nusikaltimas	ir	baus-
mė.	Kriminalinės	
paslaptys	su	
K.Krivicku	(N-14).

23.30, 3.15	 	
„Paramedikai“	(N-14).

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.40	 „Neužtikrintas	sau-

gumas“.	Dok.f.	apie	
dailininką	R.Gailiūną.

10.00	Septynios	Kauno	
dienos.

10.30	Didžioji	Lietuva.	Lie-
tuvių	kalbos	istorija.

11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Linksmoji	knyga.
13.10	Kražiai.	3	d.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	P.Čaikovskio	baletas	

„Miegančioji	gražuolė“.	
17.00	VU	studentų	roko	

opera.	„Teatromatika“.	
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.45	 ...formatas.	Poetas	

Viktoras	Rudžianskas.
19.00	Atrask	ir	didžiuokis.	

Arvydas	Juozaitis.
19.50	 „Tėvų	kalbą	pamilęs,	-	

save	užmiršau.	Kazi-
mieras	Būga“.

20.10	Smegenų	paslaptys.	
Marselis	Prustas.

20.30	Dainų	šventė	2014.	
„Jau	saulelė...“.

22.30	 „Sekmadienis	toks,	
koks	yra“	(N-7).

23.00	Panorama.
23.30	Džiazo	muzikos	

vakaras.

 19.30 	 „Laukinių	kačių	
	 	 nuotykiai“
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 15.30 	 „Tėvai	už	borto“ 24.00 	 „Švarus	dosjė“ 23.00 	 „Žuvis	-	Franken-
	 	 šteinas“

 AnimAl PlAnet
8.15	Mano	augintinis	-	interneto	žvaigždė.	9.10	Pra-
gariška	katė.	10.05	Gyvūnų	jaunikliai.	11.00	Namai	
medžiuose.	11.55,	1.40	Dinozaurų	kovos.	12.50	Lo-
tynų	Amerikoje.	17.25	Neregėti	Havajai.	18.20,	2.35	
Akvariumų	verslas.	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	
Egzotiški	 augintiniai.	 21.05,	 1.45	 Kaip	 išmaitinti	
ryklį.	22.00,	3.25	Kaip	auga	plėšrūnai.	22.55,	4.15	
Gelbėjimo	istorija.	23.50,	5.00	Aš	-	gyvas.

 SPort1
9.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Zaragozos	
„CAI“	-	„Valencia	Basket“.	11.00,	6.30	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 11.30	 Tiesioginė	 transliacija.	 Rusijos	
„Premier	League“.“Dinamo“	-	CSKA.	2014/2015	m.	
sezonas.	13.30	Tiesioginė	transliacija.	Olandijos	„Ere-
divisie“	lyga.	„SC	Cambuur“	-	„AFC	Ajax“.	2014/2015	
sezonas.	14.30	Tiesioginė	transliacija.	Ispanijos	„En-
desa“	krepšinio	lyga.	Tenerifės	„Iberostar“	-	„FC	Bar-
celona“.	16.15	Tiesioginė	transliacija.	Olandijos	„Ere-
divisie“	lyga.	„Vitesse“	-	„Feyenoord“.	2014/2015	se-
zonas.	17.30,	6.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	
turo	apžvalga.	18.00	Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	
lyga.	19.00	Tiesioginė	transliacija.	Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	lyga.	„Joventut“	-	„FC	Unicaja“.	20.45	NBA	
krepšinio	 lyga.	Čikagos	 „Bulls“	 -	Klievlendo	 „Cava-
liers“.	 22.30	 Tiesioginė	 transliacija.	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Orlando	„Magic“.		

 ViASAt SPort BAltic
7.15	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 7.45	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -	 „Chelsea“.	
9.35	 „Formulė-1“.	 Brazilijos	 GP	 kvalifikacija.	
10.55	Premier	lygos	apžvalga.	11.55	Ledo	ritulys.	
KHL.	 „Metallurg“	 -	Rygos	 „Dinamo“.	Tiesioginė	
transliacija.	14.30	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	
15.25	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	rungtynės.	
Tiesioginė	transliacija.	17.50	„Formulė-1“.	Brazi-
lijos	GP	 lenktynės.	Tiesioginė	 transliacija.	20.00	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Swansea“	 -	
Arsenal“.	21.50	Motosportas.	Valensijos	MotoGP	
Moto3	lenktynės.	23.05	Motosportas.	Valensijos	
MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 0.25	 Motosportas.	
Valensijos	MotoGP	lenktynės.	1.40	Ledo	ritulys.	
KHL.	„Metallurg“	-	Rygos	„Dinamo“.	3.40	Futbo-
las.	UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.

 euroSPort
9.30	 Ralis.	 FIA	 Europos	 čempionatas.	 10.00,	
13.45	 Sporto	 linksmybės.	 11.00,	 16.00,	 0.45	
Sunkumų	 kilnojimas.	 Pasaulio	 čempionatas.	
14.00	 Futbolas.	 Moterų	 čempionų	 lyga.	 17.45	
Jojimas	 su	 kliūtimis.	 Pasaulio	 taurė.	 19.00	
Tenisas.	 „US	 Open“.	 21.00	 Boksas.	 Profesi-
onalų	 kovos.	 22.30	 Motosportas.	 Savaitgalio	
apžvalga.	22.45	Dailusis	čiuožimas.	„Grand	Prix	
Serie“.	2.15	Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	

6.50	 „Mylėk	savo	sodą“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	 „Mylėk	savo		

sodą“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Goko	stiliaus		

paslaptys.
16.35	 „Būrėja“.
17.05	 „Viengungis“.
19.05	Deividas	Bleinas.	

Magas.
20.00	Nustebink	mane.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis.	
Garbės	reikalas“		
(N-14).

23.00	Siaubo	f.	„Žuvis	-	
Frankenšteinas“		
(S).

0.35	 Goko	stiliaus		
paslaptys.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7)
15.00	 Iš	peties		

(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7)

17.55	 „Formulės-1“		
pasaulio		
čempionato	Didžiojo	
Brazilijos	prizo		
lenktynės.		
Tiesioginė		
transliacija.

20.00	 „6	kadrai“		
(N-7).

21.00	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Džo“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	Trileris		
„Švarus	dosjė“		
(N-14).

9.00, 13.30, 22.35	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

10.00	 „Kontinentų		
kelionė“.

11.00	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.

11.30	 „Pavojingoji		
Afrika“.

12.30	 „Įsimylėti	šokėją“	
(N-7).

14.00	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.30	 „Departamentas“	
	(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.05	 „Mergina	iš	

Amerikos“.
18.00	 „Rani:	maištingoji	

princesė“		
(N-7).

19.00	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

20.00	 „Aivenhas“		
(N-7).

21.00	VIP	seansas.	
„Verbo“		
(N-7).

23.05	 „Transporteris“		
(N-7).

0.05	 „Įsimylėti	šokėją“		
(N-7).

„PriPAŽinKit mAne KAltu“
Kriminalinė drama. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius S.Liumė.
Vaidina V.Dyzelis, P.Dinkleidžas, R.Silveris.

Tikrais įvykiais paremtas filmas apie vieną didžiausių teismų JAV. Ryžtingas 
advokatas Šonas Kirnis pasiryžęs kalėjiman susodinti visą Italijos mafiją, daugelį 
plėšikėlio Džakomo draugų ir giminaičių. Vis dėlto liudyti prieš savus Džako-
mui nelengva. Jis paprašo teisėjo leisti jam gintis pačiam, be jokio advokato. 
Teismo procesas išsitęsia iki kelių mėnesių, pritraukia daug dėmesio.

tV3
23.40

rekomenduoja

„007 PAGuoDoS KVAntAS“
VeiKsmo filmas. Jungtinė 
Karalystė. 2008.
Režisierius M.Forsteris.
Vaidina D.Kreigas, O.Kurilenko, 
Dž.Denč.

Džeimsas Bondas negali pamiršti 
skaudžios tragedijos, nes mylimo-
sios Vesper Lind mirtis jį kankins 
visą laiką ir skatins atkeršyti užsi-
slaptinusiai organizacijai...

„ProJeKtAS „roJuS“
Trileris. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Glenas.
Vaidina P.Volkeris, P.Perab, 
L.Vilsonas.

Tai šiurpus trileris apie žmogų, iš ku-
rio buvo atimta viskas, ką jis mylėjo. 
Siekdamas atgauti šeimą ir gyveni-
mą, jis susiduria su keistais iššūkiais, 
nepaliaujamais tikėjimo išbandymais. 
Vyras tiria savo sielos gelmes, jam kyla 
sunkumų suvokiant aplinką.

„VĖl tiK tu ir AŠ“
drama. JAV. 2005.
Režisieriai D.S.Kesas vyresn.
Vaidina L.Hartman, 
D.Midkifas, R.Maklanahan.

Sidnė sugrįžta į gimtąjį Blumfildą, 
kur vyksta mokyklos susitikimas. 
Ją ištinka šokas, kai sužino, kad jos 
motina, su kuria ji nebendravo nuo 
tėčio mirties, pavertė šeimos namus 
svečių namais...

tV3
21.30

tV8
22.10

BtV
23.00
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Virtuvė“	(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	serialas	

„Veidrodėli,	veidro-
dėli“	(N-7).

13.00	Animacinis	f.	„Bailus	
voveriukas“.

13.30	 „Čipas	ir	Deilas	
skuba	į	pagalbą“.

14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

0.10	 TV	serialas	
„Greislendas“	(N-14).

1.10	 TV	serialas	
„Skandalas“	(N-14).

2.00	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Komedija	„Rizikinga	

erzinti	diedukus“.
10.55	 „Skūbis	Dū“.
12.30	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
2.00	 „Slapti	reikalai“	(N-7).

6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Gyvenimas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Teisė	žinoti.
21.55	Tautos	balsas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Tautos	balsas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Aušvico	specialioji	

komanda	-	gyvieji	
numirėliai“.

1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.

 22.30 	Keliai.	Mašinos.	
	 Žmonės.

 1.10 	 „Skandalas“  17.15 	 Yra	kaip	yra

Pirmadienis

 TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 8.40	
„Daktarės	 Zaicevos	 dienoraštis“	 (N-7).	 9.45	
„Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	 10.15	 Senoji	
animacija.	10.55	„Mieloji	Prudencija	2“.	12.40,	
16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	
„Laukinis	angelas“	 (N-7).	14.30	Gardu	Gardu.	
17.00,	 23.55	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	
23.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“	
(N-7).	 21.05	 Drama	 „Dangus	 virš	 Kornvalio“	
(N-7).	

 Info TV
5.50	 Padėkime	 augti.	 6.15	 Sekmadienio	
rytas.	 6.50	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 7.35	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 8.05	
Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	
Mes	 pačios.	 9.30	 Žinios.	 10.05	 Ne	 vienas	
kelyje.	 10.35	 „Alfa“	 savaitė.	 11.05	 24	 va-
landos	 (N-7).	12.10	Valanda	su	Rūta.	13.50	
Mes	 pačios.	 14.15	 Autopilotas.	 14.45	 Yra	
kaip	yra	(N-7).	15.45	KK2	(N-7).	16.30	„Alfa“	
savaitė.	 Savaitės	 įvykių	 apžvalga.	 17.00,	
22.00	 Info	 diena.	 21.00	 Dviračio	 šou.	 21.30	
Dabar	pasaulyje.	

 PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	
6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	
11.35	Gyventi	 sveikai.	12.40,	14.20	Šįvakar	su	
A.Malachovu.	15.00	Lauk	manęs.	15.55	Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	23.10	Lietuvos	„Lai-
kas“.	21.15	„Strazdo	šypsena“.	23.20	Pozneris.		

 REn
10.05	Keista	byla.	11.00	Švarus	darbas.	11.55	Gy-
venimo	taisyklės.	12.45	„Pėdsekiai“.	13.40	„Kariai	
10“.	 15.20	 Informacinė	 laida	 112.	 15.50	 Žiūrėti	
visiems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.10	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.25	Tinkama	priemonė.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Žiūrėti	visiems!	
22.20	„Vyriškos	tiesos:	Patraukite	šią	baidyklę“.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.25	„Much-
taro	 sugrįžimas“.	 10.25	 Medicinos	 paslaptys.	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.35	Prisiekusiųjų	
teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.45	Apžvalga.	
Nepaprastas	atsitikimas.	14.25,	15.35	 „Geriau-
si	 priešai“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	
„Karpovas“.	 21.00	 Dienos	 anatomija.	 22.00	
„Maskva.	Trys	stotys“.	23.55	„Eigulys“.	

„AMERIKIETIŠKA SIAUBo ISToRIJA“
Siaubo drama. JAV. 2013.
Režisieriai A.Gomesas-Rechonas, M.Raimeris, M.Apendalas, 
Dž.Podesva, B.Bukeris.
Vaidina Z.Kvintas, Dž.Fainsas, S.Polson.

Veiksmo centre - Salemo raganų teismai, pražudę ne vieną moterį. Be-
lieka kelios raganų palikuonės. Naikinamos visos moterys, turinčios ma-
giško kraujo. Siekiant išsaugoti retą geną turinčias paslaptingojo amato 
atstoves, Naujajame Orleane atidaroma speciali akademija. Įtakingiausia 
ir galingiausia šios kartos ragana Fiona atvyksta į raganų susibūrimą.

TV6
22.00

„DAnGUS VIRŠ KoRnVALIo“
drama. Vokietija. 2005.
Režisierius M.Faustas.
Vaidina A.Knauer, F.D.Ficas, 
A.Kruzė.

Šarlotė Bold su savo dvidešimt vie-
nų metų dukterimi Greise po dau-
gelio metų sugrįžta į Kornvalį. Grei-
sė nori susipažinti su tėvu, kuris nė 
nenutuokia turįs dukrą. Tai lordas 
Džeimsas Brikstonas. Su juo kitados 
sodininke dirbusi Šarlotė turėjo aist-
ringą romaną ir daugiau nesimatė. 
Dabar Džeimsas - našlys, gyvenantis 
su dviem suaugusiais vaikais.

„nUo SUTEMŲ IKI AUŠRoS“
Siaubo komedija. JAV. 1996.
Režisierius R.Rodrigesas.
Vaidina Dž.Klunis, K.Tarantinas, 
H.Keitelis.

Broliai Gekai pakeliui į laisvę ir 
Meksiką paima įkaitais kunigą 
ir šeimą. Atvykę jie užeina į pa-
skendusį tamsoje klubą, kuriame 
knibždėte knibžda paslaptingi 
personažai. Bet jei tik broliai Ge-
kai žinotų, kad iš tikrųjų jie yra 
gerokai didesniame mėšle, nei 
galėtų įsivaizduoti... Ar jiems pa-
vyks išsisukti?

„SPECIALIoJI JŪRŲ 
PoLICIJoS TARnYBA“
TV SerialaS. JAV. 2009.
Režisierius D.P.Belisarijus.
Vaidina M.Harmonas, 
M.Veterlis, K.de Pablo.

Sugrįš Gibso praeities šešėliai. Jį pa-
grobs kitados nužudyto Pedro Er-
nandeso dukra Paloma. Mergina 
reikalaus besąlyginio paklusimo. Tai 
įgyvendinti Gibsui bus labai sunku, 
juk kaip tik Palomos tėvas Pedras nu-
žudė jo pirmąją žmoną ir dukrelę.

TV8
21.05

TV3
23.10

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 TV	serialas	„Brolis	

už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	 „Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Kriminalinis	trileris	

„Oušeno	vienuoliktu-
kas“	(N-7).

23.50	TV	serialas	„Sostų	
karai“	(1)	(N-14).

0.50	 „Detektyvė	Džonson“.
1.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.50	 Bamba	TV	(S).

7.15	 Programa.
7.19	 TV	parduotuvė.
7.35	 Namų	daktaras	(N-7).
8.05	 Vantos	lapas	(N-7).
8.35	 Mūsų	miškai.
9.05	 Šiandien	kimba.
9.35	 Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
A.Juknevičius	(N-7).

10.35	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.35	Pasaulis	X	(N-7).
12.35	24/7.
13.35	Gyvenu	čia.	

Jurbarkas.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras	(N-7).
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
20.55	VMG	sala.
21.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Pasaulis	X	(N-7).
23.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
1.40, 3.30, 5.45	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
4.00, 6.15	 „Mikropasauliai“	

(N-7).

8.05	 „Henzelis	ir	Grėtel“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	Muzika	gyvai.	
13.40	Šiuolaikinių	lietuvių	

autorių	knygos.	
14.35	Aukštai	gelmėse.	
15.20	Arti.	Toli.
16.00	Gimtoji	žemė.
16.25	Girių	horizontai.
16.50	Kaimo	akademija.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	 Ilja	Laursas.	Verslas	

naujai.	
19.45	Durys	atsidaro.
20.15	Teatro	instinktas.	
20.30	Pirmieji	profesiona-

liojo	lietuvių	teatro	
kūrėjai.	2000	m.

20.45	Linija,	spalva,	forma.
21.30	 Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	

22.00	Festivalis-konkursas	
„Pasaulio	trofėjus“.	

23.00	Gyvasties	tikrasis	
būdas.	Prašom	prie	
stalo,	Viešpatie.	

23.30	Kultūra	+.
24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Kultūros	savanoriai.

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Kapitono		

Vrungelio		
nuotykiai“.

10.15, 16.30	 Linksmieji	
žvėreliai.

10.45, 20.05	 „Karadajus“	
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Viengungis.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija		
„Juodoji	knygelė“	
(N-7).

23.00	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

23.55	 „Begėdis“	(N-14).
1.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“	(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
13.00	 „Simpsonai“		

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

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Vestuvių		

muzikantai“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

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

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

(N-7).
21.30	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
22.00	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo		
komedija		
„Nuo	sutemų	iki	
aušros“	(S).

1.10	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
11.30	 „Karamelė“.
12.30	 „Kontinentų		

kelionė“.
13.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
14.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.10	 „Leonardas		

Cohenas.		
Aš	-	tavo	vyras“.

17.00	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

17.30	Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

18.00	 „Aivenhas“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00, 22.35	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	 „Šiąnakt	tu		

būsi	mano“		
(N-14).

22.50	 „Trauma“	(N-7).

 19.45 	 Durys	atsidaro 11.35 	 Pasaulis	X 23.50 	 „Sostų	karai“  21.05 	 „Šiąnakt	tu	
	 būsi	mano“	

 16.00 	 „Vestuvių	
	 muzikantai“	

 9.50 	 „Kapitono	Vrungelio
	 nuotykiai“

TV PROGRAMAlapkričio 10 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05,	2.00	Alergija.	10.00,	13.00,	
16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	 16.40	 Žinios.	
Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	
Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	
4.10	„Kol	stanica	miega“.	17.00	Šventinis	koncer-
tas.	20.00	„Laiškai	ant	stiklo.	23.45	TASS.	Šviesos	
greičiu.	0.40	„Milicijos	seržantas“	(1).	

 TV Polonia
7.10	 A.Oseckos	 dainų	 koncertas	 (2).	 8.05	 Į	
grožio	pusę...	Užburtoji	Krokuva.	8.25	„Karino“.	
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.10	 Made	 in	
Poland.	12.40	„Baronas24“.	13.05,	19.55,	5.20	
„Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Ranča“.	
14.45	 Savaitraštis.pl.	 15.40	 Kultūringieji	 PL.	
16.50	„Zlotopolskiai“.	17.20	Myliu	kiną.	17.55,	
1.45	„Baronas24“.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	
užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	
XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Rytų	 studija.	
20.25	 „Cafe	 historia“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Namai	 prie	 užliejamos	 pievos“.	 23.00,	
4.40	 Lenkijos	 reporteris.	 23.45,	 5.50	 T.Lisas	
gyvai.	 0.45,	 6.40	 „Lenkijos	 atmintis.	 Lenkijos	
UNESCO	 paveldo	 sąrašo	 I	 leidimas“.	 1.20	
„Naszaarmia.pl“.	2.45	Animacinis	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 13.20,	 3.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	
šeimininkės“.	 5.50,	 12.30,	 20.00,	 1.50,	 4.15	
„Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas“.	 6.40,	 11.40,	 17.30,	 23.45	 „Išmokysiu	
būti	 žvaigžde“.	 7.30,	 10.50,	 18.20	 „Gyveni-
mas	 kaip	 šou“.	 8.20,	 14.10,	 21.40	 „Išskirti-
niai“.	9.10	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	10.00,	
16.40,	 0.35,	 2.40	 „Žvaigždė	 kadre“.	 10.25,	
17.05,	 3.05	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	 15.00,	 19.10	
„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50,	20.50	„Marija	
Menunos“.	22.30,	1.25	„Uždek	šokiu“.	

 TV1000
5.00	 „Žmogus	 -	 voras“.	 7.05	 „Saldus	 lapkri-
tis“.	 9.10	 „Užrašų	 knygelė“.	 11.20	 „Tūkstantis	
akrų“.	13.10	„Žmogus	-	voras“.	15.15	„Slaptas	
ženklas“.	16.55	„Monos	Lizos	šypsena“.	19.00	
„Didieji	 lūkesčiai“.	 21.15	 „Mano	 didysis	 O!“	
23.00	 „Medžioklė“.	 1.00	 „Susiliejimas“.	 2.55	
„Monos	Lizos	šypsena“.	

 TRaVel
	7.00	Pasaulio	keliautojas.	Papua	Naujosios	Gvinė-
jos	salos.	8.00,	12.00	Svajonių	kelionė.	Paryžius.	
8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 JAV	 Mergelių	
salos.	 9.00,	 14.30	 Ekstremali	 vieta	 gyventi	 per	
atostogas.	 9.30,	 13.30,	 17.30	 Gelbėjimo	 įgulos.	
10.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 11.00,	
16.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.30,	 13.00,	
18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00,	 23.00	 Viešbučių	
paslaptys	 ir	 legendos.	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	
Kosta	Rika.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 Bankokas,	 Tailandas;	 Gana.	 21.00	
Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	motociklu:	Pietų	
Afrika-	 Johanesburgas-Kalahario	 dykuma.	 22.00	
Idealus	namelis	ant	ratų.	1.00	Naktinė	programa.	

 animal PlaneT
	 7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 8.15	 Gyvūnai	 eks-
tremalai.	9.10,	15.35	Namai	medžiuose.	10.05,	
18.20	 Gyvūnų	 jaunikliai.	 11.00	 Gyvūnų	 teri-
torija.	 12.20,	 6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	
19.15	Baseinų	meistras.	13.45,	20.10	Akvariu-
mų	verslas.	14.40,	21.05,	2.35	Šeimos	safaris.	
17.25,	 22.55,	 4.15	 Blogas	 šuo.	 22.00,	 3.25	
Slaptas	augintinių	gyvenimas.	23.50,	5.00	Gy-
vūnų	pabėgimai.	0.45,	5.50	Laukiniai	 ir	pavo-
jingi.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.10	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 8.10	 Boksas.	
Bernardas	 Hopkinsas	 -	 Sergejus	 Kovaliovas.	
10.40	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Zenit“	-		
„Bayer“.	 12.30	 Motosportas.	 Valensijos	
MotoGP	Moto3	lenktynės.	13.45	Motosportas.	
Valensijos	 MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 15.05	
Motosportas.	 Valensijos	 MotoGP	 lenktynės.	
16.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Metallurg“	 -	 Rygos	
„Dinamo“.	18.25	Ledo	ritulys.	KHL.	„Vityaz“	-		
Maskvos	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
20.55	Motosportas.	Nascar	500	mylių	lenktynių	
apžvalga.	 21.55	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	
„Havant	 &	 Waterlooville“	 -	 „Preston	 North	
End“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 24.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Vityaz“	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	
2.00	 „Formulė-1“.	 Brazilijos	 GP	 lenktynės.	
5.00	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 „Havant	 &	
Waterlooville“	-	„Preston	North	End“.	

 eURosPoRT
9.30	 Dailusis	 čiuožimas.	 Kinijos	 taurė.	
11.30,	 20.45,	 0.30	 Sunkioji	 atletika.	 Pasaulio	
čempionatas.	16.45	Galiūnų	sportas.	„Strongman	
Champions	 League“.	 17.45,	 21.45	 Sporto	
linksmybės.	18.30,	23.30	Futbolo	apžvalga.	19.15	
Smiginis.	 22.00	 Imtynės.	 WWE	 žurnalas.	 22.30	
Imtynės.	WWE	archyvai.	0.15	Jojimo	žurnalas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 9.00 	 „Gyvenimo	
	 pusiaukelėje“

 18.40 	 „Sukčius“  8.05 	 Gustavo	
	 enciklopedija

 20.30 	 Panorama 2.00 	 „Slapti	reikalai“ 22.10 	„Nematoma	riba“

  TV8
9.40	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	 10.05	 Se-
noji	 animacija.	10.45	 „Dangus	virš	Kornvalio“.	
12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Mote-
rys	 meluoja	 geriau“.	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	
17.00,	23.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.55	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.05	
Drama	„Meilės	potvyniai	ir	atoslūgiai“.	

  Info TV
9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	 21.00	 Dviračio	
šou.	 10.40	 Savaitės	 kriminalai.	 11.10	 Nuo...	 Iki.	
12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	15.45	KK2.	14.15	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 17.00,	
22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

  PBK
5.50,	20.45,	23.10	Lietuvos	„Laikas“.	6.00,	23.55	
Informacinė	laida.	6.35,	9.00,	11.00,	17.00	Nau-
jienos.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	TV	kanalas	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Bu-
činys“.	 13.35,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.50	
Vyriška.	 Moteriška.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	
17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	
Laikas.	21.15	„Strazdo	šypsena“.	23.20	Vakarinis	
Urgantas.	0.30	Nakties	naujienos.	

  REn
7.00	 „Vovočka	 4“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.05	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.05	 Tinkama	 priemonė.	
10.00	 Informacinė	 laida	 112.	 10.25	 Žiūrėti	
visiems!	 11.20	 „Vyriškos	 tiesos:	 Patraukite	
šią	baidyklę“.	12.15	„Pėdsekiai“.	13.05	„Kariai	
10“.	14.50	Informacinė	laida	112.	15.20	Žiūrėti	
visiems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.10	Neme-
luok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	
priemonė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
„Mano	 tiesa“.	 23.20	 Žiūrėti	 visiems!	 0.10	
„Kariai	10“.	

  nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	 Bet	 kada.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	 10.25	
Rusiškas	 įdaras.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teis-
mas.	 12.35	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	
sprendimas.	 13.45	 Apžvalga.	 Nepaprastas	
atsitikimas.	 14.25,	 15.35	 „Geriausi	 priešai“.	
17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	 „Karpovas“.	
21.00	Dienos	anatomija.	22.00	„Maskva.	Trys	
stotys“.	23.55	 „Eigulys“.	1.50	Kulinarinė	dvi-
kova.	 2.50	 „Lošimas	 iš	 gyvybės“.	 4.35	 Kino	
legendos.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Šiukšlių	 valdžia.	 10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	 16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiau-
sia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	
širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.30	
„Kamenskaja“.	17.30,	2.00	Tiesioginis	eteris.	20.00	
„Laiškai	ant	stiklo“.	23.45	Mėlynas	kraujas.	Imperi-
jos	žūtis.	0.40	„Milicijos	seržantas“	(2).	

  TV PolonIa
8.55	 Pramoginė	 laida.	 9.20	 Polonijos	 repor-
tažas.	 9.40	 „Fondas“.	 11.35	 „Taip	 turėjo	 būti“.	
12.05,	 20.10	 	 „Laimės	 spalvos“.	 12.30,	 18.50,	
21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 12.40	 Nepriklausomy-
bės	 šventės	 iškilmių	 transliacija	 iš	 Pilsudskio	
aikštės.	14.15	„Londoniečiai“.	15.10	„Išsaugotas	
pasaulis“.	15.45	„Paderevskis.	Veiksmo,	sėkmės	
ir	 šlovės	 žmogus“.	16.30	 „Zlotopolskiai“.	17.00	
Lenko	dainynas	-	patriotinės	ir	kariškos	dainos.	
17.55	 „Taip	 turėjo	būti“.	18.20,	22.45	 	Polonija	
užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55	„Grįžimas	
į	 Lenkiją“.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	
22.50	„Tėvas	Mateušas“.	23.00	Sveika,	Polonija.	
23.45	 „Aukso	 skeptras“	 Ježiui	 Maskymiukui.	
0.40	 „Operacija	gyvenimas“.	1.10	Made	 in	Po-
land.	1.45	„Taip	turėjo	būti“.	2.15	Lidzbarko	hu-
moro	ir	satyros	vakarai	-	Lidzbarkas	2014.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 3.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	
šeimininkės“.	5.50,	8.20,	12.30,	15.50,	20.50,	
4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyve-
nimas“.	6.40,	11.40,	17.30,	23.45	 „Išmokysiu	
būti	žvaigžde“.	7.30,	10.50,	18.20	„Gyvenimas	
kaip	 šou“.	 9.10,	 14.10,	 16.40,	 21.40,	 22.55,	
0.35,	 2.40	 „Išskirtiniai“.	 10.00	 „Žvaigždė	
kadre“.	 10.25,	 17.05,	 3.05	 „Erikas	 ir	 Džesė“.	
15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 20.00,	
1.50	„Auksinis	jaunimas“.	22.05,	1.00	„Uždek	
šokiu“.	

  TV1000
5.10	 „Didieji	 lūkesčiai“.	 7.25	 „Gera	 mergi-
na“.	 9.15	 „Slaptas	 ženklas“.	 11.10	 „Monos	
Lizos	 šypsena“.	 13.25	 „Pavojingi	 žaidimai“.	
15.15	 „Mano	 didysis	 O!“	 17.05	 „Meilutė“.	
19.00	 „Meilės	 vadovėlis“.	 21.10	 „Angelai	 ir	
Demonai“.	 23.35	 „Meilė	 ir	 garbė“.	 1.15	 „Kai	
aš	 gulėjau	 mirties	 patale“.	 3.15	 „Pavojingi	
žaidimai“.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 „Simpsonai“	(N-7).
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“.
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
13.00	Animacinis	f.	„Bailus	

voveriukas“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	TV	serialas	

„Nematoma	riba“.
23.25	TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
0.25	 TV	serialas	

„Greislendas“	(N-14).
1.20	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.10	 „Daktaras	Hausas“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Romantinė	kome-
dija	„Mergina	iš	
Alabamos“	(N-7).

10.55	Lietuvos	balsas.
13.05	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Pagalbos	skambutis.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	 Veiksmo	f.	

„Baudžiamasis	būrys“.
0.10	 TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Slapti	

reikalai“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Aivenhas“
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“.
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Neregėtoji	Arabija“.	

1	d.	„Smėlis,	vėjas	ir	
žvaigždės“.

1.00	 TV	serialas	„Senis“	.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Emigrantai.
4.35	 Stilius.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Gyvenimo	pusiau-
kelėje“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“.
18.55	 „Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Bučiuok	bučiuok,	
šauk	šauk“	(N-14).

23.35	TV	serialas	„Sostų	
karai“	(2)	(N-14).

0.35	 „Detektyvė	Džonson“.
1.30	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 VMG	sala.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(1)	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.30	 „Įspūdingiausi		

gamtos	reiškiniai“	
(1)	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Sukčius“	(1)	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.50	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
23.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
1.40, 3.30, 5.45	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
4.00, 6.15	 „Mikropasauliai“	

(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	 Septynios	Kauno	

dienos.
12.15	Almanto	Grikevičiaus	

drama	„Sadūto	tūto“.
13.30	Gyvasties	tikrasis	

būdas.	Prašom	prie	
stalo,	Viešpatie.	
Ipolitas	Užkurnys.

14.00	Mūsų	miesteliai.	
14.50	Gimtoji	žemė.
15.15	LRT	Kultūros	akade-

mija.	Ilja	Laursas.	
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 „Kankinimai“.
18.45	 „Perkusijos	miestas“	

Birštono	džiazo	festi-
valyje.	2006	m.

19.05	Mūsų	dienos	-	kaip	
šventė.

20.35	Mokslo	sriuba.
20.45	 Istorijos	detektyvai.	
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Lilehameris“	(1,	2).
23.30	Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	

24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
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 12.45 	 Keisčiausi	
	 pasaulio	restoranai

 19.00 	 „CSI	
	 kriminalistai“	

 22.55 	 Deividas	Bleinas.	
	 Magas

  Travel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Rytų	 Kanada.	 8.00,	
12.00	Svajonių	kelionė.	Kosta	Rika.	8.30,	14.00	
Naujo	būsto	paieška.	Paryžius.	9.00,	14.30	Eks-
tremali	vieta	gyventi	per	atostogas.	9.30,	13.30	
Katastrofos.	10.00,	23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	
legendos.	11.00,	16.00,	24.00	Paminklų	paslap-
tys.	12.30,	13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00	
Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	17.00	Svajonių	
kelionė.	 Brazilija.	 17.30	 Katastrofų	 padariniai.	
Ričmondas,	 Virdžinija.	 19.00,	 1.00	 Amerikos	
maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Grenoblis;	
Danija.	21.00	Bronsono	projektas.	22.00	Staty-
bos	Aliaskoje.	1.00	Naktinė	programa.	

  animal PlaneT
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 8.15,	 13.45,	 20.10	
Blogas	 šuo.	 9.10,	 15.35	 Namai	 medžiuose.	
10.05	Gyvūnų	jaunikliai.	11.00	Gyvūnų	teritori-
ja.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	
Slaptas	 augintinių	 gyvenimas.	 14.40,	 20.05,	
2.35	 Šeimos	 safaris.	 17.25	 Kačių	 neįmanoma	
nemylėti.	 18.20	 Dideli	 ir	 baisūs.	 22.00,	 3.25	
Veterinaras.	 22.55,	 4.15	 Veterinarijos	 klinika.	
23.50,	 5.00	 Laukinis	 kriminalas.	 0.45,	 5.50	
Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.40	 Gyvūnų	 apsaugos	
skyrius.	

  viasaT sPorT BalTic
6.50	 Motosportas.	 Nascar	 500	 mylių	 lenktynių	
apžvalga.	7.50	Ledo	ritulys.	KHL.	„Vityaz“	-	Mas-
kvos	 „Dinamo“.	 9.50	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lyga.	„Real“	-	„Liverpool“.	11.40	Futbolas.	Anglijos	
FA	 taurė.	 „Havant	 &	 Waterlooville“	 -	 „Preston	
North	End“.	13.30	Rankinis.	Europos	čempionato	
atranka.	Švedija	-	Latvija.	15.00	Rankinis.	Europos	
čempionato	 atranka.	 Danija	 -	 Lietuva.	 16.30	
Rankinis.	Europos	čempionato	apžvalga.	Latvija	-		
Slovėnija.	 18.00	Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -		
„Unics“.	19.50	Futbol	Mundial	žurnalas.	20.20	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Metallurg“	-	Rygos	„Dinamo“.	22.20	
Boksas.	Gennadijus	Golovkinas	-	Marco	Antonio	
Rubio.	 23.20	 Boksas.	 Bernardas	 Hopkinsas	 -	
Sergejus	Kovaliovas.	

  eurosPorT
	9.30,	13.15,	16.45	Futbolo	apžvalga.	10.15,	14.00,	
18.45	 Sunkioji	 atletika.	 Pasaulio	 čempionatas.	
11.15	 Dailusis	 čiuožimas.	 Kinijos	 taurė.	 13.00	
Jojimo	 žurnalas.	 17.30,	 23.00	 Smiginis.	 20.45	
Boksas.	 Apžvalga.	 21.00	 Boksas.	 IBF	 serija.	
Firat	Arslan-Yoan	Pablo	Hernandez.	24.00,	1.20	
Motosporto	 apžvalga.	 0.05	 Motosportas.	 GT	
akademija.	 0.20	 Ralis.	 Europos	 čempionatas.	
0.50	 Motosportas.	 „Porsche	 Supercup“.	 1.25	
Motosportas.	„Formula	Renault	3.5	Series“.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Kapitono	Vrungelio	

nuotykiai“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Viengungis.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Romantinė	drama	

„Prieš	patekant	sau-
lei“	(N-7).

22.55	Deividas	Bleinas.	
Magas.

23.50	 „Begėdis“	(N-14).
0.50	 „Įstatymas		

ir	tvarka.	Specialiųjų	
tyrimų	skyrius“	
(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Kobra	11“		

(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Naujokė“		

(N-7).
15.00	Nepaprastos		

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vestuvių		
muzikantai“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

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

(N-7).
20.00	 „Naujokė“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Trileris		

„Dvylika“		
(N-14).

23.40	Drama		
„Margareta“		
(N-14).

2.25	 „Dingusiųjų		
paieškos		
grupė“	(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Aivenhas“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.30	Kinomano		

užrašai.
12.45	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.15	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
14.15	 „Įsimylėti	šokėją“		

(N-7).
15.15	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
16.15	Kinomano		

užrašai.
16.30	 „Šalčio	gniaužtuose“.
17.00	 „Kontinentų	kelionė“.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Reidas.
20.50	 „Transporteris“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
23.20	 „Aivenhas“	(N-7).
 0.20	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).

„marGareTa“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius K.Lonerganas.
Vaidina A.Pakin, M.Rafalas, Ž.Reno.

Septyniolikmetė Liza šnekasi su autobuso vairuotoju Džeraldu. Šis ne-
pastebi pėsčiosios, ją partrenkia ir nelaimingoji miršta Lizos rankose. 
Jos artimieji kreipiasi į teismą siekdami vairuotojo atleidimo iš darbo. 
Šios avarijos padariniai paveikia ir kitų žmonių gyvenimą.

Tv6
23.40

„meilĖs PoTvYniai ir 
aToslŪGiai“
Drama. Vokietija. 2009.
Režisierius H.J.Tiogelis.
Vaidina S.Kelner, M.Rolas.

Debė Mičel dirba Okvudų manu-
faktūroje. Ji buvo susižadėjusi su 
vyriausiu Okvudų sūnumi Deividu, 
tačiau šis žuvo kelionėje aplink 
pasaulį. Mergina vis dar glaudžiai 
bendrauja su jo šeima...

„BauDŽiamasis BŪrYs“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius K.Voksmanas.
Vaidina S.Sigalas, D.Trecho.

Kriminalinė imperija buvo artima 
Aleksanderiui Koutsui ir pražūtinga 
jo priešams, kol šis buvo svarbiausias. 
Romanas Hurstas sugadino tai, kas 
buvo įprasta praktika. Aleksanderis 
išgelbėjo savo statytiniui gyvenimą, 
bet susitepė rankas, o tai paskatino 
Hurstą iškeliauti į pensiją. 

„DvYliKa“
Trileris. JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius Dž.Šumacheris.
Vaidina Č.Krofordas, R.Kalkinas.

Baltukas Maikas - neklusnus vaikis, 
parduodantis kanapes pasiturinčių 
tėvų vaikams. Jis uždirba daugiau 
už tuos, kurie baigė mokyklą. Išle-
pinti Baltuko Maiko klientai reika-
lauja aukščiausios kokybės, todėl 
pelnas tikrai nemenkas. 

Tv8
 21.05

Tv6
21.30

lnK
22.10

rekomenduoja
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“	

(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Kvieskite	daktarą!		

(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	 „Žvagulio	klanas“	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	TV	serialas	

„Elementaru“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Pelkė“	

(N-14).
0.10	 TV	serialas	„Greis-

lendas“	(N-14).
1.10	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.00	 TV	serialas	„Daktaras	

Hausas“	(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“	
(N-7).

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	Nuo...	Iki.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	„Gyve-

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

„Sniegynų	įkaitai“	
(N-14).

0.25	 TV	serialas	„Mafijos	
daktarė“	(N-7).

1.20	 „Farų	šeima“	(N-7).
2.15	 TV	serialas	„Agentai“	

(1)	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	2“	

(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.50	Gyvenimas.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
24.00	Pasaulio	dokumenti-

ka.	„Kankinimai“.
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).

14.00 	 Laba	diena,	Lietuva21.00 	 „Žvagulio	klanas“ 20.25 	 „Gyvenimo	
	 	receptai“

Trečiadienis

„DINGĘ BE ŽINIOS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius A.Norisas.
Vaidina Č.Norisas, A.Aleongas, R.Hara III.

Ruošiantis bėgti iš Vietnamo, pulkininko Džeimso Bredoko žmona pa-
metė dokumentus ir nebuvo įleista į ambasadą. Išėjęs jos ieškoti Bredo-
kas rado tik palaikus su mylimos žmonos papuošalu. Sielvartaudamas 
pulkininkas vienas išvyko į JAV. Po dvylikos metų valstijose jį aplanko 
Vietnamo kunigas ir praneša, kad jo žmona gyva, be to, Vietname auga 
ir jo dvylikametis sūnus.

rekomenduoja

TV6
21.30

„CSI KRIMINALISTAI“
kriminalinis serialas. JAV.  2001.
Režisieriai A.Smaitas, 
R.Dž.Liuisas, K.Finkas.
Vaidina V. Petersenas, 
M.Helgenbergeris, G.Durdanas.

Serialo „CSI kriminalistai“ antrojo 
sezono serijose - daug intriguo-
jančių bylų. Detektyvai atskleis 
nužudymus, kurių, rodos, neįma-
noma ištirti. Kiekvienoje serijoje 
sužinosime apie paslaptingą nu-
sikaltimą, stebėsime netradicinį 
bylos tyrimą ir nustebsime suži-
noję sensacingą tiesą...

„SNIEGYNŲ ĮKAITAI“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Karnahanas.
Vaidina L.Nisonas, D.Malrounis, 
F.Griljo.

Pūgos sūkuryje sugedęs lėktuvas 
krenta į tundros pusnis. Per stebuk-
lą išsigelbėję ir likę gyvi šeši nafti-
ninkai atsiduria laukinės gamtos 
spąstuose. Be maisto, be mobiliųjų 
telefonų, be radijo ryšio, be ginklų. 
Kraują stingdantis šaltis, kaniba-
lizmą skatinantis alkis, judėjimą 
sunkinančios traumos ir didėjanti 
įtampa atima paskutines jėgas.

 „SKANDALAS“
serialas. JAV. 2013.
Režisierė Š.Raimz.
Vaidina K.Vašington, 
D.Stenčfild, K.Louz.

Olivija paskyrusi savo gyvenimą eli-
to įvaizdžio visuomenėje apsaugai. 
Ilgus metus dirbusi Baltuosiuose 
rūmuose komunikacijos vadove, 
herojė palieka šį darbą ir pradeda 
naują etapą - savo įkurtoje krizių 
valdymo kompanijoje sprendžia 
kebliausias klientų problemas.

TV6
19.00

LNK
22.10

TV3
1.10

 TV8
7.40,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.30	 „Rutos	Rendel	
detektyvai“.	9.35	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.00	
Senoji	animacija.	10.40	„Erškėčių	paukščiai“.	12.40,	
16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	17.00,	23.50	Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	18.00,	
22.55	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.05	Komedija	„Ponia	Vašington	stoja	į	koledžą“.	

 INfO TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Autopilotas.	 11.05	
Šefas	 rekomenduoja.	 11.35	 Padėkime	 augti.	
12.00	 Yra	 kaip	 yra.	 13.05	 KK2.	 14.15	 Tauro	
ragas.	14.45	24	valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	
22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50,	 20.40,	 23.05	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	
9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	
klubas.	 7.00,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	 11.35	 Gy-
venti	 sveikai.	 12.40	 „Bučinys“.	 13.35,	 14.20	
J.Menšovos	 laida.	 14.50	 Vyriška.	 Moteriška.	
15.55,	 3.40	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susi-
tuokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	21.15	
„Strazdo	šypsena“.	23.20	Vakarinis	Urgantas.	

 REN
7.00	 „Vovočka	 4“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	vakarienė.	9.15	 Tinkama	priemonė.	
10.05	Informacinė	laida	112.	10.35	Paklydimo	
teritorija	 su	 Igoriu	 Prokopenka.	 12.25	 „Pėd-
sekiai“.	 13.20	 „Kariai	 17“.	 15.10	 Informacinė	
laida	112.	15.40	Žiūrėti	visiems!	16.20	Šeimos	
dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujie-
nos.	19.25	Tinkama	priemonė.	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	21.25	Žvaigždžių	gyvenimas.	23.20	
Žiūrėti	visiems!	0.15	„Kariai	17“.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	 Bet	 kada.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	9.25	 „Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	
Valgome	 namie.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teis-
mas.	 12.35	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	
sprendimas.	 13.45	 Apžvalga.	 Nepaprastas	
atsitikimas.	 14.25,	 15.35	 „Geriausi	 priešai“.	
17.00	Kalbame	 ir	 rodome.	19.05	 „Karpovas“.	
21.00	Dienos	anatomija.	22.00	„Maskva.	Trys	
stotys“.	 23.55	 „Eigulys“.	 1.50	 Vasarvietės	
atsakymas.	 2.55	 „Lošimas	 iš	 gyvybės“.	 4.45	
Humoro	laida.	
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

13.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

20.00	Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

21.00	Farai	(N-14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Meilės	lapkritis“	(N-7).
23.55	TV	serialas	„Sostų	

karai“	(N-14).
0.55	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
1.50	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 VMG	sala.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.10	Vantos	lapas	(N-7).
13.50	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Dingęs	pasaulis“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.35	Keliauk!	Pažink!	Pasida-

link!	Ištisus	metus.
18.40	 „Sukčius“	(N-7).
19.55	Žinios.
20.20	Laikas	krepšiniui.
20.30	Europos	taurė	2014.	

Jaruzalės	„Hapoel“	-	
Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Izraelio.

22.20	Patriotai	(N-7).
23.20	 „Dingęs	pasaulis“	(N-7).
0.20	 VMG	sala.
0.25	 Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55	 VMG	sala.
2.00	 Keliauk!	Pažink!	Pasida-

link!	Ištisus	metus.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.20	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
13.50	Koncertuoja	Jurijus	

Šiškinas.	(Rusija,	
bajanas).	2014	m.

14.50	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.	
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.10	Mokslo	sriuba.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita	(subtitruota).
18.15	Lietuvių	dokumentikos	

meistrai.	Robertas	Verba.	
„Vincas	Svirskis“,	„Jonas	
Biliūnas“,	„Žemaitė“,	
„Petras	Cvirka“.

19.00	Koncertas,	skirtas	
J.Domarko	vadova-
vimo	Lietuvos	nacio-
naliniam	simfoniniam	
orkestrui	50-mečiui.

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...formatas.	Poetas	

Vidmantas	Elmiškis.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	Elito	kinas.	Istorinė	

drama	„Jie	parduoda	
net	lietų“	(N-7).

23.45	Dainuoja	R.Siparis.
24.00	Panorama.	

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas	Gudruolis“.
9.50	 „Kapitono		

Vrungelio		
nuotykiai“.

10.15	Linksmieji		
žvėreliai.

10.45	 „Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.0	 Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Mirtinas	šūvis“	
(N-14).

23.00	 „Slapti	reikalai“		
(N-7).

0.30	 „Begėdis“	(N-14).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Adrenalinas		

(N-7).
10.00	 „Kobra	11“	(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

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

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vestuvių		
muzikantai“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

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

(N-7).
20.00	 „Naujokė“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„Dingę	be	žinios	3“	
(N-14).

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.45	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

1.40	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 „Departamentas“		

(N-7).
10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
12.15	 „Aivenhas“		

(N-7).
13.15	 „Pavojingoji		

Afrika“.
14.15	 „Basomis		

per	grindinį“.
16.20	 „Rani:		

maištingoji		
princesė“		
(N-7).

17.20	 „Tėvai	už		
borto“.

18.00	 „Įsimylėti		
šokėją“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Baimė	mylėti“		
(N-7).

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „Transporteris“		
(N-7).

24.00	 „Departamentas“		
(N-7).

17.20		„Neskubėk	gyventi“ 13.50 	 „Pavojingiausi	
	 	 pasaulio	gyvūnai“

 11.55 	 „Prokurorų	
	 	 patikrinimas“

20.50	 „Baimė	mylėti“15.00 	Nepaprastos	
	 	 lenktynės

21.00 	 „Mirtinas	šūvis“

TV PROGRAMAlapkričio 12 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Stalinas	 prieš	 Beriją.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	
svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	
miega“.	 16.30	 „Kamenskaja“.	 17.30,	 1.50	 Tie-
sioginis	eteris.	20.00	„Laiškai	ant	stiklo“.	22.00	
Vakaras	 su	V.Solovjovu.	 23.40	Chemija.	Nusi-
ginklavimo	formulė.	0.30	„Žmogus	pusstotėje“.	

 TV Polonia
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 „Pasiuntiniai“.	 8.25	
„Klasė	ant	kulniukų“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	12.00	Lenkijos	 reporteris.	12.40	 „Taip	 tu-
rėjo	būti“.	13.05,	19.55,	5.20	„Laimės	spalvos“.	
13.30,	 18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	
penktadieniui“.	15.35	„Vilnoteka“.	15.55	„Preliu-
dija“.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.15	Kultūros	laida.	
17.55	„Taip	turėjo	būti“.	18.20,	22.45,	5.10	Po-
lonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	
XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	KucinAlina.	20.25,	
6.50	Kultūros	 informacija.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	Žinios.	21.55,	3.45	„Komisaras	Aleksas“.	
23.00,	 4.35	 Sveika,	 Polonija.	 23.45	 „Trečiasis	
karininkas“.	 0.40,	 5.50	 „Paderevskis.	 Veiksmo,	
sėkmės	ir	šlovės	žmogus“.

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	13.20,	3.30	 „Tikrosios	Niujorko	namų	
šeimininkės“.	 5.50,	 12.30,	 4.15	 „Karda-
šianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	
6.40,	11.40	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	7.30,	
10.50,	 18.20	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 8.20,	
15.50,	20.50	„Svajonių	namas“.	8.45,	14.10,	
20.00,	21.15,	22.55,	0.35,	1.50,	2.40	„Išskir-
tiniai“.	10.25,	17.05,	3.05	„Erikas	ir	Džesė“.	
15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 16.15	
„Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 17.30,	 23.45	
„Ieškau	 topmodelio“.	 22.05,	 1.00	 „Uždek	
šokiu“.	

 TV1000
5.10	 „Kai	 aš	 gulėjau	 mirties	 patale“.	 7.10	
„Stebint	 detektyvus“.	 9.10	 „Nedrįsk	 bučiuoti	
nuotakos!“	11.10	„Auksinis	kompasas“.	13.20	
„Įsimylėti	 per	 dvi	 savaites“.	 15.20	 „Sklinda	
gandai“.	17.10	„Laisvieji	menai“.	19.00	„Mūsų	
meilės	 istorija“.	20.50	„Gera	mergina“.	22.30	
„Meilutė“.	 0.30	 „Laukinė	 upė“.	 2.40	 „Seni	
liūtai“.	

 TRaVel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Rytinis	 Teksasas.	
8.00,	 12.00	 Svajonių	 kelionė.	 Naujasis	 Orlea-
nas,	JAV.	8.30,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	Ko-
lumbija.	9.00,	14.30	Ekstremali	vieta	gyventi	per	
atostogas.	 9.30	 Katastrofos,	 gelbėtojai.	 10.00,	
15.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	11.00,	16.00,	
21.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	13.00	Kovos	
dėl	bagažo.	13.30,	17.30	Katastrofų	padariniai.	
17.00	 Svajonių	 kelionė.	 Aliaska.	 18.00	 Kovos	
dėl	bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	Niujorkas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Dominika.	 22.00	
Viešbučių	paslaptys	 ir	 legendos.	23.00	Miestų	
paslaptys.	Niukaslas.	1.00	Naktinė	programa.	

 animal PlaneT
7.00,	 11.55,	 22.00,	 3.25	 Iškviečiamas	 tram-
dytojas.	 7.25,	 16.30	 Kinologijos	 įvadas.	 8.15	
Mano	 mažasis	 košmaras.	 9.10,	 15.35	 Namai	
medžiuose.	 10.05,	 18.20	 Dideli	 ir	 baisūs.	
11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	 6.35	 Gyvūnų	
oro	uostas.	12.50,	19.15	Mano	 laukinė	meilė.	
13.45,	 20.10	 Neregėti	 Apalačai.	 14.40,	 21.05,	
2.35	 Žmogus	 ir	 liūtai.	 17.25	 Mano	 augintinis	
-	 interneto	 žvaigždė.	 22.55,	 4.15	 Aligatorių	
tramdytojai.	23.50,	5.00	Man	įkando.	0.45,	5.50	
Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.40	Gyvūnų	apsaugos	
skyrius.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fenerbahce	 Ulker“	 -	
„Barcelona“.	 8.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 CSKA	 -	
„Unicaja“.	 10.40	 Golfas.	 PGA	 turo	 užkulisiai.	
11.10	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	
11.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	
12.10	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	13.15	Ledo	
ritulys.	 KHL.	 SKA	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 15.15	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	 „Galata-
saray“.	17.05	Krepšinis.	Eurolyga.	„Galatasaray“	-	
„Neptūnas“.	 18.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Neptū-
nas“	 -	 „Valencia	Basket“.	Tiesioginė	 transliacija.	
20.55	Futbol	Mundial	žurnalas.	21.25	Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	 „Crvena	 Zvezda“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.30	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Olympiacos“	 -	 „Galatasaray“.	 1.20	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Bayern“	 -“Fenerbahce	 Ulker“.	 3.10	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.		

 eURosPoRT
9.30	 Dailusis	 čiuožimas.	 Kinijos	 taurė.	 10.15	
Smiginis.	 11.00,	 14.00,	 0.30	 Sunkioji	 atletika.	
Pasaulio	 čempionatas.	 13.45,	 16.45	 Sporto	
linksmybės.	 17.30	 Kalnų	 slidinėjimas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 18.45	 Futbolas.	 U21.	 Draugiškos	
rungtynės.	 Vokietija-Nyderlandai.	 21.00	 Kovinis	
sportas.	„King	of	Kings	World	GP“.	23.00	Kovinis	
sportas.	„Fight	Club“.	
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

15.00	 Amerikos	talentai  9.00 	 „Albanas“ 19.10	 Leokadija	
	 Aškelovičiūtė

18.55			Koncertas	„Degu
	 	kaip	žvakė“

 7.50	 „Volkeris,	Teksaso
	 reindžeris“

19.30		Ginčas	be	taisyklių

 TV8
7.40,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.30	 „Rutos	Rendel	
detektyvai“.	9.35	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.00	
Senoji	animacija.	10.40	„Erškėčių	paukščiai“.	12.40,	
16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	17.00,	23.50	Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	18.00,	
22.55	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.05	Komedija	„Ponia	Vašington	stoja	į	koledžą“.	

 Info TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Autopilotas.	 11.05	
Šefas	 rekomenduoja.	 11.35	 Padėkime	 augti.	
12.00	Yra	kaip	yra.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas.	
14.45	24	valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	22.00	
Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50,	 20.40,	 23.05	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	 9.00,	
11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	klubas.	
7.00,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	
12.40	 „Bučinys“.	 13.35,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	
14.50	Vyriška.	Moteriška.	15.55,	3.40	Mados	nuos-
prendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	
20.00	Laikas.	21.15	„Strazdo	šypsena“.	23.20	Va-
karinis	Urgantas.	23.55	Informacinė	laida.	

  REn
7.00	 „Vovočka	 4“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.05	 Tinkama	 priemonė.	
10.00	 Informacinė	 laida	 112.	 10.30	 „Mano	
tiesa“.	 12.20	 „Pėdsekiai“.	 13.15	 „Kariai	 10“.	
14.50	 Informacinė	 laida	 112.	 15.20	 Žiūrėti	 vi-
siems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.10	Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	19.25	Tinkama	priemo-
nė.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	„Tėtis	turi	
rūpesčių“.	23.10	Paklydimo	teritorija	su	 Igoriu	
Prokopenka.	1.00	„Kariai	10“.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	Bet	kada.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šian-
dien.	9.25	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Gami-
name	su	A.Ziminu.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	
12.35	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendi-
mas.	13.45	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	
14.25,	15.35	„Geriausi	priešai“.	17.00	Kalbame	
ir	 rodome.	 19.05	 „Karpovas“.	 21.00	 Dienos	
anatomija.	22.00	 „Maskva.	Trys	 stotys“.	23.55	
„Eigulys“.	1.50	Buto	klausimas.	2.50	„Lošimas	
iš	gyvybės“.	4.35	Beprotiška	diena.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Mirtinas	 draugas	 R.	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	
kas	 svarbiausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	
miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	2.00	Tiesiogi-
nis	eteris.	20.00	„Laiškai	ant	stiklo“.	23.45	Civiliza-
cijos	paslaptys.	0.40	„Milicijos	seržantas“	(3).	

 TV PolonIa
7.05	 Lenkijos	 dainų	 festivalis	 „Opolė	 2014“	
-	išgyvenkime	tai	dar	kartą.	7.55	Miško	istorijos.	
8.25	 „Atostogos	 su	 vaiduokliais“.	 9.00	 Klausi-
mai	per	pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40	
„Taip	 turėjo	 būti“.	 13.05,	 19.55,	 5.20	 „Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Namai	prie	užliejamos	
pievos“.	 14.50	 Kaip	 tai	 veikia?	 Automatika	 ir	
robotai.	 15.20	 Gyvenimo	 menas:	 M.Cešliakas.	
15.50	„Operacija	gyvenimas“.	16.20	Miško	isto-
rijos.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.10	WOK	-	viskas	
apie	 kultūrą.	 17.55	 „Taip	 turėjo	 būti“.	 18.20,	
22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspre-
sas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	
Ekologijos	laida.	20.25,	6.45	„Vilnoteka“.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.50,	 3.45	 „Orai	
penktadieniui“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 3.30	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	
šeimininkės“.	 5.50,	 12.30,	 4.15	 „Kardašia-
nų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 6.40,	
11.40,	17.30,	23.45	„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	
7.30,	 10.50,	 18.20	 „Gyvenimas	 kaip	 šou“.	
8.20,	 15.50,	 20.50	 „Auksinis	 jaunimas“.	 9.10	
„Marija	Menunos“.	10.00,	14.10,	16.40,	21.40,	
22.50,	 0.35,	 2.40	 „Išskirtiniai“.	 10.25,	 17.05,	
3.05	„Erikas	ir	Džesė“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	
milijonieriui“.	 20.00,	 1.50	 „Svajonių	 namas“.	
22.05,	1.00	„Uždek	šokiu“.	

 TV1000
5.00	 „Meilės	 vadovėlis“.	 7.05	 „Angelai	 ir	 De-
monai“.	9.25	„Pavojingi	žaidimai“.	11.05	„Susi-
liejimas“.	12.45	„Meilės	vadovėlis“.	14.55	„An-
gelai	ir	Demonai“.	17.15	„Puikus	planas“.	19.05	
„Haid	 Parkas	 prie	 Hadsono“.	 20.50	 „Laimė	
viena	nevaikšto“.	22.50	„Nedrįsk	bučiuoti	nuo-
takos!“	 0.50	 „Įsimylėti	 per	 dvi	 savaites“.	 2.50	
„Auksinis	kompasas“.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas		

„Virtuvė“	(N-7).
8.55	 TV	serialas		

„Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
13.00	 „Bailus	voveriukas“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

Žalioji	enciklopedija.	
TV3	sportas.	TV3	orai.

22.10	TV	serialas	„Kobra	
11“	(N-7).

0.20	 TV	serialas	„Kaulai“	
(1)	(N-14).

1.20	 TV	serialas	
„Skandalas“	(N-14)

2.10	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai		

prieš	ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	„Jokių	

stabdžių!	(N-14)
0.15	 TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
1.10	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
2.05	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Tautos	balsas.
13.00	 „Aivenhas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	3“	

(N-7).
18.15	Šiandien.	
18.55	 „Carito“	paramos	

koncertas	„Degu		
kaip	žvakė“.	

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	 „Degu	kaip	žvakė“.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Svajonę	turiu.
23.45	Vakaro	žinios.
0.10	 Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
0.45	 „Senis“	(N-7).
1.45	 Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.

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

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Muzikinė	kaukė.
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	TV	serialas	„Proku-

rorų	patikrinimas“	
(N-7).

13.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	TV	serialas	„Detektyvė	

Džonson“	(1)	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.	„Vinetu.	

Tarp	grifų“	(N-7).
23.35	TV	serialas	„Sostų	

karai“	(N-14).
0.35	 TV	serialas	„Detektyvė	

Džonson“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N-7).
2.35	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Žinios.
7.30	 „Gamtos	pasaulis“.
7.40	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Žinios.
11.35	 „Gamtos	pasaulis“
11.45	Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
12.00	Šeima	-	jėga!
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Sukčius“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
22.00	Reporteris.
22.50	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
1.40, 3.30, 5.45	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
4.00, 6.15	 „Mikropasauliai“	

(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Koncertas.	Ansambliui	

„Nerija“	-	40.
14.45	Kaimo	akademija.
15.15	Kultūros	savanoriai.
15.45	 ...formatas.	Poetas	

Vidmantas	Elmiškis.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.10	Mokslo	sriuba.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 „Dviračiais	per	

Himalajus“.
19.10	Šoka	Leokadija	

Aškelovičiūtė	ir	
Vytautas	Kudžma.

19.30	 VU	studentų	roko	opera	
„Viduramžiai	rytoj“.

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Šv.Pranciškaus	

Asyžiečio	parapijos	
200	metų	jubiliejui.	
Vilniaus	bernardinai.

21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	LRT	aukso	fondas.	

„Kaimynai“.	1	d.
23.10	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.45	 Istorinė	drama	„Jie	

parduoda	net	lietų“.
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14.45	 „Operacija	„Delta	
	 farsas“

 9.30 	 Vienam	gale	kablys23.15 	„Sekso	magistrai“

 Travel
7.00	Pasaulio	keliautojas.	Londonas.	8.00	Svajo-
nių	kelionė.	Brazilija.	8.30,	14.00	Būsto	paieška.	
Buenos	 Airės,	 Argentina.	 9.00,	 14.30	 Ekstremali	
vieta	gyventi	per	atostogas.	9.30,	13.30	Katastrofų	
padariniai.	 10.00,	 15.00,	 23.00	 Pilių	 paslaptys	
ir	 legendos.	 11.00,	 16.00,	 24.00	 Paminklų	 pa-
slaptys.	 12.00	 Svajonių	 kelionė.	 Brazilija.	 12.30,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	17.00	Svajonių	kelionė.	
Naujasis	Orleanas,	JAV.	17.30	Katastrofos,	gelbė-
tojai.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	Montevidėjas;	Bavarijos	Alpės.	21.00	Ke-
lionių	aistra.	Vengrija,	Budapeštas;	Florida.	22.00	
Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu:	
Pietų	Afrika-Johanesburgas-Kalahario	dykuma.	

 animal PlaneT
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	 16.30	
Kinologijos	įvadas.	8.15	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	
9.10,	15.35	Namai	medžiuose.	10.05,	18.20	Dideli	ir	
baisūs.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Gyvūnų	
oro	 uostas.	 12.50,	 19.15	 Veterinaras.	 13.45,	 20.10	
Veterinarijos	 klinika.	 14.40	 Šeimos	 safaris.	 17.25	
Mano	 mažasis	 košmaras.	 21.05,	 2.35	 Žmogus	 ir	
liūtai.	22.00,	3.25	Mano	laukinė	meilė.	22.55,	4.15	
Neregėti	Apalačai.	23.50,	5.00	Gamta	su	D.Salmoniu.	
Šimpanzės.	 0.45,	 5.50	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.40	
Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 viasaT sPorT BalTic
7.00	Futbolas.	Vokietijos	taurė.	„St	Pauli“	-	„Borus-
sia“.	8.50	Futbolas.	Vokietijos	taurė.	„Hamburger“	-	
„Bayern“.	 10.45	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 11.15	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Salavat	Yu-
laev“.	13.15	 Ledo	 ritulys.	KHL.	Rygos	 „Dinamo“	 -	
„Avangard“.	 15.30	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Maskvos	
„Dinamo“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 17.30	 „Formulė-1“.	
Brazilijos	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	 18.25	 Ledo	 ritu-
lys.	 KHL.	 SKA	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 21.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Jokerit“	 -	
Minsko	„Dinamo“.	23.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Gala-
tasaray“	-	„Neptūnas“.	0.50	Ledo	ritulys.	KHL.	SKA	-	
Maskvos	„Dinamo“.	2.50	Motosportas.

 eurosPorT
9.30	Motosportas.	GT	akademija.	9.45	Motosportas.	
„Porsche	Supercup“.	10.15,	14.00,	20.00,	0.30	Sun-
kioji	 atletika.	 Pasaulio	 čempionatas.	 12.15	 Futbolo	
apžvalga.	13.00,	16.45	Sporto	linksmybės.	17.00	Dai-
lusis	čiuožimas.	Kinijos	taurė.	18.00	Futbolas.	Čem-
pionų	lyga.	Moterys.	21.10	Trečiadienio	sporto	įvykių	
apžvalga.	21.15	Jojimas	su	kliūtimis.	Pasaulio	taurė.	
21.30	Raitelių	klubo	žurnalas.	21.35	Golfas.	Pasaulio	
čempionatas.	 22.35	 Golfo	 klubas.	 22.40	 Mėnesio	
sporto	 įvykių	 apžvalga.	 22.45	 Buriavimas.	 Pasaulio	
čempionatas.	23.15	Jachtų	klubas.	23.20	Buriavimas.	
23.35	Trečiadienio	sporto	įvykių	apžvalga.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Kapitono	Vrungelio	

nuotykiai“.
10.15	Linksmieji		

žvėreliai.
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Tiltas“	(N-14).
23.15	 „Sekso	magistrai“	

(N-14).
0.15	 „Užribis“	(N-7).
1.10	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	 „Kobra	11“		

(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“	

(N-7).
13.30	 „Naujokė“		

(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Vestuvių		
muzikantai“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

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

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

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Peržengta	riba“		
(N-14).

23.35	Kriminalinė	drama	
„Nakties	klajūnai	2“	
(N-14).

1.25	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Įsimylėti		
šokėją“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Baimė	mylėti“		

(N-7).
13.45	Reidas.
14.15	Pirmasis		

Pasaulinis		
karas:	karo		
pradžia.

14.45	 „Operacija		
„Delta	farsas“		
(N-7).

16.30	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

17.00	 „Pavojingoji		
Afrika“.

18.00	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios
20.20	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
22.50	Balticum	TV		

žinios
23.05	 „Baimė	mylėti“		

(N-7).

„Ponia vaŠinGTon sToJa Į KoleDŽĄ“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius A.Mastrojanis.
Vaidina S.Šeferd, K.Ingliš, Dž.Nordlingas.

Kai vyras palieka Alisą dėl jaunesnės, ši dviejų vaikų mama nusprendžia 
įgyvendinti seniai atidėliotas svajones ir įstoja mokytis į koledžą. Moteris 
nori tapti mokytoja. Ekscentriška studentė Zoja ne itin džiaugiasi gavusi 
mamos amžiaus kambario draugę, todėl jos dažnai kivirčijasi. Buitiniai 
nesutarimai - dar ne viskas. Skirtingo amžiaus studentės konkuruoja ir 
dėl literatūros mokytojo dėmesio.

Tv8
21.05

rekomenduoja

„PerŽenGTa riBa“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius T.Mailzas.
Vaidina S.Ostinas, S.Svon,
D.Trechas.

Buvęs policininkas taps nusikaltėliu, 
kad atkeršytų už savo nužudytą šei-
mą. Kai Rajenas Varetas buvo Teksaso 
policininkas, nusikaltėlių grupuotė 
užpuolė jo šeimą ir nužudė devyn-
metį sūnų ir mylimą žmoną. 

„naKTies KlaJŪnai 2“
Kriminalinė drama. JAV. 2011.
Režisierius K.Fišeris.
Vaidina R.Lajota, K.Pauelas,
I.Levi.

Detroito detektyvas Martis Kingsto-
nas vadovauja pogrindyje veikian-
čiai kovos su narkotikais grupei, o 
jos nariai vienas po kito nužudomi. 
Norėdamas ištirti žiaurias žmogžu-
dystes, Kingstonas susivienija su 
pasipūtusiu jaunu detektyvu.

„JoKiŲ sTaBDŽiŲ!“
VeiKsmo trileris. Vokietija. 2008.
Režisierius A.Zandas.
Vaidina E.Kehil, E.V.Volker, 
A.Barlijė.

Keturiems Vokietijoje gyvenan-
tiems draugams greitis yra gyveni-
mo būdas ir vienintelis kelias patirti 
tikrą gyvenimo skonį. Tačiau greitis 
turi savo kainą, neretai didesnę nei 
pinigai už varžybas...

Tv6
21.30

lnK
22.10

Tv6
23.35
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Vyrai nori būti juo, moterys nori būti su juo. 
Panašu, kad netrukus į penktąją dešimtį įkop
siančio aktoriaus Leonardo dikaPrijaus 
(Leonardo diCaprio) prabėganti jaunystė nė 
kiek nejaudina. netgi atvirkščiai  jis mėgau
jasi šlove savo karjeroje, pažintimis ir aistrin
gais romanais su garsiais supermodeliais, 
neišsemiamais turtais ir socialiai atsakinga 
veikla, susijusia su aplinkosauga. Ponas to
bulybė? o gal tai tik įvaizdis?

L.Dikaprijus prisipažįsta - būti aktoriumi 
jis norėjo vos sulaukęs 15 metų. „Aš žinojau, 
kokiuose filmuose noriu filmuotis, o kokiuo-
se - ne. Dirbau su įvairiais režisieriais, įvai-

riuose filmuose, pradedant „Titaniku“ ir bai-
giant nepriklausomais kūriniais. Aš žinau vie-
ną, kad jei filmuose pradėsi kartotis, publikai 
labai greitai nusibosi“, - apie aktoriaus darbą 
pasakojo Holivudo žvaigždė.

Ir nors „Titanikas“ nebuvo jo svajonių fil-
mas, šis darbas leido jam rinktis tolesnį kelią. 
Pavyzdžiui, pasirodyti filme „Aviatorius“, ku-
riam sukurti reikėjo 10 metų, arba filme „Vols-
tryto vilkai“, kuris buvo kuriamas septyne-
rius metus. Šiuo metu jis filmuojasi filme 
„The Revenant“.

Tiesa, viena jo gyvenimo sritis vis dar 
išlieka su klaustuku. Aktorius niekada nebu-
vo vedęs ir bent kol kas to neplanuoja. „Tai 
nutiks tuomet, kai turi nutikti. Natūraliai“, - 
šypsojosi gražuolis.

 UŽ KADRO
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Moterys, Moterys  
ir dar kartą Moterys
L.dikaprijus susitikinėjo su būriu garsių  
modelių. Tiesa, ne visos užkibo ant jo kabliuko. 
Štai garsioji manekenė kara delevin (Cara  
delevingne) žinomą gražuolį atstūmė, kai šis 
per vieną vakarėlį bandė ją suvilioti. Vėliau ji 
sakė, kad Leo jai yra per senas ir per tiesmukas, 
kad su juo susitikinėtų. Pats aktorius yra sakęs, 
kad jam svarbiausia, jog moteris būtų kukli, 
turėtų gerą humoro jausmą ir nebūtų pernelyg 
dramatiška. Pateikiame sąrašą merginų,  
kurios vis dėlto neatsispyrė Holivudo svajonių 
jaunikio kerams.

1. Bridžet Hol (Bridget Hall, 1994)

Ji turi garbės būti pirmuoju supermodeliu, 
susitikinėjusiu su L.Dikaprijumi. Nors jiedu 
niekada nepatvirtino esantys pora, ne kartą 
buvo užfiksuoti žurnalistų kamerų.

2. Naomi KemBel (naomi Campbell, 1995)
Jų romanas nesitęsė ilgai. Sklido gandai, 

kad, pabandę būti pora, jiedu vis dėlto nutarė, 
jog geriau jiems sekasi palaikyti platoniškus 
ryšius. Net ir dabar juodu dažnai galima pa-
matyti drauge buriuojant.

3. KristeN ZeNg (kristen Zang, 199697)
Ši mergina užkibo ant kabliuko prieš pat 

L.Dikaprijui tampant tikrąja žvaigžde, t.y. 

prieš didžiuosiuose ekranuose pasirodant „Ti-
tanikui“.

4. HeleNa KristeNseN (Helena  
Christensen, 1997)

„Titanikas“ buvo L.Dikaprijaus bilietas į 
šlovę Holivude ir į aukšto lygio pasimatymus. 
Šis supermodelis buvo pirmoji jo mergina po 
didžiosios šlovės.

5. Bižu Filips (Bijou Phillips,  
1998)

Šiai mergina L.Dikaprijus buvo tikra liki-
mo dovana. Jis pradedančią manekenę supa-
žindino su režisieriumi Džeimsu Tobaku (Ja-
mes Toback), o tai jai buvo žingsnis į akto-
rystę.

Holivudo 
širdžių ėdikas

Leonardo Dikaprijaus (Leonardo DiCaprio) ir Žizelės 
Biundchen (Gisele Bundchen) draugai porai pranašavo ilgą  
ir laimingą gyvenimą, bet jiedu pasuko skirtingais keliais

EPA-Eltos nuotr
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Veidai

TELEVIZIJAUŽ KadRO

n Leonardas Dikaprijus 
gimė 1974 m. lapkričio 
11 d. Los Andžele
n Jo visas vardas 
Leonardas Vilhelmas 
Dikaprijus (Leonardo 
Wilhelm DiCaprio)
n Jis buvo penkis kartus 
nominuotas „Oskarui“ ir 
dešimt kartų „Auksiniam 
gaubliui“

n Jis yra žinomas kaip 
aplinkosaugos aktyvistas

dosjė

6. Amber VAletA (Amber Valletta, 1998)
Tai dar viena manekenė, kuriai prasimuš-

ti padėjo pasimatymai su garsiuoju aktoriumi. 
Panašu, kad susitikinėti su juo kur kas geriau 
negu vaikščioti į atrankas.

7. eVA HercigoVA (Eva Herzigova, 1998)
Jų romanas truko vos vieną mėnesį, gal-

būt dėl to, kad garsioji manekenė tuo metu 
buvo ištekėjusi už grupės „Bon Jovi“ būgni-
ninko Tiko Toreso (Tico Torres).

8. Žizelė biundcHen (Gisele Bundchen, 
2000-2005)

Tai buvo pirmi bene ilgiausi L.Dikaprijaus 
santykiai. Nors jiedu daug kartų skyrėsi ir 
taikėsi, galiausiai padėjo tašką.

9. bAr refAeli (2005-2009, 2010-2011)
Nors tuo metu modeliui iš Izraelio buvo vos 

20 metų ir jokių rimtų santykių ji neplanavo, 
vis dėlto daugelis galvojo, kad jiedu liks kartu 
ilgam, ypač po to, kai po metų pertraukos ak-
torius ir manekenė vėl atkūrė savo santykius.

10. en VelicinA (Anne Vyalitsyna, 2009)
Būtent su ja L.Dikaprijus turėjo trumpą 

romaną, kai metams buvo išsiskyręs su 
B.Refaeli. Deja, rusų modelis ilgai už pava-
dėlio aktoriaus neišlaikė.

11. mAdelinA gene (Madalina Ghenea, 
2011)

Rumunų modelis sužavėjo aktorių tuomet, 
kai jis Australijoje filmavosi filme „Didysis 

Getsbis“. Deja, jų romanui ilgai tęstis nebuvo 
lemta. Vos keli pasimatymai, ir aistra baigėsi.

12. erinA Heterton (Erin Heatherton, 
2011-2012)

Susitikinėjusi metus, pora nutarė nu-
traukti santykius dėl itin užimto darbų grafi-
ko ir likti tik draugais.

13. toni gArn (Toni Garrn, 2013)
„Victoria Secret“ modelis praėjusių metų 

vasarą susipažino su aktoriumi. Tik vargu ar 
ši manekenė bus paskutinė L.Dikaprijaus są-
raše. Jau dabar pasirodė gandų, kad aktorius 
buvo pastebėtas su kita mergina.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

4 Vardą L.Dikaprijui parinko mama. 
Būdama nėščia pirmą kartą pajuto be-
sispardantį sūnų savo pilve tuomet, kai 
stovėjo priešais tapytojo Leonardo da 
Vinčio paveikslą. Dėl to ir davė tokį 
vardą.
4 Aktoriaus tėvai išsiskyrė dar tuo-
met, kai jis buvo vaikas. Leonardas už-
augo su savo mama. Iš Vokietijos kilu-
si moteris dirbo sekretore. L.Dikaprijus 
buvo vienintelis jos vaikas.
4 Jo tėvas buvo pusiau vokietis, pu-
siau italas. Jis pardavinėjo komiksus.
4 Pirmą kartą televizijoje L.Dikapri-
jus pasirodė dar 1990 m. seriale „Tė-
vystė“ („Parenthood“).
4 1994 m. jis pirmą kartą buvo nomi-
nuotas „Oskarui“ už antraplanį vaidme-
nį filme „What’s Eating Gilbert Grape“, 
taip jis tapo vienu iš septynių jauniausių 
aktorių, kada nors nominuotų „Oska-
rui“.
4 1998 m. žurnalas „People“ išrinko 
jį vienu gražiausių aktorių pasaulyje.
4 Vienas artimiausių L.Dikaprijaus 
draugų yra aktorius Markas Valbergas 
(Mark Wahlberg).
4 Jis yra įsivaikinęs mergaitę iš Pietų 
Afrikos. Tiesa, jis su ja negyvena, bet 
kas mėnesį jos mamai siunčia pinigų ir 
dažnai bendrauja telefonu.
4 Aktoriui patinka sportas, jis mielai 
žaidžia krepšinį, ledo ritulį, futbolą, bu-
riuoja.
4 Aktorius turi du namus: vieną - Niu-
jorke, kitą - Los Andžele. Be to, jam 
priklauso teritorija vienoje iš Belizos 
salų. Ten L.Dikaprijus kada nors pla-
nuoja įkurti aplinkai draugišką poilsio 
zoną.
4 „Švytėjimas“ yra vienas mėgsta-
miausių jo filmų.
4 Aktoriaus ūgis yra 1,83 m.
4 Jo turtas vertas 200 milijonų dolerių 
(552 mln. litų).

ĮdoMŪs FakTai

Eva Hercigova 
(Eva Herzigova)

Bar Refaeli

Naomi Kembel 
(Naomi 
Campbell)
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Kinas su žvaigžde

Išsiilgusiems romantikos
Į patogią kino kritikės kėdę šįkart sėdo  
dainininkė ir grupės „Pinup Girls“ narė 
SImona naInė (26), į kiną ėjusi drauge su 
vyru Jonu. Viena gražiausių Lietuvos porų 
žiūrėjo romantišką filmą, pastatytą pagal ai-
rių rašytojos Sesilijos ahern (Cecelia ahern) 
romaną „Kur baigiasi vaivorykštė“. Taigi fil-
mas „Su meile, Rouzė“ Simonos akimis.

 
- Kokius filmus dažniausiai renkiesi?
- Priklauso nuo nuotaikos: nesu labai iš-

ranki, kartais noriu pasižiūrėti komediją, kar-
tais biografinį filmą. Labai mėgstu siaubo fil-
mus, o mano vyras Jonas - istorinius. Vieną 
savaitgalį einame į filmus, kuriuos parenka 
Jonas, kitą - į tuos, kurių noriu aš. Dažnai 
einame į kiną ir pasižiūrime daugumą reper-
tuare esančių filmų. Jei trūksta laisvo laiko, 
filmus žiūrime namuose. 

- Kokį įspūdį padarė „Su meile, Rou-
zė“?

- Filmas patiko mums abiem. Tai lengva 
romantinė komedija, kurioje kalbama apie gra-
žius dalykus. Keliose vietose netgi ašarą spau-
dė. Labai patiko filme vaizduojamos vertybės. 
Pagrindiniai herojai - vaikystės draugai, kurie 
yra vienas kitą įsimylėję, tačiau nedrįsta vienas 
kitam to pasakyti, bijodami pakenkti draugys-
tei. Juk ir gyvenime taip būna - neįvertiname 
žmonių, esančių šalia, nedrįstame parodyti sa-
vo jausmų. Neretai būname nelaimingi, nes 
nesiryžtame pasakyti, ką jaučiame, gyvename 
su „ne tuo“ žmogumi. Be to, pagrindinė vei-
kėja Rouzė manė susigadinusi gyvenimą, kai 
vos baigusi mokyklą susilaukė vaikelio. Tačiau 
filme parodoma, kad siekiančiojo savo tikslų 
niekas gyvenime nesustabdo. 

- Jei būtum filmo kūrybinės grupės 
narė, ką nors keistum?

- Filme nuolat keitėsi vietos, laikotarpiai, 
veikėjų charakteriai, tačiau scenarijus buvo 
ganėtinai nuspėjamas. Jei galėčiau prisidėti 
prie kūrybinių sprendimų, palikčiau daugiau 
intrigos ir neleisčiau žiūrovui taip lengvai nu-
spėti, kuo baigsis istorija.

- Esate dainininkė, ar atkreipėte dė-
mesį į garso takelį?

- Takelis nebuvo išsiskiriantis, tačiau skam-
bėjo daug žinomų dainų. Pastebėjau, kad muzika 
buvo derinama prie vaizduojamo laikotarpio. Pa-
vyzdžiui, kai pagrindinė veikėja baigė mokyklą, 
skambėjo tuo laiku populiari Bijonsės daina.

- Kam rekomenduotumėte šį fil-
mą?

- Romantiškas ir juokingas filmas, ma-
nau, patiks daugeliui norinčių praleisti 
smagų vakarą kine su draugais ar myli-
muoju.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

n Žanras: romantinė komedija, 

Didžioji Britanija, Vokietija.

n Režisierius: Christian Ditter. 

n Vaidina: Lily Collins, Sam 

Claflin, Christian Cooke, Suki 

Waterhouse, Art Parkinson ir kiti.

„su meile, Rouzė“

Filmo pliusai minusai

Šis filmas, mano akimis, turi daug pliusų. 
Labiausiai patiko tai, kad ši komedija vaizduoja 

gražias vertybes: ryžtą siekiant tikslų, drąsą parodyti 
tikruosius jausmus ir panašiai. 

Į filmus einu pasisemti teigiamų emocijų ir gerai 
praleisti laiką, todėl minusų niekada neieškau, 

mieliau įžvelgiu gerąsias puses, todėl minusų 
neišskirčiau.

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo 
Simona ir Jonas Nainiai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija,  
Lietuva, D.Britanija, N-18) - 7-13 d. 14, 15.40, 18.35, 
21.30 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija,  
JAV, N-13) - 7-13 d. 10.30, 13.10, 18.10, 19.15,  
20.50 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 13.50, 16, 18.20, 20.40 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
11 d. 19.40 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija,  
JAV, N-16) - 12 d. 18.50 val. (ZIP FM premjera).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7-13 d. 10.20, 11.30, 12.50,15, 16.15 val.
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 7-13 d. 
12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 21.40 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 7-13 d. 12.10, 15.05, 
18, 21 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 11.20, 16.30, 18.50 val. (12 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 13.40, 21.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.40 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 16.50 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-9 d. 10.10 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 7-13 d. 12.20 val.
„Rūsys“� (psichologinė siaubo drama, Lietuva, N-16) - 
 7-13 d. 17.30 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-10, 12-13 d. 19.40 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 7-13 d. 21.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 7-13 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 
21.45 val. (11.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 11, 14.30, 18, 21.30 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 12, 14.10, 16.30, 18.50, 21 val.
Scanorama 2014 (festivalis) - 7-13 d.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11 d.  
19.45 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 7-13 d. 
12.10, 16, 19.45, 22 val. (11 d. 19.45 val. seansas  
nevyks).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 7-13 d. 14.40, 17.40, 
20.40 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7-13 d. 12, 14.30 val. (12 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 17, 21 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 11.15, 18.40 val. (11.15 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 8-9 d. 12.15 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 7-12 d. 
14.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 16.20 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 7-13 d. 13.30 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 7-11, 13 d. 18.20 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
7-13 d. 21.40 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Baalas“� (drama, Vakarų Vokietija) - 7 d. 17 val. 11 d. 
21.30 val.
„Laiškas karaliui“� (drama, Norvegija) - 7 d. 19 val.  
10 d. 19.15 val.

„Aš esu tavo“� (drama, Norvegija) - 7 d. 20.30 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija, V) - 8 d. 13 val.
„Medžiotojai“� (drama, Graikija) - 8 d. 15 val.  
12 d. 15.30 val.
„Meilė iš pirmo smūgio“� (drama, Prancūzija) -  
8 d. 18 val.
„Nuotakos“� (drama, Gruzija, Prancūzija) - 8 d. 20 val.
„Europos kino akademijos nominantai ir laureatai 
2013 / EFA“� (trumpametražiai, įvairios šalys) - 8 d. 22 val.
„Detektyvai“� (drama, Danija) - 9 d. 13 val.
„Laimingas, kad esu kitoks“� (dokumentika, Italija) -  
9 d. 14.45 val.
„Getas. Vivianos Amsalem teismas“� (drama, 
Prancūzija, Vokietija, Izraelis) - 9 d. 16.45 val.
„Peizažas rūke“� (drama, Graikija, Prancūzija, Italija) -  
9 d. 19 val.
„Išganymas“� (drama, Danija) - 9 d. 21.20 val.
„Optimistės“� (dokumentika, Norvegija) - 10 d. 15 val.
„Trys dienos“� (drama, Lietuva) - 10 d. 17 val.
„Panelė prievarta“� (drama, Graikija) - 10 d. 20.45 val. 
13 d. 21.15 val.
„Kukurūzų sala“� (drama, Gruzija, Vokietija, Prancūzija, 
Čekija, Kazachstanas, Vengrija) - 11 d. 17 val.
„Metalistė“� (drama, Islandija) - 11 d. 19 val.
„Miške kaip kalnuos“� (drama, Vokietija, Rumunija) - 
12 d. 18.30 val.
„Uliso žvilgsnis“� (drama, Graikija, Prancūzija, Italija, 
Vokietija) - 12 d. 21 val.
„Keliaujantys artistai“� (drama, Graikija) - 13 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 11.30, 13.30, 15, 17.15, 18.45, 21 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f.,  
JAV, N-13) - 7-12 d. 16.45, 19, 22.10 val. 13 d. 16.45, 
22.10 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 7-12 d. 19.15, 21.45 val. 13 d.  
21.45 val.

„Tarp 
žvaigždžių“

„Interstellar“

Premjera

Kadrai iš filmoKadras iš filmo

Kino teatruose nuo lapkričio 7 d.

n Nuotykių, fantastinis, mistinis filmas, 

JAV, 2014
n Režisierius: Christopher Nolan

n Vaidina: Matthew McConaughey, Anne 

Hathaway, Casey Affleck, Michael Caine, Topher 

Grace, Jessica Chastain

n IMDB reitingas: 9,5/10

Nuo tada, kai pernai režisierius Alfonsas Kuaronas (Alfonso Cu-
aron) sukūrė nuostabų kosminį filmą „Gravitacija“, į beribes Visatos 
gelmes gręžiasi dar vienas kino gigantas - filmų „Tamsos riteris“, 
„Pradžia“, „Prestižas“ ir „Memento“ autorius Kristoferis Nolanas 
(Christopher Nolan). Naujasis jo fantastinis filmas sukurtas pagal 
paties režisieriaus kartu su broliu Džonatanu parašytą scenarijų.

Ar žmonijai lemta mirti Žemėje? Ar vis dėlto mes, kaip rasė, 
sugebėsime rasti būdų, kaip užkariauti beribę Visatą ir susikurti 
naujus namus kol kas dar neatrastose planetose? Grupė bebaimių 
astronautų, vadovaujamų profesionalaus lakūno ir inžinieriaus 
Kuperio (aktorius Metju Makonagis), iškeliauja į kosmoso gelmes 
ieškoti atsakymų ir atrasti naujų pasaulių.

Filmas kelia klausimus ir apie gyvenimo prasmę. Kas svarbiau - 
žinojimo ribas praplėsianti kosminė misija ar Žemėje vieni liekantys 
du misijos vado vaikai? Plyštančia širdimi Kuperis atsisveikina su 
mažąja dukrele, pažadėjęs jai būtinai sugrįžti, tačiau puikiai žino, kad 
jokie atradimai ir nauji pasauliai nepakeis to, ką jis palieka Žemėje.

„Forum Cinemas“ inf.
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„Džesabelė:  
dvasios prakeiksmas“

„Jessabelle“

Džesabelė (arba trumpiau - 
Džesė), kurią vaidina iš filmų 
„Miegančioji gražuolė“ ir „Padėkit 
tapti tėčiu“ pažįstama Sara Snuk 
(Sarah Snook), yra laiminga mer-
gina, kupina šviesių gyvenimo vil-
čių ir svajonių. Deja, gyvenimas sudūžta į šipulius kartu su auto-
mobiliu, žiaurioje avarijoje netekus sužadėtinio ir galimybės vaikš-
čioti. Invalido vežimėlyje sėdinti ir netekusi visų iliuzijų apie savo 
ankstesnes svajones, mergina grįžta į vaikystės namus Luizianoje 
pas tėvą.

Prasideda naujas, liūdnas gyvenimo etapas, bandant susitaiky-
ti su nauja realybe. Vieną dieną Džesė suranda dėžę su keistais 
daiktais ir pora vaizdo kasečių. Jose susigraudinusi mergina pa-
mato savo seniai mirusią motiną, kalbančią apie nesuvokiamus, 
keistus ir baugius dalykus. Visai netrukus keisti ir baugūs dalykai 
ima dėtis ir Džesės gyvenime. Balsai. Judantys daiktai. Vizijos ir 
regėjimai. Siaubo apimta mergina iš skausmo apimto tėvo išgirs-
ta, kad tose vaizdo juostose nufilmuota tikrai ne jos motina, tačiau 
nieko smulkiau neišpeša.

Džesė viską papasakoja mokyklos laikų draugui Prestonui (ak-
torius Markas Veberis (Webber). Vaikinas pasiryžta padėti draugei. 
Jie kartu priartėja prie paslapties, susijusios su merginos gimimu. 
Netrukus paaiškėja, kad Džesės namuose apsigyvenusi piktoji 
dvasia trokšta merginos mirties ir nenurims tol, kol šis tikslas bus 
pasiektas.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Premjera

„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 13 d.  
19.30 val.
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 7-13 d.  
17, 19.15, 21.30 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7, 9, 11 d. 14.30, 19.30 val. 8, 10, 12 d. 14.30,  
22 val. 13 d. 14.30 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7, 9, 11 d. 15 val. 8, 10, 12 d. 15,  
19.45 val. 13 d. 14.50 val.
„Rūsys“� (psichologinė siaubo drama, Lietuva, N-16) -  
7-13 d. 17.15 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 7-12 d. 16, 19, 
21.45 val. 13 d. 17.15, 19.15, 21.15 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija, V) - 7-13 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7, 9-11 d. 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 17.15 val. 
8 d. 10.15, 12.30, 13.45, 14.45, 17.15 val. 12 d. 11.30, 
13.45, 14.45, 17.15 val. 13 d. 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 
14.45, 17 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 7, 9, 11 d. 21.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 7, 9, 11, 13 d. 22 val. 
8, 10, 12 d. 21.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-12 d. 10.45, 12.50 val. 13 d. 
10.30, 12.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 7-8, 10-13 d. 11.45 val.  
9 d. 12 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7, 9-13 d. 11.15 val. 
8 d. 11.30 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 8 d. 
11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Atostogos Italijoje“� (komedija, D.Britanija, N-13) -  
12 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, 
N-13) - 7-13 d. 11.30, 15, 18, 19.15, 21.10, 22.45 val. 
(22.45 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 7-13 d. 14.15, 16.30, 18.50, 21.30, 
23.45 val. (13 d. 16.30 val. seansas nevyks; 23.45 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f.,  
JAV, N-13) - 7-13 d. 12.40, 17, 18.20, 20.30, 22.40 val. 
(22.40 val. seansas vyks 7-8 d.).
Scanorama 2014 (festivalis) - 7-13 d.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11 d.  
19.25 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija,  
JAV, N-16) - 12 d. 18.20 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 
 7-13 d. 11, 12.20, 13.20, 15.40 val. (10 d. 12.20 val. 
seansas nevyks).
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) -  
7-13 d. 12.50, 19.25 val. (11, 13 d. 19.25 val. seansas 
nevyks).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 7-13 d. 15.10, 18.15, 
21 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d.  
12, 14.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.40 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV, 
N-13) - 7-13 d. 15.30, 18.20 val. (12-13 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 10.30, 17.10 val.  
(13 d. 17.10 val. seansas nevyks).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 7-13 d. 14.40 val.

„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 8-9 d. 10.20 val.
„Rūsys“� (psichologinė siaubo drama, Lietuva, N-16) -  
7-12 d. 21.45 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 7-13 d. 10.50 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 7-8 d. 
23.40 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 7-13 d. 13 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 7-12 d. 20.40 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 7-8 d. 23.50 val.

CINAMON
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 8 d. 16.30 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 8 d. 14.15 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 12.30, 15.45, 19, 21 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 20.30, 22.15 val. (7 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 7-13 d. 17.30, 22 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija,  
D.Britanija, Vokietija, N-13) - 7-13 d. 16.30, 18.15 val.  
(8 d. 16.30 val. seansas nevyks; 18.15 val. seansas  
vyks 7 d.).
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 22.30 val.
„Rūsys“� (psichologinė siaubo drama, Lietuva, N-16) -  
7-13 d. 16.10, 18.15 val. (8-9 d. 16.10 val. seansas 
nevyks; 7-9 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 7-13 d. 18.45,  
21.30 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7-13 d. 11, 12, 13.30, 15, 16, 18.30 val. (7 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).

Kino teatruose nuo lapkričio 7 d.

n Siaubo filmas, JAV, 2014

n Režisierius: Kevin Greutert

n Vaidina: Sarah Snook, Mark 

Webber, Joelle Carter, David Andrews

Kadras iš filmo
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„A Pigeon Sat on a Branch  
Reflecting on Existence“

Rojaus Andersono (Roy Andersson) fil-
mas „Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė 
apie būtį“ perrašė švedų kinematografijos 
puslapį, nes pirmą kartą šalies kino istori-
joje švediškas filmas buvo įvertintas svar-
biausiu vieno įtakingiausių Europos kino 
festivalių prizu „Auksiniu liūtu“.

Tai yra paskutinė R.Andersono trilogijos 
dalis, kurią sudaro filmai „Dainos iš antro 
aukšto“ ir „Tu, gyvendamas džiaukis“. Filmų 
datos rodo - R.Andersonas niekur neskuba, o 
kurti kas septynerius metus jam jau tapo tra-
dicija. Abu pirmuosius trilogijos filmus „Sca-

noramos“ žiūrovai jau turėjo galimybę pama-
tyti 2007, 2009 ir 2012 metų festivaliuose.

Neįprastai ilgo filmo pavadinimo įkvė-
pėju R.Andersonui tapo Renesanso flaman-
dų tapytojo Piterio Breigelio (Pieter Brue-
gel) vyresniojo paveikslas „Medžiotojai 
sniege“, nutapytas XVI amžiuje. Paveiksle 

vaizduojama žiemos scena, kurioje medžio-
tojai su šunimis brenda sniegu, tačiau  
R.Andersono žvilgsnį patraukė antras kū-
rinio planas - medžiuose tupintys paukščiai. 
Pasak režisieriaus, jie stebi keliaujančius 
žmones ir mąsto, ką gi jie daro.

„Forum Cinemas“ inf.

„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 7-13 d. 13.45,  
19.45 val. (8-9 d. 13.45 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-9, 11-13 d.  
12.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.15, 14.15 val. (8 d. 14.15 
val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija,  
JAV, N-13) - 7-13 d. 10.40, 14.20, 17.25, 20.55,  
20 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija,  
ietuva, N-18) - 7-13 d. 15, 17.15, 19.30,  
21.45 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 14.05, 16.25, 18.35, 20.50 val.
„Pasaulio virtuvė“� (dokumentinis f., Lietuva, N-7) -  
11 d. 18 val.
Scanorama 2014 (festivalis) - 7-13 d.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11 d. 18 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 12 d. 18.45 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7-13 d. 10.10, 11.10, 12.35, 14.55 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 12.30, 12.40, 18 val. (11, 13 d. 
18 val. seansas nevyks).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 7-13 d. 17.05,  
20.30 val. (8, 11 d. 17.05 val. seansas nevyks;  
13 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 13.30, 18.45 val. (12 d. 18.45 val.  
seansas nevyks).

„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 7-13 d. 
16.15, 21.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 8, 9 d. 10.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 14.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.20 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) -  
7-13 d. 12 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
N-18) - 7-13 d. 12.40, 17.05, 19.20, 21.50 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 12.10, 15.25, 17.30, 21 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 7-13 d. 14.55, 19, 21.20 val.
„Pasaulio virtuvė“� (dokumentinis f., Lietuva, N-7) -  
12 d. 18 val.
„Humoro klubas su programa „Duok dėdei bučkį“� 
(spektaklis gyvai, N-16) - 12 d. 19, 21.30 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11 d.  
18.40 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 12 d. 21.40 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
7-13 d. 10.30, 12.50, 15.10 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 10.50 13.30, 18.30 val. (10.50 
val. seansas vyks 8-9 d.; 12 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 7-13 d. 10.40, 
15.35, 18.40 val. (10.40 val. seansas vyks 8-9 d.; 12 d. 
15.35 val. seansas nevyks; 11-12 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).

„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-11, 13 d. 15.50, 20.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, 3D, JAV, V) - 7-13 d. 13.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
 8-9 d. 10.10 val.
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 7-11, 13 d. 
21.40 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
N-18) - 7-13 d. 17.20, 19.40, 22 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 12.50, 16.45, 20.30 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f.,  
JAV, N-13) - 7-13 d. 21.50 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11 d.  
18.55 val. (POWER HIT RADIO premjera).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 12 d. 18.55 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 7-13 d.  
10.20, 12.40, 15 val. (10.20 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 7-13 d. 14.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 8-9 d. 12 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 8-9 d. 10.30 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 7-13 d. 16.20 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 7-10, 13 d. 
18.55 d.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“

Kino teatruose nuo lapkričio 6 d.

n Komiška drama, Švedija, 2014

n Režisierius: Roy Andersson

n Vaidina: Holger Andersson, Nils Westblom ir kiti

n IMDB reitingas 7,3/10

Kadras iš filmo
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
7 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“. 2 v. bale-
tas. Dir. R.Šervenikas.
8 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Dir. M.Staškus.
9 d. 12 val. - K.Chačaturiano „Čipolinas“. 2 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
8 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytės 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
9 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
9 d. 19 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - MAX BLACK. Vidy-
Lausanne teatro (Šveicarija) gastrolės. Rež. H.Goebbels.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontovo 
„Maskaradas“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras).
11 d. 19 val. Mažojoje salėje - Vytauto V.Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. V.V.Landsbergis.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
7 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.
8 d. 18 val. - „Pabaigos pradžia“ (pagal A.Bushkowskio 
pjesę „Nepažįstami tarp mūsų“). Rež. A.Lebeliūnas.
9 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
9 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“.  
Rež. R.A.Atkočiūnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
7 d. 18 val. - 2-asis tarptautinis lenkų teatrų festivalis 
„MONOWschod“ „Helena. Kalba apie Modžejevską“ (lenkų k.).
8 d. 19 val. - 2-asis tarptautinis lenkų teatrų festivalis 
„MONOWschod“ „Esu, reiškia, mąstau...“ (pagal F.Kafką, 
lenkų k.). Rež. A.Zagorska.
8 d. 16 val. - 2-asis tarptautinis lenkų teatrų festivalis 
„MONOWschod“. „Raudonarmiečio karininko užrašai“ 
(lenkų k.). Rež. S.Gaudyn.
9 d. 19 val. - 2-asis tarptautinis lenkų teatrų festivalis 
„MONOWschod“ „Laiškai Srecipitkai“ (lenkų k.). Rež. 
M.Szyszka.
11 d. 10 ir 13.30 val. - M.Shelley „Frankenšteinas“ 
(anglų k.). Rež. P.Stebbings. „American Drama Group 
Europe“ ir „TNT Theatre Britain“.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

8 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“.  
Rež. A.Mikutis.
9 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasakas). 
Rež. M.Žukauskas.
9 d. 18 val. - „Tūla ir kiti“. Andrius Kaniava.

Mažoji salė
8 d. 14 val. - R.Mikučio „Liunės nuotykiai“. Rež. 
A.Grybauskaitė.
9 d. 14 val. - „Muzikinė dėžutė“ (pagal V.Odojevskio 
pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. J.Skuratova.

RAGANIUKĖS TEATRAS
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Skraidantys meškučiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
9 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji Gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

„DOMINO“� TEATRAS
9 d. 15, 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“.  
Rež. M.Slawinski.

10 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“.  
Rež. K.Smoriginas.

MENŲ SPAUSTUVĖ
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS

9, 10 d. 19 val. - V.Šekspyro „Julijus Cezaris“.  
Rež. A.Areima.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
8 d. 12 val. - „Laimingasis Hansas“ (muzikinis spektaklis su 
pasilinksminimais pagal Brolių Grimų pasakas). Rež. A.Kaniava.
8 d. 19 val. - Premjera! „Atleisk jiems - jie nežino, ką 
daro“. Rež. E.Kižaitė.
9 d. 15 val. - A.L.Webberio ir T.Rice’o miuziklas visai šei-
mai. „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. A.Giniotis.
10 d. 18 val. - L.Gershe „Laisvi drugeliai“.  
Rež. D.Kazlauskas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
9 d. 13 val. - Premjera! „Emilis iš Lionebergos“.  
Rež. R.Kudzmanaitė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ (pagal 
I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“).  
Rež. A.Jankevičius.
7 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Mariaus von Mayenburgo 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
8 d. 12 val. Mažojoje scenoje - A.Sunklodaitė „Kiškis 
pabėgėlis“. Rež. A.Sunklodaitė.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Butterworth „Jeruzalė“. 
Atsisveikinimas su spektakliu. Rež. R.Atkočiūnas.
11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Ansamblis „Lietuva“. 
Miuziklas „Devynbėdžiai“. Rež. N.Petrokas.

Premjerų gausa

Nemažą premjerų puokštę pateiks festi-
valio meno vadovas Raimondas Sviackevi-
čius: užuot taręs sveikinimo žodį, lapkričio 
9 dieną jis surengs rečitalį, kuriame pristatys 
naujus lietuvių autorių kūrinius akordeonui 
ir drauge eksperimentuos su saksofonininku 
Janu Maksimovičiumi bei perkusininku Ar-
kadijumi Gotesmanu. Tai bus „ACCOsax Fre-
eminded“ projektas „akmenyStones“.

Šventę pratęs svečiai iš Italijos - „Fatum 
trio“ akordeonistai Masimiljanas Pitokas (Mas-
similiano Pitocco), Džuzepė Šiljanas (Giusep-
pe Scigliano) ir Andželas Mielė (Angelo Mie-
le), grojantys su tokiu įkarščiu ir aistra, kad 
nuo instrumentų sklinda žiežirbos. Su kulti-
nėmis muzikos asmenybėmis G.Kremeriu, 
E.Morikone (E.Morricone) ir kitais bendra-
darbiaujantį akordeonistų kolektyvą nejučia 
norisi prilyginti žymiajam italų tenorų trio.

Premjerų alkį numalšins lapkričio 11 
dieną pasirodysiantis ispanų muzikos autori-
tetas Inakis Alberdis (Inaki Alberdi). Šiuolai-
kinės muzikos gerbėjams jis pagros naujau-
sius ir aktualiausius akordeono muzikos opu-
sus. Sakoma, kad būtent šis muzikas išmokė 
kompozitorius kurti muziką akordeonui.

XVII tarptautinis akordeono festivalis: virtuoziškas akordeonų skambesys
Lapkričio 9 dieną prasideda XVII tarptautinis akordeono festivalis. Ši tradicinė šventė, 
rengiama nuo 1986 metų, yra pripažinta pasaulinėje festivalių rinkoje ir turi savo išskir-
tinį veidą. Kasmet festivalio programa būna sukalta keliomis stilistinėmis vinimis. Pir-
moji vinis - elitinio džiazo atlikėjo koncertas, antroji - visa griaunantis itališkos energijos 
pliūpsnis, trečioji - tango malonumas - ir ketvirtoji, koncepcinė - šiuolaikinės muzikos 
guru pasirodymas. Tarp šių stilių taip pat nuolat šmėkščioja „world“ muzikos dvasia ir 
premjerų jaudulys. Taip bus ir šiemet.

Mika Vairiunenas  
(Mika Vayrynen)
Organizatorių nuotr.

Simonė Zankinis  
(Simone Zanchini)
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
7 d. 18 val. - K.Millocker „Studentas elgeta“.  
3 v. operetė. Rež. A.Bestchastny. Dir. V.Visockis.
8 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“.  
3 v. operetė. Rež. K.Jakštas. Dir. V.Visockis.
9 d. 12 val. - Z.Bružaitės „Voro vestuvės“. 2 d. operėlė 
baletas. Choreogr. J.Smoriginas. Dir. V.Visockis.
9 d. 18 val. - N.Rimskio-Korsakovo „Caro sužadėtinė“.  
2 d. opera. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
7, 8 d. 18 val. - Premjera! V.Klimaček „Supermarketas“ 
(N-14). Rež. A.Veverskis.
9 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16).  
Rež. A.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
9 d. 12 val. - Premjera! K.Žernytės „Noriu arkliuko“.  
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
7 d. 19 ir 20.30 val. - Tarptautinis muzikos, lėlių teatro 
ir šiuolaikinio šokio spektaklis „The system“.  
Rež. P.Nešukaitytė.
8 d. 12 val. - „Čipolino nuotykiai“. Rež. K.Jakštas.
9 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
7 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).
8 d. 18 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“. 2 v. opera 
vaikams.

ŽVEJŲ RŪMAI
8 d. 18 val. - Y.Reza „Po atsisveikinimo“. Rež. A.Vizgirda.

KONCERTŲ SALĖ
11 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo ere-
liai“. Rež. A.Jakubik („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
8, 9 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“.  
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS  
TEATRAS

7 d. 18 val. - Premjera! „Dibukas“. Rež. R.Banionis.
8 d. 18 val. - B.Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas“.  
Rež. A.Pociūnas.
9 d. 12 val. - „Sausio žibuoklės“. Rež. N.Mirončikaitė.
13 d. 18 val. - Premjera! „Klastingas tirpalas“.  
Rež. R.Vitkaitis.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
7 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Geros dienos!“ 
7 d. 18 val. - G.Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“.  
Rež. R.Augustinas A.
7 d. 20 val. Mažojoje salėje - „Geros dienos!“ 
8 d. 18 val. Didžiojoje salėje - P.Rozenfeldas „Kulkos 
virš Brodvėjaus“. Rež. D.Kazlauskas.
9 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Sajos 
„Devynbėdžiai“.

PANEVĖŽIO MUZIKINIS  
TEATRAS

9 d. 17 val. - R.Stolz „Svajonių sala“. 2 v. operetė.  
Rež. N.Petrokas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio „Gaida“ kon-
certas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
M.Blaauw (trimitas). Dir. R.Šervenikas.
9 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Šventinis koncertas visai 
šeimai „Vilnius brangus mano širdžiai“. Ukrainos kultūros 
dienos Lietuvoje. Poeto Taraso Ševčenkos gimimo  
200-osioms metinėms. Čiurlionio kvartetas. Solistai: 
V.Zubitsky (bajanas), N.Zubitskaja (fortepijonas).
12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Prancūzijos ir Lietuvos 
virtuozai. Ansamblis „Musica humana“. Solistai: P.Bernold, 
A.Vizgirda (fleitos). Jean-Louis Capezzali, R.Beinaris (obojai), 
R.Jasiukaitis (violončelė), B.Vaitkus (klavesinas, fortepijonas).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
9 d. 16 val.  - Kamerinės muzikos koncertas „Trio laiko 
pradžiai“ Fortepijoninis trio „FortVio“: I.Baikštytė (forte-
pijonas), I.Rupaitė (smuikas), P.Jacunskas (violončelė). 
Dalyvauja V.Giedraitis (klarnetas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
12 d. 18 val. - IX tarptautinis folkloro festivalis 
„Pokrovskije kolokola“. Rusijos raginių instrumentų orkes-
tras (meno vad. ir dir. S.Polianičko (Sankt Peterburgas).
12 d. 20 val. - Iš senovės palikimo. Lietuvos ir užsienio 
šalių folkloro kolektyvų koncertas.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
9 d. 14 val. - Klasikai džiazuoja. G.Jakaitis (altas), 
V.Giedraitis (klarnetas), D.Stulgytė (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Tango garsai

Lapkričio 15 dieną išgirsime festivalio 
emocinę kulminaciją: ekstravagantiškas ban-
donijos ir gitaros duetas iš Argentinos ir Peru 
„Fueye Trinador“ atliks Pietų Amerikos mu-
ziką ir tango. Vertas dėmesio jau vien tas fak-
tas, kad pirmąkart Tarptautinio akordeono 
festivalio istorijoje bandonija gros moteris, dar 
daugiau - jos kilmė yra lietuviška. Atlikėjos 
vardas - Mersedes - sufleruoja, kad ji tiesiog 
gimusi būti su tango. Mersedes Sosa (Merce-
des Sosa), Mersedes Simonė (Mercedes Si-
mone) - ištisa plejada tango dainininkių.

Netrūks ir nemokamų renginių

Lapkričio 18 dieną klausytojai išgirs lie-
tuvių atlikėjus - Nerijaus Bakulos džiazo trio. 
Charizmatiškasis akordeonistas, garsėjantis 
gebėjimu meistriškai sulydyti įvairiausius žan-
rus nuo bibopo iki popso, su scenos draugais 
atliks autorinių kompozicijų programą. Šį kon-
certą nemokamai galės klausyti Kamerinės 
koncertų salės Gariūnuose lankytojai.

Festivalyje netrūks ir daugiau nemokamų 
renginių. Visi jie skirti istoriniam įvykiui - 
Akordeono katedros įkūrimui Lietuvos mu-

zikos ir teatro akademijoje paminėti: lapkri-
čio 13 dieną muzikuos kultinis suomių akor-
deonistas Mika Vairiunenas (Mika Vayrynen), 
o 15 dieną - jaunoji, daug žadanti akordeono 
atlikėjų karta: solistai, ansambliai ir orkestras, 
vadovaujamas profesoriaus Ričardo Sviacke-
vičiaus.

Pranokstantys vaizduotę

Ir galų gale ryškiausia festivalio vinis, pa-
likta finalui - italų džiazo magnato Simonės 
Zankinio (Simone Zanchini) kvartetas, stilis-
tiniais ir garsiniais eksperimentais pranoks-
tantis klausytojų vaizduotę. Keturių išskirti-
nių muzikantų tandemo ekspresija, eklektiš-
kumas ir virtuoziškumas išjungia bet kokius 
publikos saugiklius ir paleidžia plaukti pasro-
viui drauge su užgriuvusia improvizacijų la-
vina. Toks žada būti festivalio uždarymo kon-
certas lapkričio 21 dieną.

XVII tarptautinis akordeono festivalis: virtuoziškas akordeonų skambesys

n Koncertų erdvės - Šv.Kotrynos bažnyčia, 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė, 

Kamerinė koncertų salė Gariūnuose, Gariūnų g.70 

(1 pastatas).

n Bilietus platina www.bilietupasaulis.lt

n Daugiau informacijos www.akordeonofestivalis.lt
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Fyeye Trinador“
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt

naujiena
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
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 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.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“
10% nuolaida procedūroms.
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
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
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 „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
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. 85 Lt 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 fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.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 „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.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
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.), www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
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“  
25% 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 nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963,  
www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
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

     
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
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.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“ GIDAS
rašykite  club@

respublika.net         ●
        tu

rite pa
siū

lym
ų

, k
u

r g
a

lėtų
 B

ū
ti ta

iko
m

a
 „la

isva
la

ik
io

“ n
u

o
la

id
a

?         ●
        rašykite  club@

respublika.net

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“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

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

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - prasčiausia diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, susitikimams: daug įtampos, gali trikti sveika-
ta. Venkite dramatizmo, valdykite emocijas, nepasiduokite kerštui, pavydui, savininkiškiems instinktams.
Šeštadienis - nebloga diena iškyloms, susitikimams su draugais, vakaras - meilės pasimatymui, pobūviui su draugais, 
jei nepadauginsite alkoholio.
Sekmadienis - priešpietė geresnė, nebloga bendravimui, informacijos paieškoms, bet netinkama pirkiniams, meilės pasi-
matymui. Popietę patausokite santykius, neišlaidaukite, tada diena praeis visai neblogai.
Pirmadienis - nebloga diena pasirūpinti namais, šeima, tvarkyti verslo, nekilnojamojo turto reikalus. Pasikliaukite intuici-
ja. Vakaras netinkamas svarbiems darbams, susitikimams, galimi nesusipratimai.
Antradienis - gana dirgi, chaotiška diena, netinkama svarbiems darbams, susitikimams: galimos manipuliacijos, apga-
vystės, intrigos. Neleiskite savęs įpainioti į svetimas istorijas - geriau pabūkite stebėtoju nei veikėju.
Trečiadienis - puiki įkvėpimo, šaunių idėjų kupina diena - įsiklausykite į savo intuiciją, kurkite ateities planus, atsiverkite 
galimybėms. Puikus metas menams, kūrybai, dvasinėms praktikoms, neblogas ir prekybai, verslo reikalams. Vakaras tinka 
meilės pasimatymui, kultūriniams renginiams.
Ketvirtadienis - nebloga diena susitikimams, pasitarimams, kolektyvinei kūrybai, kelionėms, iškyloms, kultūriniams renginiams, 
pirkiniams, tačiau tikrai nesinorės dirbti rutininio darbo. Atsargiau vairuokite, venkite impulsyvių poelgių, tada diena bus sėkminga.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu geriau save pažinti Gyvosios astrologijos kursuose 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt  

tel.861296007

Lapkričio 7-13 diena

Geriausia diena: 12.

SVEIKINA

Krepšinio treneris Tomas Pačėsas
1971 11 11

Buriuotoja Gintarė 
Volungevičiūtė-Scheidt
1982 11 12

Dainininkė Vaida Genytė
1974 11 12

Atlikėja Agnė Petravičienė
1976 11 07

Geriau veikti slaptai, nesi-
viešinant, nors tai jums ir nelabai 
priimtina. Pirmadienis neblogas 
karjeros reikalams, vakarą skirkite 
šeimai. Ketvirtadienį būkite atsargūs 
prie vairo ir su viršininku - impulsy-
vūs sprendimai daug kainuotų.

aVinui

Skirkite dėmesio partneriui, 
savo įvaizdžiui. Sekmadienį galimos 
šeimyninės problemos. Pirmadienis 
ir trečiadienis - geriausios dienos 
mokslams, kelionėms. Trečiadienis 
puikus savo įvaizdžiui formuoti, 
rimtiems santykiams puoselėti.

JAUČIUI

Darbuokitės, atlikite, kas rei-
kalinga, tačiau nepamirškite pasirū-
pinti ir sveikata. Šeštadienis neblogas 
susitikti su draugais. Pirmadienis - 
pasirūpinti finansais. Trečiadienį 
aplankys kūrybinės idėjos, galinčios 
duoti ir materialios naudos.

dVYniaMs

Kūrybingas metas, palan-
kus meilės santykiams stiprinti. 
Savaitgalį praleiskite ramiau, skirkite 
laiko savianalizei, dvasinėms prak-
tikoms. Ypač geros dienos - pir-
madienis ir trečiadienis, tad kurkite, 
įgyvendinkite savo sumanymus.

VĖŽIUI

Skirkite laiko ir dėmesio 
šeimai, namams - ten susikaupusi 
įtampa, yra problemų. Laikas jas 
spręsti, bet venkite dramatizuoti. 
Tai gali apkartinti sekmadienį ir 
ketvirtadienį, kuris šiaip jau jums 
tikrai gera, kūrybinga diena.

LIŪTUI

Mokykitės, judėkite, ieš-
kokite reikiamos informacijos ir ją 
rasite. Geriausios dienos - pirma-
dienis bei trečiadienis, pastarasis 
tinkamas ir vertingoms pažintims, 
ir finansiniams reikalams spręsti, 
pirkiniams.

MerGeLei

AstroloGinė proGnozė

BLoGiausios dienos: 7, 11.

Metas pasirūpinti uždar-
biu, savo kūnu, garderobu. Ypač 
tam palankus trečiadienis, ketvir-
tadienis: kils puikių kūrybinių dar-
binių idėjų, stabilizuosis finansinė 
situacija, geras metas vertingiems 
pirkiniams.

SVARSTYKLĖMS

Jūsų žavesiui ir jėgai 
dabar sunku atsispirti. Puikus 
metas svarbiems susitikimams, 
verslo operacijoms. Tam geriausios 
dienos - pirmadienis ir trečiadienis. 
Galite stabilizuoti savo finansinę 
situaciją, įtvirtinti poziciją versle.

SKORPIONUI

Daugiau laiko reikėtų skirti 
savianalizei, dvasinėms praktikoms, 
nesivelkite į intrigas, būkite daugiau 
stebėtojai nei veikėjai, ypač savait-
galį. Ketvirtadienį nepasiduokite 
azartiniams lošimams, išlaidavimui, 
tai neblogas metas meilei.

ŠauLiui

Svarbu gebėti bendrauti 
su kolektyvu, daug pasieksite per 
gerus santykius. Pirmadienis - jūsų 
jėgos metas, tačiau svarbu tą jėgą 
suvaldyti ir nukreipti tinkama link-
me. Trečiadienį galimi akibrokštai 
šeimoje, atgaivą rasite draugų būry.

OŽIARAGIUI

Metas siekti stabilumo 
karjeroje, įtvirtinti pasiekimus - tam 
ypač palankus trečiadienis. Pagelbės 
žavesys, kūrybingumas. Sekmadienį 
bei ketvirtadienį bus sunku sude-
rinti karjeros ir partnerystės reika-
lus - patausokite santykius.

Vandeniui

Kūrybingas, įkvėpimo 
kupinas metas - ypač trečiadienis, 
puikus meilei, kūrybai, įvairiems 
menams. Kils puikių idėjų, 
meninių sumanymų. Ketvirtadienį 
susilaikykite nuo išlaidavimo, 
pasirūpinkite savo statusu darbe.

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Pilvelytė. Populiari. Daga. 
Madona. Sandalas. Osipas. Trk. Lu. 
Tanas. RIA. Akstinas. Ekas. Ledi. Sau. 
Bros. Mesit. Taip. Garis. Nemoki. Kulis. 
Maralas. Su. Telis. Naginės. Gėris. 
Koranas. Ašutas. Būtinos. Eu. Zolis. 
Šaitanas. PVM. Akis. Pienė. Siųstas.
Horizontaliai: Paslaptys. Uraza. Linksnis. 
Šok. Guli. Medalis. Tėtis. „Laluna“. Keras. 
Lyga. Augulis. Tasas. Alis. Ši. Bris. 
AE. Moteris. Bin. Pasakos. Kūtė. Odinas. 
Nota. Popas. Marins. Tunas. Naganai. 
Las. Merinosų. Lemanas. Antresolės. 
Pt. Ridikas. Eva. Vilkaitis. Mums.
Pažymėtuose langeliuose: 
KosmetiKa.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 

puikų „Sothys“ prizą - 
drėkinamąjį  
veido kremą 

(„Hydradvance“) - 209 Lt

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 11 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Jovita BaLnytė iš Vilniaus.
Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Darbuotojas šefui:
- Mano alga visiškai neatitinka mano 

sugebėjimų.
- Žinome, bet gi turime jums bent šiek 

tiek mokėti...
l

Pagyvenusi dama savo elektrikui:
- Aš jau kelias savaites prašau jūsų, kad 

pagaliau sutaisytumėte mano durų skambu-
tį. Kodėl niekaip to nepadarote?

- Malonioji ponia, aš jau kelis kartus pas 
jus buvau, bet man niekas neatidarė durų.

l

Meistras mokiniui:
- Štai du langai, eik ir nudažyk juos.
Mokinys klusniai eina vykdyti užduoties. 

Po pusvalandžio jis vėl stovi priešais meistrą:
- Langus nudažiau, o ką daryti su rė-

mais?
l

Šefas prie dangaus vartų sutinka šv.Pet-
rą ir teiraujasi:

- Kodėl aš turėjau mirti, nors man tik 
37-eri?

Petras pažvelgia į savo knygą ir aiškina:
- Turint omenyje darbo valandas, kurias 

teko atidirbti tavo pavaldiniams, turėtum 
būti jau 95-erių.

l

- Daktare, man depresija.
- Geriausias vaistas nuo depresijos - vi-

sa galva pasinerti į darbą.
- Bet aš maišau betoną!

l

Meistras mokiniui:
- Girdėjau, kad išvadinai mane idiotu. 

Ar tai tiesa?
- Ne, ne. Aš niekada to nedaryčiau. Gi 

mano darbo sutartyje parašyta, kad negaliu 
niekam atskleisti firmos paslapčių.

l

Ant uolos tupi erelis ir sėdi Kūlverstukas. 
Erelis klausia:

- Na ką, skrendam toliau?
- Palauk dar truputį, kol ausytės pa-

ilsės...
l

- Kodėl karalius gali būti karūnuotas 
keturiolikos metų, o vesti - aštuoniolikos?

- Juk šalį lengviau valdyti negu moterį...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

HELOVINAS. Penktadienio vakarą 
grožio salone „UFF Square“ Vilniuje šėlo 
monstrai. Grimo meistrai čia varžėsi 
dėl geriausio Helovino makiažo. Juos 
vertino fotomenininkas Gediminas 
Žilinskas, kirpimo meistras Valerijus 
Gigevičius ir kiti. Po apdovanojimų 
visų susirinkusiųjų laukė vakarėlis 
„My Kitchen is For Dancing“. Svečiams 
koncertavo elektroninės muzikos duetas 
„Leaded by Two“.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.




