
su

Evelina ir Gabrielė: 
Dabar yra mūsųDabar yra mūsų

aukso amžius

Nr. 43 (1023) 2017 m. 
spalio 27 - lapkričio 2 d.

su



  laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7 3

 ■ Kodėl kas vakarą aktorė Eglė Driukai-
tė-Alesienė savo dukrai skaito knyge-
les ir kokie skaitiniai, pasak jos, tam 
geriausiai tinka? 11 p.
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 ■ Kokius triukus virtuvėje išdarinėja laidos „Kulinariniai triukai“ vedėjas Alfas Ivanauskas 
ir kas, pasak jo, yra kulinarinė pornografija? 40 p.

 ■ Kur ir kaip dvasinę ramybę atranda ir 
jėgas atgauna atlikėja Violeta Taraso-
vienė ir kitos garsios moterys? 30 p.
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alfo ivanausko triukai 4-9 IntervIu
„Golden Age“:  
Gabrielė Urbonaitė  
ir Evelina Meidutė
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Gabrielė Sabaliauskaitė

12-17 ŽvaIgŽdės
Princas Haris (Harry), Megan 
Markl (Meghan Markle), 
princas Viljamas (William) 
ir Ketrina (Catherine), 
Robertas Patinsonas 
(Robert Pattinson), FKA 
Twigs, Šakira (Shakira);  
Jų stiliaus detalė - akiniai
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ir Egidijaus Rainio 
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26-27 groŽIo paletė
Viktorija Šaulytė;  
„Sothys“ naujienos

28 sveIkatos kodas
32-33 rekordaI

Brangiausia  
pasaulyje rankinė
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Merūnas Vitulskis - apie 
bohemą ir sutiktas 
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Džulija Roberts  
(Julia Roberts)
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Ar lengva jaunai dviejų merginų grupei 
prasimušti ir išsilaikyti Lietuvos muzikos 
pramogų padangėje? Į šį klausimą atsa-
kyti gali grupės „Golden Age“ merginos 
klaipėdietės GAbrieLė UrbonAitė (22) 
ir eveLinA MeidUtė (21), savo kaip dai-
nininkių karjerą pradėjusios vos prieš porą 
metų. Šiandien jos jau gali didžiuotis sa-
vo kūrybos dainomis, koncertais ir vaizdo 
klipais. Praėjusiais metais jos buvo vienos 
iš favoričių projekte „X Faktorius“, tačiau, 
skirtingai nuo kitų, pasibaigus šou, ne-
numojo ranka į muziką ir dar labiau kibo 
į darbus. Merginos neslepia, kad dabar 
didžiausia jų svajonė - koncertuoti miniai 
žmonių, kurie kartu dainuotų jų sukurtas 
dainas. ir dėl to evelina ir Gabrielė pasiry-
žusios kalnus nuversti. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Visai neseniai Ukrainoje nufilmavote 
savo pirmuosius vaizdo klipus - vieną ang-
liškam dainos variantui, kitą - lietuviš-
kam. Kokių įspūdžių paliko šie darbai?

Gabrielė: Buvo labai smagu, ir iš tiesų 
įspūdžiai tik patys geriausi. Tiesa, kol dirbo-
me, filmavomės, neturėjome laiko prisėsti ir 
įvertinti to, pasidžiaugti. Dabar, kai darbai jau 
praeityje, labai didžiuojamės rezultatu. 

Evelina: Kai matai rezultatą, automatiš-
kai džiaugiesi. Prisimeni visas akimirkas, pa-
stangas, momentus. Man asmeniškai tai buvo 
labai įtempta para. Viskas vyko labai greitai: 
bėgam ten, darome tą, kitą. Bet, nepaisant 
nuovargio ir tokios dienotvarkės, buvo labai 
šauni patirtis. 

n Gabrielė Urbonaitė gimė 1995 m. vasario 3 d. 

Klaipėdoje
n Šiuo metu studijuoja Klaipėdos universitete džiazo vokalą 

ir dirba mokytoja
n Grupės „Golden Age“ narė

n Evelina Meidutė gimė 1996 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje

n Grupės „Golden Age“ narė

Dosjė

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Gabrielė ir evelina: 
Mūsų variklis yra mūsų harmonija
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Turiu prisipažinTi, 
kad ilgą laiką buvau 
„skudurinė OnuTė“. 
Turėjau labai daug 
drabužių, pirkdavau 
juOs kur pakliūva - 
vienus pigiau,  
kiTus brangiau

EvElina
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Kokią žinią norite perduoti šiuo 
vaizdo klipu savo klausytojams?

Gabrielė: Šis kūrinys yra apie stiprias, 
savarankiškas, tvirtas ir trokštamas moteris. 
Apie tokias, kurių neįmanoma suvilioti pra-
bangiais dalykais, automobiliais. Jos žino sa-
vo vertę ir nėra paperkamos materialiais da-
lykais. 

Evelina: Jos yra pakankamai stiprios, kad 
viską pasiektų ir pačios. Tai daina apie mote-
riškas moteris.

- Ar tokia moteris yra ir jūsų idealas?
Evelina: Mes stengiamės tokios būti.
Gabrielė: Materialumas mums tikrai nė-

ra vertybė, kuria matuojame kitus žmones. 
Šis kūrinys mus tikrai atspindi. Nemanau, 
kad galėtume sukurti dainą, kuri prieštarau-
tų mūsų pačių vertybėms. 

- Ar buvote susidūrusios su tokia si-
tuacija, kai vaikinas nori jus suvilioti 
prabangiais daiktais?

Gabrielė: Manau, kad daugeliui moterų 
pasitaikė tokių situacijų. Vyras pamato mer-
giną ir sako: ei, mažute, štai aš turiu praban-
gų automobilį, gal nori pasivažinėti. Prisipa-
žinsiu, net ir man buvo tokia situacija. Kiek
vienai tenka tą pajusti. Bet mes abi turime 
savo vertę. Automobiliai ir brangūs papuoša-
lai  tikrai ne tie dalykai, kurių gyvenime rei-
kia siekti. 

- Bet vaikinui leidžiate per pasimaty-
mą sumokėti už vakarienę?

Evelina: Nereikia leistis į kraštutinumus. 
Nesame feministės. Reikia atskirti, kur yra 
mandagumas, vyriškumas, gražus gestas, o 
kur noras prisivilioti prabangiais daiktais. 

Gabrielė: Žinoma, yra moterų, kurioms 
tai tinka, ir mes jokiu būdu jų neteisiame. 
Kiekvienas pasirenka tai, ko jam reikia. 

- Grįžkime prie muzikos. Jūsų grupė 
gyvuoja porą metų. Koks didžiausias iš-
šūkis buvo per visą tą laiką?

Gabrielė: Aš tokius įvardinčiau du. Pir-
masis, kai turėjome tris koncertus per vieną 
dieną. Antrasis  vaizdo klipas. Turėjome labai 
mažai laiko, kad jį nufilmuotume, todėl rei-
kėjo susikoncentruoti ir atiduoti visą save. 

Evelina: Iš tiesų, kai ėjo jau 910 filma-
vimo valanda, o daina vis ta pati  stogas pra-
dėjo po truputį važiuoti. Juk, nors nebeturi 
jėgų, dainuoti vis tiek turi su emocija, žave-

siu, trykšti energija. Nori tobulo rezultato ir 
privalai dirbti toliau. Tai buvo nauja patirtis. 
Pirmas rimtas mūsų klipas ir labai juo džiau-
giamės bei didžiuojamės. Tikimės, kad kuo 
toliau, tuo daugiau jų kursime. 

Gabrielė: Kai pamatai rezultatą, užside-
gi noru dirbti toliau. 

- Vis daugiau įsisukate į pramogų pa-
saulį. Kas jame jus žavi, o kas erzina?

Gabrielė: Galbūt tik iš šalies atrodo, kad 
sukamės pramogų pasaulyje. Manęs net ir 
draugai klausia: na, Gabriele, tu jau dabar 
žvaigždė, jau tarp elito. Iš tiesų turime savo 
ratą žmonių, savo klausytojus, darome tai, 
kas mums patinka, ir mums nereikia savęs 
talpinti į stalčiuką su užrašu „pramogų pa-
saulis“. Darome tai, kas mums patinka, ku-
riame savo muziką. 

- Kas yra jūsų auditorija?
Gabrielė: Labai įvairi. Galime ją suskirs-

tyti į kelias grupes  vaikai nuo 4 iki 14 metų, 
jaunimas nuo 15 iki 25 ir vyresni nuo 25 iki... 
Jie kaifuoja. Iš tiesų būna labai keista, kai 
eini po koncerto, o prie tavęs prieina rimtas 
vyras su kostiumu ir sako: buvo labai smagu. 
Kai kurie suaugusieji išdrįsta ir paprašyti kar-
tu nusifotografuoti, nors dažniausiai tą daro 
vaikai. Taigi labai sunku apibūdinti mūsų au-
ditoriją. Kad ir kokia ji būtų, esame jai dėkin-
gos. Kaskart stebiuosi, kaip mes prisibeldžia-
me į jų širdis. 

Evelina: Savo programoje atliekame ne 
tik šiandien populiarius kūrinius, bet ir šiek 
tiek senesnius. Gal tai juos žavi. 

- Kaip reaguoja jūsų artimieji? Ką sa-
ko tėvai?

Gabrielė: Mane šeimoje labai palaiko 
broliai. Tiek vyresnis, tiek jaunesnis yra di-
deli mano gerbėjai. Tėvams tai nėra ta muzi-
ka, kurios jie klausytųsi, bet jie palaiko ir 
džiaugiasi mano pasiekimais. Kadangi studi-
juoju muziką, esu dainininkė, jie neturi prie 
ko prikibti. (Šypsosi.) Iš pradžių gal ir buvo 
dėl to kažkokių nesutarimų, nes muzika ne-
atrodo profesija, už kurios užsikabintum, bet 
aš pasirinkau šį kelią ir neketinu iš jo išsuk-
ti. Darau tai, kas man patinka. Pamenu, iš 
pradžių net draugai atsargiai žiūrėjo, kad aš  
džiazo dainininkė  ėmiau repuoti. Jiems buvo 
neįprasta. O dabar džiaugiasi. 

Evelina: Mano tėvai mane labai palaiko, 
jie džiaugiasi, matau tai jų akyse. Mama ži-
nojo, kad aš visada troškau būti scenoje, pa-
dainuodavau tai vienur, tai kitur, bet niekada 
to nebuvo didelėje scenoje, prieš didelę au-
ditoriją. O dabar, kai pasiekiau viso šito, ma-
tau, kaip jie manimi didžiuojasi.

- O kodėl muzika?
Gabrielė: Man tai yra universali kalba 

visame pasaulyje. Juk muzika yra visur 

aplink. Mane tai visada žavėjo ir jaučiau, kad 
tai mano sritis. Visada sakiau, kad nenoriu 
groti, noriu dainuoti. Pats gyvenimas mane 
atvedė čia, kur esu dabar. Buvo labai daug 
atsitiktinumų, kurie stūmė muzikos link. Pri-
ėmiau tai kaip natūralų dalyką ir manau, kad 
esu užprogramuota būti ant scenos. Net ne-
įsivaizduoju, ką kito galėčiau taip nuoširdžiai 
ir su meile veikti. 

Evelina: Man muzika teikia didelį malo-
numą  tiek jos klausymas, tiek atlikimas. 
Labai šaunu, kai žmogus daro tai, ką mėgsta. 
Kai matau Gabrielę, kaip ji kaifuoja nuo to, 
ką daro, koks užsidegimas ir aistra jos aky-
se,  negaliu nesižavėti, o ir pati taip jaučiuo-
si būdama scenoje. Ir niekas tam jausmui ne-
sutrukdys.

- Tarpusavyje esate labiau panašios 
ar skirtingos?

Evelina: Skirtingos, nors gal per porą 
metų ir atradome bendrų bruožų. Kad ir kaip 
būtų, kontrastingi grupės nariai ją daro tik 
įdomesnę. Ir nereiškia, kad pykstamės ar ne-
sutariame. Mes viena kitą tik papildome.

Gabrielė: Kiekvienas medis turi daug 
skirtingų šakų, bet vienas šaknis. Mūsų šak
nys  vertybės, suvokimas apie gyvenimą, 
požiūris į darbą ir muziką  yra tos pačios, bet 
šiaip esame skirtingos. 

- Esate grupėje kaip nors pasiskirs-
čiusios vaidmenimis?

Evelina: Ne. Scenoje stengiamės būti 
savimi. Gal kiek pagerintu savęs variantu, 
bet natūralu, kad scenoje turi būti ryškesne 
persona nei kasdieniame gyvenime, turi bū-
ti laimingas, nors tau ir liūdna, turi atrodyti 
energingai, nors ir esi pavargusi. Na, o pa-
prastomis dienomis, kai nebūname scenoje, 
esame tiesiog draugės, dirbančios kartu vie-
noje grupėje.

Gabrielė: Daugelis mūsų klausia, ar su-
tariame, ir aš sakau: chebra, jei nesutartume, 
argi taip gerai žiūrėtumės? Mūsų variklis ir 
yra mūsų sutarimas bei harmonija. Nemanau, 
kad ją galima suvaidinti. Nesistengiame iš-
spausti iš savęs to, kas nesame. 

Manau, kad ir 
ką darytuM, - 
atviruMas ir 
nuoširduMas sau 
yra svarbiausia

Gabrielė

PaMenu, kai 
tik PradėjoMe 
koncertuoti ir 
savo PrograMoje 
turėjoMe vieną 
žinoMą dainą, 
buvo taiP gera, kai 
žMonės dainavo 
kartu. norėčiau to 
Paties, tik Per Mūsų 
kūrybos dainas

evelina
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Mano vaikystės 
svajonė išsipildė 
ir galiu visieMs 
pasakyti, kad 
kai labai nori, 
viskas pavyksta

EvElina

Grupės „Golden Age“ narės Evelina ir 
Gabrielė prisipažįsta, kad, nulipusios 

nuo scenos, tampa tiesiog draugėmis
Grupės „Golden Age“  archyvo nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Turite kokių nors principų, tabu, 
kurių neperžengiate nei gyvenime, nei 
scenoje?

Gabrielė: Aš visada noriu būti nuoširdi 
sau. Dažnai savęs klausiu, kas yra ta tiesa, 
kur mano vieta. Manau, kad ir ką darytum, - 
atvirumas ir nuoširdumas sau yra svarbiausia. 
Kita vertus, man patinka išeiti iš komforto 
zonos. Juk gyvenime prisigalvojame labai 
daug taisyklių ir, jei kas nors vyksta ne pagal 
planą, sutrinkame. Todėl mėgstu įvairiomis 
smulkmenomis kasdienybę paversti ne tokia 
kasdieniška.

- Didžiausia gyvenimo pamoka?
Gabrielė: Dažniausiai pamokomis įvar-

dinu įvairias nesėkmes, nes būtent jas priimu 
kaip ženklus ar pamokas. Bet sunku išskirti 
vieną. Gal ji man dar prieš akis.

Evelina: Visos pamokos skirtingos. Ly-
ginti, kuri jų didesnė, o kuri mažesnė, - ne-
galiu. Tiesiog stengiuosi gyventi taip, kad tos 
pamokos nesikartotų.

- Kaip atsipalaiduojate?
Evelina: Visai neseniai atradau sportą. 

Suprantu - anokia čia naujiena. Bet atradau 
sporto šaką, nuo kurios kaifuoju. Tai lynu 
traukiamų vandenlenčių sportas. Yra daugy-
bė parkų Lietuvoje, kurie siūlo tokią pramo-
gą. Vasarą ją išbandžiau ir pamėgau. Man tai 
buvo labai geras atsipalaidavimo būdas. Aps-
kritai mėgstu vandenį - baseinus, jūras, tven-
kinius, mėgstu plaukioti, bet niekada negal-
vojau, kad galėsiu suvaldyti lentą, nes nemo-
ku važinėtis nei riedlente, nei snieglente. 
Gaila, kad vasara baigėsi ir sezonas jau užda-
rytas, bet nekantraudama ir pilna motyvacijos 
lauksiu kitos vasaros.

Gabrielė: Mano gyvenimas susideda iš 
kelių veiklų - tai studijos universitete, mo-
kytojos darbas ir grupės veikla. Koncertai 
būna savaitgaliais, kada gal ir turėčiau ilsė-
tis, o paprastomis dienomis - universitetas 
ir darbas. Kada aš pailsiu? Gal kai sportuoju? 
Ne. Gal pirtyje po sporto salės, bet ten būnu 
vos 10 minučių. Matyt, geriausias poilsis ir 
atsipalaidavimas man yra miegas. Tiesa, bū-
na koks kartas ar du per mėnesį, kai galiu 
sau leisti pažiūrėti filmą. Čia jau prabanga. 
Tokiais vakarais įsijungiu filmą ir apie nieką 
negalvoju. 

Evelina: Iš tiesų kartais labai norisi tokio 
buitinio poilsio - įsijungti filmą, įkristi į lovą, 
pasiimti puodelį kakavos, kramsnoti sausai-
nius ir mėgautis. 

- Kalbant apie sausainius, kokių silp-
nybių turite?

Evelina: Jei kalbėsime apie maistą, tai šo-
koladas. Jei apie daiktus, turiu prisipažinti, kad 
ilgą laiką buvau „skudurinė Onutė“. Turėjau 
labai daug drabužių, pirkdavau juos kur pakliū-
va - vienus pigiau, kitus brangiau. Jau porą me-
tų, kai drabužių pirkimas nebėra tokia didelė 
silpnybė. Prieš ką nors pirkdama, apsvarstau, 
ar man tikrai to reikia. Dabar labiau vertinu 
kokybę, o ne kiekybę. O štai dėl šokolado esu 
išprotėjusi. Nuo pat vaikystės jį labai mėgdavau. 
Ypač pienišką šokoladą. Kartais sunku save su-
kontroliuoti, ypač kai norisi dailesnės figūros. 

Gabrielė: Aš esu miegalė ir mano silpnybė, 
matyt, yra miegas. Kai reikia anksti keltis, man 
labai sunku. Todėl visur dažniausiai ateinu pa-
skutinė. Dar viena silpnybė - bendravimas su 
žmonėmis. Mėgstu kalbėti ir net, būnant ant 
scenos, man nėra problemos užkalbinti publiką.

- Kaip apibūdintumėte savo aprangos 
stilių?

Evelina: Pasakysiu sąžiningai, prieš kurį 
laiką buvau tokių prašmatnesnių drabužių 
mėgėja - aukštakulnių, palaidinių, suknelių, 
sijonėlių, buvau prie tų „fifų“. Ilgainiui natū-
raliai pakeičiau savo stilių. Pradėjau avėti 
sportinio stiliaus batelius, „oversized“ megz-
tukus, trumpai nusikirpau plaukus, tiesiog 
panorau rengtis paprasčiau. Ir jaučiuosi gerai. 
Supratau, kad nebūtina puoštis taip, kaip 
puošdavausi anksčiau. Juk jei kasdien dėvėsiu 
puošnius drabužius, ką reikės rengtis, kai tam 
bus proga, šventė ar vakarėlis?

Gabrielė: Aš visada buvau ir esu ištikima 
patogumui, gatvės stiliui. Visą dieną esu ant 
kojų, todėl man svarbiausia jaustis patogiai. 

- Jūsų grupė vadinasi „Golden Age“. 
Kurį savo gyvenimo etapą pavadintumė-
te tuo aukso amžiumi?

Evelina: Dabar. Nes dabar turiu tai, apie 
ką svajojau. Mano vaikystės svajonė išsipildė 
ir galiu visiems pasakyti, kad kai labai nori, 
viskas pavyksta. Labai norėjau būti scenoje 
ir džiaugiuosi, kad pavyko. 

Gabrielė: Aš tikiu, kad tas didysis aukso 
amžius mūsų dar laukia. Dabar yra naujo eta-
po startas. Mes egzistuojame dar tik porą 
metų, tai kaip jauna grupė esame daug pasie-
kusios. 

- Kokių turite artimiausių planų?
Evelina: Lapkritį skrisime koncertuoti į 

Čikagą. Neseniai nufilmavome klipą lietuviš-
kai dainai. Rašome, filmuojame, kuriame. 

- O „Eurovizija“?
Evelina: Turbūt ne šį sykį. Aš manau, 

kad „Eurovizijai“ reikia padaryti kūrinį bom-
bą. Su bet kuo eiti nesinori. Turi padaryti ne 
tik gerą dainą, bet ir šou. Mes kol kas turime 
pakankamai veiklos, galbūt kitais metais. Nes 
noro yra, bet dabar turime susikoncentruoti 
į savo programą. 

- Ką įvardintumėte savo įkvėpėjais?
Gabrielė: Neturiu tokio. Mano gyveni-

me buvo labai daug muzikos stilių - nuo 
kantri iki džiazo. Iš kiekvieno pasiimu po 
talentingą žmogų ir mokausi iš jų po tru-
putį. Niekada neturėjau vienos divos ar die-
vaičio. 

Evelina: O aš galėčiau įvardinti Rijaną 
(Rihanna). Ji, kaip atlikėja ir kaip aktorė, sce-
noje labai puikiai išmano savo darbą. Žaviuo-
si, kaip ji stovi scenoje, kaip ji gali būti viso-
kia - labai švelni, agresyvi, priklausomai nuo 
dainos. Ji moka bendrauti su publika. Aš to 
stengiuosi išmokti. Ji atsipalaidavusi, dainuo-
ja sau, krenta ant kelių. Kiek žiūrėjau su ja 
interviu, ji yra labai šmaikšti ir linksma, pa-
tenkinta viskuo, visada pajuokauna. Man ji 
įspūdinga asmenybė, į kurią tikrai verta ly-
giuotis.

- Kaip įsivaizduojate savo ateitį po 
kokių penkerių metų?

Evelina: Kartu su Rijana scenoje. Juo-
kauju. 

Gabrielė: Matau, kaip dainuojame savo 
dainas, o visa minia dainuoja kartu. Tikiuosi, 
kad po penkerių metų surinksime publiką į 
savo grupės koncertus ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje.

Evelina: Pamenu, kai tik pradėjome kon-
certuoti ir savo programoje turėjome vieną 
žinomą dainą, buvo taip gera, kai žmonės dai-
navo kartu. Norėčiau to paties, tik per mūsų 
kūrybos dainas. Tikiu, kad po penkerių metų 
taip ir bus. O gal ir anksčiau. Dabar dėl to ir 
dirbame, ir tikime savimi. 

Esu užprogramuota 
būti ant scEnos

Gabrielė

turimE savo ratą 
žmonių, savo 
klausytojus, 
daromE tai, kas 
mums patinka, ir 
mums nErEikia 
savęs talpinti į 
stalčiuką su užrašu 
„pramogų pasaulis“

Gabrielė

scEnojE stEngiamės 
būti savimi. gal 
kiEk pagErintu 
savęs variantu, 
bEt natūralu, kad 
scEnojE turi būti 
ryškEsnE pErsona 
nEi kasdiEniamE 
gyvEnimE

evelina

9

MaterialuMas 
MuMs tikrai 
nėra vertybė, 
kuria MatuojaMe  
kitus žMones

Gabrielė
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Evelinai ir Gabrielei muzika 
yra universali kalba, kurią 
supranta kiekvienas
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žvaigždė rekomenduoja

Top 3 skaitiniai mažiesiems
pagal eglę driukaitę-alesienę

„Ką žmonės dirba 
visą dieną?“ 
(Ričardas Skeris/ 
Richard Scarry)

Knygelėje rašoma apie „Dar-

bėnų“ miestelį ir jo gyventojus. 

Manau, kad ji itin tinka ma-

žiausiems - čia nedaug teksto, 

bet gausu iliustracijų. Tai žais-

minga pažintinio pobūdžio kny-

gelė mažiesiems, padedanti su-

žinoti apie kasdienius dalykus, 

pavyzdžiui, kaip kepama duona, 

statomas namas, ką dirba gais-

rininkai, ir panašiai. 

1 „Inga“ 
(Emilija Liegutė) 

Šioje lietuvių autorės knygo-
je - trumpos istorijos apie pa-
grindinę knygos heroję Ingutę ir 
jos nuotykius pas močiutę kaime. 
Kadangi knygelėje netrūksta hu-
moro ir šmaikščių situacijų, vai-
kams ji dažniausiai labai patin-
ka. Mano dukrytė dažnai prašo, 
kad paskaityčiau jai apie Ingutę. 

2

Iliustruotos 
pasakos

Veikiausiai kiekvienam vai-
kystė asocijuojasi su pasakomis. 
Visiems mažiesiems jos patinka ir 
jas tikrai rekomenduočiau skaity-
ti savo vaikams. Mažiesiems įdo-
mios labai įvairios pasakos: ir lie-
tuvių liaudies, ir kitų tautų, taip 
pat  senosios, tapusios klasika, ir 
šiuolaikinės. Tačiau ikimokyklinio 
amžiaus vaikams norisi ne tik 
klausytis, bet ir matyti, todėl svar-
bu, kad knygelės būtų gausiai 
iliustruotos. Vaikams patinka ir 
įvairios pasakų knygos, į kurias 
jie patys gali įklijuoti lipdukus.  
Mano dukrai labai patiko ir Edu-
ardo Mieželaičio poema „Zuikis 
Puikis“, kurią ji jau beveik moka 
mintinai, ir Brolių Grimų pasaka 
„Vėtrų karalienė“ bei kitos.

3

Aktorė, teatro pedagogė ir pen-
kiametės Emilės mama Eglė 
DriukAitė-AlEsiEnė (38)
kas vakarą prieš miegą dukrai 
skaito įvairias knygutes.  
Moteris įsitikinusi, kad tai ne  
tik gražus, bet ir naudingas  
ritualas, praturtinantis vaiko  
žodyną ir žinias. Be to, tai  
kokybiškai ir gražiai praleistas 
laikas su vaiku, bendraujant  
ir aptariant skaitytas istorijas  
ar pamatytas iliustracijas.  
„laisvalaikis“ pasiteiravo  
Eglės, kokias knygeles ji  
rekomenduotų tėveliams  
skaityti ikimokyklinio  
amžiaus vaikams.

veidai

Puslapius parengė Eimantė jurŠėnaITė
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„Neseniai gavau Paryžiuje darytos foto-
sesijos nuotraukas, kuriose Katrina Knizike-
vičiūtė pristato mano jai sukurtą nuotakos 
įvaizdį. Būna, kad po kurio laiko, pamatęs 
savo darbą, supranti, jog norėtum ką nors 

keisti. Šįkart viskas yra kitaip. Nenorėčiau 
tobulinti net menkiausios smulkmenos“, - 
šypsodamasi patikino G.Sabaliauskaitė.

Tarp beveik 70 geriausių pasaulio vizažo 
meistrų ji užėmė penktąją, prizinę vietą. Tai 

buvo pirmas tarptautinis konkursas, kuriame 
vertintas tik G.Sabaliauskaitės modeliui da-
rytas makiažas. Mergina Lietuvoje, parodoje 
„Pelenė“, jau ne kartą skynė laurus.

„Gabrielės make up studio“ įkūrėja atvira - 
apie tai, kad ji pati pasiners į kerintį vizažo 
pasaulį, prieš penkerius metus nė nebūtų pa-
galvojusi. „Ryškinti veido bruožus kosmetikos 
priemonių pagalba pradėjau gana anksti, nes 
to reikėjo dalyvaujant šokių konkursuose. Pir-
moji mano vizažistė - šokių trenerė. Ruošda-
masi atsakingesniems pasirodymams ant par-
keto kreipdavausi į savo pusseserę - profesio-
nalią kosmetologę. Vėliau teptukus ir pieštu-
kus prisijaukinau pati“, - sakė pašnekovė.

„Kosmetologijos mokiausi kolegijoje ir iš-
klausiau milijonus seminarų. Dalyvavimas 
konkursuose taip pat padėjo tobulėti, - sakė 
G.Sabaliauskaitė. Ji pastebi, kad pastaruoju 
metu makiažo tradicijos gana sparčiai kinta. 
Pavyzdžiui, daugelį metų laikytasi nuostatos, 
kad nuotaka turi skleisti gaivumo ir skaistumo 
įspūdį. Tačiau šiais laikais atsiranda vis daugiau 
jaunamarčių, kurios tikisi ryškaus, jų bruožus 
bei pasirinktą suknelę atskleidžiančio makiažo.

Gabrielė iki šiol prisimena jaudulį, lydėju-
sį ruošiantis pasaulio vizažo čempionatui Pary-
žiuje. G.Sabaliauskaitė norėjo, kad jos suma-
nymą atskleistų modelis, dizainerė Katrina 
Knizikevičiūtė. „Tačiau iki paskutinės akimir-
kos nebuvo aišku, kokia tuo metu bus Katrinos 
plaukų spalva, todėl Elvyros Monginienės su-
kurtas galvos apdangalas situaciją išsprendė 
tobulai“, - prisiminė G.Sabaliauskaitė.

Vestuvinę suknelę iš 2018-ųjų kolekcijos 
jai paskolino salonas „Diva“. „Kurdama šį ma-
kiažą norėjau pristatyti ne tiek įprastą, koky-
bišką darbą, kiek jame perteikti moderniau-
sias tendencijas, prabangos elementus“, - apie 
savąjį sumanymą pasakojo lietuvaitė.

Ji su šypsena patikina - dar visai neseniai 
vargiai būtų patikėjusi, kad trenerės darbas 
„Dance 4 fun“ šokių studijoje užims gerokai ma-
žiau laiko, nei tas, kurio jai prireikia norint pri-
imti visas „Gabrielės make up studio“ viešnias.

veidai

Gabrielė Sabaliauskaitė 
lydės Džordaną Butkutę

Į kelionę po Lietuvą Džordaną  
Butkutę lydės pasaulyje išgarsėjusi vizažistė Gabrielė Sabaliauskaitė

Šių metų antroji pusė kaunietei vizažistei Gabrielei SabaliauSkaitei (22 m.) yra 
ypatinga - ji jau gali vertinti asmeninius pasaulio vizažo čempionato rezultatus ir 
džiaugtis sulaukusi lietuvos popscenos įžymybės Džordanos butkutės kvietimo lydėti 
ją koncertinio turo po didžiąsias šalies arenas metu.

Gabrielė Sabaliauskaitė su modeliu 
Katrina Knizikevičiūte

Gabrielės Gudkovaitės nuotr.
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ŽvaigŽdės

Britų žiniasklaida tai vertina kaip galimą 
ženklą, kad Haris ieško savo senelės pritarimo 
vestuvėms su aktore iš JAV. O kad pirmasis 
susitikimas su karaliene mylimajai nesukeltų 
pernelyg didelio streso, buvo nutarta dviejų 
moterų susitikimą surengti neoficialioje aplin-
koje. Tad apie susitikimą nebuvo oficialiai 
skelbiama, to nežinojo net rūmų darbuotojai.

Porelė vieną praėjusios savaitės dieną prieš 
17 val. (karalienės mėgiamu arbatos gėrimo 
laiku) automobiliu tamsintais stiklais privažia-
vo prie Bakingemo rūmų Londone. Princas ir 
jo mylimoji kartu su karaliene Elžbieta II išgė-
rė arbatos ir pakalbėjo. Įprastai karalienės ar-
batos gėrimo ritualas trunka apie pusvalandį, 
bet su svečiais šįkart ji užtruko visą valandą.

Naujienų agentūros PA informacija, dau-
gelis lažybų tarpininkų jau nebepriima staty-
mų, ar pora dar šiais metais susižadės. Dabar 
galima statyti tik dėl mėnesio, kurį princas ir 
aktorė paskelbs apie savo sužadėtuves. To-
kias kalbas dar labiau pakurstė žinia, jog 
M.Markl, kuri septintus metus iš eilės fil-
muojasi seriale „Kostiumuotieji“ („Suits“), 
pranešė ją išgarsinusio serialo prodiuseriams, 
jog palieka serialą ir nebepratęs sutarties. Šis 
sprendimas, pasak M. Markl buvo labai sun-

kus, nes serialo kūrybinė komanda jai tapo 
kaip šeima.

Princas Haris ir M.Markl yra pažįstami 
maždaug pusantrų metų. Rugsėjo mėnesį jie 
pirmą kartą nebesislapstė nuo žiniasklaidos 
ir burkuodami pasirodė viešumoje. Pora Ka-
nadoje kartu lankėsi sužeistų karių ir vete-

ranų sporto žaidynėse „Invictus Games“. Di-
džiojoje Britanijoje iki šiol jie demonstravo 
didelį santūrumą. Tačiau M.Markl jau viešė-
jo Kensingtono rūmuose, kur gyvena princas 
Haris ir jo brolis Viljamas (William) su šeima. 
Pasak šaltinių, Hario mylimoji patikusi prin-
cui Viljamui ir jo žmonai Ketrinai (Catherine).

Princas Haris savo mylimąją 
supažindino su karaliene
Didžiosios Britanijos princas Haris (Harry, 33) ir jo mylimoji Megan Markl (Meghan 
Markle, 36) kartu su karaliene elžBieta ii (elizabeth ii) visiškai privačiai vaišinosi arbata.
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ŽvaigŽdės

Parengė Jurga drungilaitė

Apie trečiąjį hercogienės nėštumą pra-
nešta praėjusį mėnesį, tačiau pora neat-
skleidė laukiamo kūdikio lyties. Viljamas ir 

Ketrina jau turi du vaikus - ketverių metų 
Džordžą (George) ir dvejų Šarlotę (Char-
lotte).

Trečioji poros atžala taps penktuoju įpė-
diniu eilėje į Jungtinės Karalystės valdovo 
sostą po princo Čarlzo (Charles), savo tėčio 
princo Viljamo bei brolio princo Džordžo ir 
sesers princesės Šarlotės.

Jauniausias Viljamo ir Ketrinos vaikas 
bus jau šeštasis karalienės Elžbietos II (Eli-
zabeth II) proanūkis.

Karališkoji pora tikisi 
balandį sulaukti trečiojo kūdikio
Trečiasis Jungtinės Karalystės princo VilJamo (William, 35) ir jo žmonos Kembridžo 
hercogienės KeTrinos (Catherine, 35) kūdikis turėtų gimti balandžio mėnesį, neseniai 
paskelbė karališkoji šeima.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



  laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7 15

ŽvaigŽdės

daug bendrų interesų ir abu žino, kaip smagiai 
linksmintis. Robertui patinka laisva Keiti dva-
sia. Kai jam buvo sunku, ji davė jam gerų pata-
rimų dėl santykių. Lygiai taip pat jis buvo jos 
moralinis ramstis, kai ji išgyveno savo santuo-
kos krizę ir skyrybas.

R.Patinsonas ir FKA Twigs susipažino 
prieš trejus metus ir nuo 2014 metų rugsėjo 
tapo pora, o po septynerių mėnesių susižadė-
jo - R.Patinsonas padovanojo mylimajai uni-
kalų kriaušės formos deimantinį žiedą, kurio 
vertė siekia 150 000 JAV dolerių. Tiesa, apie 
sužadėtuves nebuvo skelbiama viešai, nes 
R.Patinsonas visada saugo asmeninį gyvenimą 
po devyniais užraktais. Bet apie sužadėtuves 
išpliurpė geras poros bičiulis. Su FKA Twigs 
Robertas Patinsonas pradėjo draugauti, kai 
po ketverių metų draugystės 2012 metais iš-
siskyrė su aktore Kristen Stiuart (Kristen 
Stewart).

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Robertas Patinsonas vėl vienišas?

„Kurį laiką aš galvojau: aš baigiu mu-
zikinę karjerą“, - prisipažino atlikėja. Ji tei-
gė įrašų studijoje jautusi kaltę. „Aš tada 
visuomet klausdavau savęs, kaip galiu visa 
tai suderinti su savo vaikų auklėjimu“, - 
atviravo Šakira, su ispanų futbolo žvaigžde 
Žeraru Pikė auginanti du sūnus.

„Man atrodė neįmanomas dalykas skir-
ti pakankamai dėmesio savo kūrybiškajam 
aš ir savo šeimai, - sakė dainininkė. - 
Visa tai man atrodė kaip neįveikiamas bar-
jeras. Tada su manimi apie tai pasikalbėjo 

Žeraras. Pasakė man, kad vis dar galiu at-
sisakyti muzikos, jei iš tikrųjų manau, jog 
neturiu ką pasakyti. Jis man taip pat sakė, 
kad šitas momentas dar neatėjo“. Šakira 
netrukus su nauju savo albumu „El Dora-
do“ leisis į koncertinį turą.

Spaudoje buvo pasirodę gandai apie 
garsiosios poros skyrybas, kurių jie neko-
mentavo, bet feisbuke paviešino šiltas ir 
jaukias šeimos buvimo kartu nuotraukas, 
lyg paneigdami bulvarinės spaudos pra-
nešimus.

Populiariosios 
Šakiros dvejonės

Kolumbijos atlikėja ŠaKira (Shakira, 40) prisipažino svarsčiusi baigti muzikinę 
karjerą. Bet dvejones padėjo įveikti jos gyvenimo draugas ŽeraraS PiKė (Gerard 
Pique, 30).
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Sunkiu Robertui Patinsonui metu 
jį palaiko Keiti Peri (Katy Perry)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Panašu, kad britų aktoriaus RobeRto 
Patinsono (Robert Pattinson, 31) ir bri-
tų atlikėjos FKa twigs, kurios tikrasis 
vardas talija barnet (tahliah barnett, 29), 
vestuvių nebus. bent jau artimiausiu me-
tu. Po trejų metų draugystės sagos apie 
vampyrus „the twilight“ žvaigždė ir daini-
ninkė nutraukė sužadėtuves.

Taip skelbia ne vienas leidinys, kuriuose 
rašoma apie pramogų pasaulio garsenybes. 
Apie braškančius poros santykius pradėta kal-
bėti vasarą. O paskutinį kartą jie kartu viešai 
buvo pasirodę ant Kanų kino festivalio rau-
donojo kilimo 2017 metų gegužę.

Nutolo vienas nuo kito

Artimas porai šaltinis sakė: „Jie buvo be-
veik neperskiriami pirmuosius dvejus metus. 
Tačiau pastaraisiais mėnesiais jie iš tikrųjų 
nutolo vienas nuo kito ir vis mažiau laiko 
leisdavo kartu.

Spekuliacijos dėl santykių krizės išaugo, 
kai FKA Twigs rugpjūtį buvo pastebėta atos-
togaujanti Ibisoje su prancūzų modeliu Brieu-
cu Breitensteinu, o ant jos rankos nebebuvo 
sužadėtuvių žiedo.

Pasak poros draugų, dėl įtempto filmavi-
mo grafiko Robertui tekdavo dažnai ir daug 
keliauti, darbų turėjo ir FKA Twigs, tad jiems 
dažnai tekdavo laiką leisti atskirai. Porai ar-
timas šaltinis sakė: „Jų kelionių tvarkaraščiai 
labai paveikė santykius. Robertas buvo tas, 
kuris pirmasis užbaigė viską“. Kitas šaltinis 
taip pat patvirtino, kad „santykių pertrauką“ 
inicijavo R.Patinsonas. „Jie nusipirko namą 
kartu, bet vis labiau vienas nuo kito tolo, ir 
ji pasitraukė“.

Guodžia keiti Peri

Nors R.Patinsonas ir FKA Twigs šiuo me-
tu nebegyvena kartu, tačiau poros draugai 
užtikrina: „Jie vis dar jaučia meilę vienas ki-
tam“. Todėl išsiskyrimas toks skausmingas. 
Ir šiuo sunkiu R.Patinsonui laikotarpiu jį labai 
palaiko draugė JAV atlikėja Keiti Peri (Katy 
Perry).

Ar juos sieja kažkas romantiško? Artimas 
R.Patinsono draugas sako, kad „Robertas ir 
Keiti jau seniai yra geri draugai ir nuolat pa-
laiko ryšį, Robertas kalbasi su ja apie viską“. 
Jie reguliariai kalbasi telefonu ir visada susi-
tinka, kai tik būna laisvi nuo filmavimų ir kon-
certų. Pasak šaltinių, Robertas ir Keiti turi 

Robertas Patinsonas vėl vienišas?
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Kasdienybės  
ir stiliaus būtinybė 
Aktorius Džonis DepAs (Johnny Depp) 

Aktoriaus biografijoje daugybė išskirtinių, 
kiek keistokų ir ganėtinai ikoniškų personažų. 
Asmeninio garsaus vyro stiliaus taip pat ne-
pavadinsi nuobodžiu, jis mėgsta kiek bohe-
mišką įvaizdį, kurio vienas pagrindinių akcen-
tų - akiniai, dažniausiai nedideli, storais apva-
lainais rėmeliais. Nors aktorius neretai nešio-
ja tradicinius baltus stiklus, dar vienu jo įvaiz-
džio išskirtinumu galima pavadinti įvairių 
atspalvių mėlynus akinių stiklus. Iš tiesų aki-
niai ne tik jo stiliaus akcentas, bet ir būtinybė. 
„Esu aklas kaip šikšnosparnis. Kaire akimi 
beveik nematau, dešinė taip pat mato prastai. 
Todėl be akinių ar kontaktinių lęšių visas pa-
saulis būna išsiliejęs“, - sakė jis. Ne vien dėl 
įvaizdžio jis renkasi ir mėlynus akinių stiklus - 
šie jam reikalingi turint regos akipločio defek-
tą (Meares-Irlen sindromą), kuris gali sukelti 
akių skausmus, galvos svaigimą. 

ŽvaigŽdės

Stiliaus detalė - akiniai
ne visi garsiausi pasaulio aktoriai gali pasigirti puikiu regėjimu. Tačiau kai kurie  
išlieka paslaptingi ir viešumoje mieliau renkasi dėvėti kontaktinius lęšius, kiti geriau 
renkasi akinius ar netgi paverčia juos svarbia įvaizdžio detale. 

Kūrėjo uniformos dalis
Dizaineris ir kūrybos vadovas  
KArlAs lAgerfelDAs 

Mados kūrėjas, kurio skonis įkve-
pia milijonus mados gerbėjų, nors as-
meninės stiliaus formulės jis nekeičia 
metų metus. Kartais atrodo, kad jis 
kuria iliuziją - jo apranga kaskart at-
rodo ir tokia pati, ir vis skirtinga. Aiš-
ku viena - akiniai nuo saulės jau tapo 
lengvai atpažįstama jo įvaizdžio vizi-
tine kortele. Retas gerbėjas šį mados 
kūrėją matė be akinių, fotografuotis 
be jų jis atsisako. Pagauti jį be akinių 
yra pavykę vos keliems paparacams. 
K.Lagerfeldas išlieka paslaptingas ir 
per daug neatvirauja, kodėl akiniai jam 
tapo būtinybe, tačiau prielaidas leidžia 
daryti viena garsiausių jo citatų: „Esu 
trumparegis. Kai trumparegiai nusii-
ma akinius, jie atrodo kaip mieli šu-
nyčiai, trokštantys, kad juos pasiimtų 
namo.“

Akinius derina su dukra
Aktorė Dženifer gArner 
(Jennifer garner)

Nuo mažų dienų aktorė yra trumparegė, 

todėl nuolat turi nešioti akinius arba kontak-

tinius lęšius. Pastaruosius ji renkasi vaidin-

dama, tačiau kasdieniame gyvenime ją dažnai 

galima pamatyti su akiniais. Jos dukra taip 

pat nešioja akinius, tad aktorė nevengia į 

miestą su dukra eiti panašaus stiliaus rėme-

liais. Anksčiau Dženifer mieliau rinkdavosi 

subtilius metalinius akinių rėmelius, dabar 

dažniausiai pasirodo su masyviais akiniais 

storais, tamsiais rėmais. Jos gerbėjai žinomai 

aktorei liaupsių negaili, socialiniuose tink-

luose ji sulaukia daugybės pagyrimų, kad su 

akiniais yra dar seksualesnė, atrodo solides-

nė ir intelektualesnė.

Paiso taisyklių
Aktorė en HeTAvėJ (Anne Hathaway)

Pastaraisiais metais aktorė vis dažniau 
puošiasi masyviais akiniais storais rėmais. 
Pasirodo, anksčiau En savo regėjimui pa-
gerinti rinkdavosi kontaktinius lęšius, ta-
čiau akiniams vis labiau populiarėjant kaip 
stilingam akcentui savo stilių paįvairinti 
nusprendė ir ji. Dažniausiai akinius ji deri-
na su ryškiu akies kontūru, kiek netvarkin-
ga šukuosena ir niekada nenešioja akinių 
su laisvalaikio apranga, nes mano, kad taip 
sukuriamas tam tikras apsileidėlės įspūdis.
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Įkvėpimas socialiniuose tinkluose
Aktorė ir atlikėja SelenA GomeS (Selena Gomez)

Tai dar viena garsenybė, 
kuri viešumoje mieliau pasi-
rodo su kontaktiniais lęšiais, 
tačiau nuotraukose, kuriose 
užfiksuotos jos kasdienio gy-
venimo akimirkos, mergina 
yra su akiniais. Toliaregė 
mergina daugeliui jaunų 
mergaičių socialiniuose tink
luose tampa įkvėpimu, kaip 
suderinti stilingus akinius ir 
madingą makiažą. Atrodo, 
kad Selenos kolekcijoje skir-
tingų akinių yra daugiau nei 
daugelio moterų spintoje 
batelių. Mergina turi daugy-
bę porų, kurias lengvai pri-
derina prie skirtingų stilių 
derinių. Kai dėvi sportinį 
džemperį ir avi sportbačius, 
ji renkasi nedidelius, apsk
ritus, tarsi knygos veikėjo 
Hario Poterio stiliaus aki-
nius, kai rengiasi seksua-
liau - nešioja masyvius aki-
nius storais rėmais.
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StiliuS

Vestuvinė suknelė - ypatingas drabužis, apie kurį daugelis merginų svajoja il-

gus metus, negaili laiko paieškoms, o atradusios tobulą suknelę, ir pinigų. Sa-

vaitgalį parodų rūmuose „Litexpo“ vykusioje vestuvių parodoje „Išteku.lt“ gar-

siausi šalies dizaineriai pristatė naujausias vestuvinių suknelių kolekcijas kitų 

metų nuotakoms. Vienos suknelės išsiskyrė paprastumu ir modelio struktūriš-

kumu, kitos - prabangiais audiniais bei įmantriais rankų darbo siuvinėjimais. 

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Garsiausių šalies dizainerių 

pasiūlymai nuotakoms

laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7

Galvos papuošimas – karūnėlė  
su jūros žvaigždėmis

Prabangi suknelė  
bohemiško stiliaus nuotakai

StiliuS

Garsiausių šalies dizainerių 

pasiūlymai nuotakoms
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Viktorija Jakučinskaitė („Tiulio Fėja“)

V.Jakučinskaitė kuria sukneles, kurios nepaklūsta madai ir laikui. Dizainerė siekia, kad nuotaka ir po daugelio metų žiūrėdama 
vestuvių nuotraukas džiaugtųsi savo suknele. Naujoji „Tiulio Fėjos“ kolekcija sudaryta iš 3 linijų. Vienos suknelės prabangesnės, 
pūstesnės, kitos - romantiškos, skirtos nuotakoms, planuojančioms vestuves užsienio kurortuose, pajūry. Modelių galvas 
puošė iš jūros žvaigždžių sukurtos karūnos. Trečioji linija labiausiai patiks norinčioms surengti kiek bohemiško stiliaus šventę. 
Pastarosios linijos suknelės pasiūtos iš 5-6 skirtingų audinių, nėriniuotos.

Suknelė nuotakai, vestuves planuojančiai 
užsienio kurorte ar pajūryje

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė ant podiumo 
pasirodė su dukromis Veronika ir Ieva
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Liutauras Salasevičius 
(„Madam pareis vėliau“)

L.Salasevičiaus kolekcija išsiskyrė netra
diciniais sprendimais ir ekstravagancija. 
Pasak jo, ištekanti madam yra kitokia nei 
saldi nuotaka. Modeliai podiumu žengė 

pasipuošę paslaptingomis nėrinių kaukė 
mis  savotiška veliumo variacija. Kai kurios 

suknelės išsiskyrė skulptūriškomis formomis, kai 
kurios prabangių detalių  perlų, kristalų ar plunksnų gausa. Ilgesnių 
suknelių, sijonų nugaroje  gilūs skeltukai, kai kurių modelių kojas 
dengė ilgos odinės kojinės. Kadangi kūrėjas yra įsitikinęs, kad 
nuotakos suknelė nebūtinai turi būti balta, pagrindinis kolekcijos 
modelis buvo baltos ir raudonos derinys.

StiliuS

Prabangios suknelės gali 
būti derinamos su ilgomis 
odinėmis kojinėmis

L.Salasevičiaus veliumo 
interpretacija - siuvinėta 
veido kaukė
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StiliuS

Pagrindinis kolekcijos modelis išsiskyrė ryškumu
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StiliuS

Rafinuotai elegantiškų 
suknelių nugaroje - 
masyvūs kaspinai

Egidijus Rainys („Egidijus Rainys Couture“)

Dizainerio kolekcijose visuomet yra tradicinių, E.Rainiui būdingų, 

detalių, o taip pat naujų, nematytų elementų. Nuotakos yra 

pamėgusios jo kuriamas romantiškas, dažnai šilkines plazdančias 

sukneles. Rafinuota elegancija garsėjantis dizaineris pristatė ir 

trumpas, ir žemę siekiančias sukneles, kurios žavėjo ir įspūdingais 

sprendimais - masyviomis rožėmis ar kaspinais ant nugarų.
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StiliuS

Vienas Egidijaus Rainio 
kūrybos bruožų - romantiškai 

plevenančios šilko suknelės

 Trumpos suknelės nugara 
dekoruota įspūdinga 
detale - trimate rože
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Grožio paslaugos 
Vizažo meistrei ir grožio salono „Studio M by Milita“ įkūrėjai Militai Daikerytei 
paroda tapo puikia proga pademonstruoti kūrybiškumą. Dizainerių kolekcijų 
pristatymui studijos grožio meistrai sukūrė šukuosenas ir makiažus, tačiau žinoma 

vizažistė sako, kad ne kiekviena nuotaka išdrįstų taip pasipuošti savo šventei: „Tai 
yra podiumui ir mados pristatymui skirtas makiažas, įkvėptas tradicijos, kad vestuvių 
dieną nuotaka turi turėti ką nors mėlyno. Tačiau dažniausiai savo šventei nuotakos 
renkasi klasikinius, natūraliai atrodančius, standartinius makiažus.“ Ji rekomenduoja 
užsirašyti ir bandomajam makiažui - taip iš anksto žinosite, koks makiažas bus 
atliekamas, taip pat susipažinsite su meistru. „Galbūt ne visi sau gali leisti pasidaryti 

Vestuvės - viena gražiausių gyvenimo švenčių. Vieni tokią dieną nori kuklios ir jaukios šventės, kiti iškelia įspūdingą puotą, 
kurios planavimas užtrunka ne vieną mėnesį. Sostinėje vykusios vestuvių parodos „Išteku.lt“ dalyvių „Laisvalaikis“ pasiteiravo,  
kas šiuo metu populiaru planuojant vestuves.

Saldus stalas 
Renginių organizatorė, desertinių „Liu Patty“ 
savininkė ir įkūrėja Liucina Rimgailė įvairioms 
šventėms kuria ne tik gardžius, bet ir akiai labai 
patrauklius desertus. Pasak jos, saldus stalas 
visuomet buvo svarbi vestuvių dalis, tačiau 
dabar jis darosi vis gražesnis, spalvingesnis ir 
įdomesnis: „Net ir planuojantys kuklias vestuves 
ar norintys pataupyti dekorui desertų stalui ir 
jo papuošimams pinigų negaili bei paverčia jį 
vienu gražiausių ir svarbiausių šventės akcentų.“ 
Ji pastebi, kad šiuo metu populiariausi keksiu-
kai, nedideli, vieno kąsnio desertai, taip pat vis 
daugiau būsimų jaunavedžių prašo desertų be 
laktozės, glitimo ar renkasi veganiškus skanėstus. 
Pasak Liucinos, protingiausia į desertų tiekėjus 
kreiptis prieš 3 mėnesius ir rezervuoti šventės 
datą, o artėjant šventei derinti likusias detales, 
susijusias su šventės desertais.

Populiarėjančios   tendencijosvestuviųŠventės kodas

Kauniečių įmonės  
„Vip Saldumynai “  
sukurtas vestuvinis tortas

Renginių organizatorė ir desertinių  
„Liu Patty“ savininkė Liucina Rimgailė  

pastebi, jog populiarėja desertai  
be laktozės ir veganiški saldumynai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Vedėjas ir  
vakarinė dalis

Renginių  vedėjas Mantas Kazlauskas juokauja, kad vestuvių planavimas 
primena nėštumą - pasiruošti šventei vidutiniškai reikia 9 mėnesių: „O 
jei vestuves norite iškelti šiltuoju metų laiku arba renkatės ypatingą datą 
(pvz., 7 mėnesio 7 dieną), patarčiau savo šventę pradėti planuoti kiek 
daugiau nei prieš metus.“ 
Kad jaunavedžiai nori tradicinių lietuviškų vestuvių ir toks poreikis dar 
išlieka, M.Kazlauskas sako girdintis iš kolegų, tačiau į jį dažniausiai 
kreipiasi jaunavedžiai, trokštantys elegantiškos šventės. „Jaunavedžiai 
vis dažniau pabrėžia, jog nenori, kad šventės svečiai būtų dažnai ragi-
nami pakelti taures, mieliau prašo šventės dalyvius užimti nebanaliais 
žaidimais. Šiuo metu labai populiarūs laisvo pobūdžio protmūšių tipo 
žaidimai, kai reikia atspėti dainą ar panašiai“, - sakė M.Kazlauskas. Pasak 
jo, vis daugiau jaunavedžių nebesiekia sutaupyti ir nebando paprašyti, 
kad vakaro vedėjo, didžėjaus ir apšvietėjo pareigas atliktų vienas žmogus. 
„Nors anksčiau žmonės nesuprasdavo, kam reikalingas apšvietimas, 
dabar ši paslauga darosi vis populiaresnė. Juk apšvietimas kuria vakaro 
atmosferą - vienoks jis būna, kai svečiai vakarieniauja, romantiškesnis, 
kai jaunavedžiai šoka pirmąjį šokį, o prasidėjus diskotekai apšvietimas 
priderinamas prie vakaro dalyvių nuotaikos, skambančios muzikos“, - 
apie populiarėjančias paslaugas pasakojo M.Kazlauskas.

Gėlės ir dekoras 
Nuotakos puokštė - vienas svarbiausių vestuvių dienos simbolių. Floristikos salono „Gėlių 
gaublys“ atstovai sako, kad dažniausiai nuotakos puokštė labai individualus dalykas, kuriamas 
atsižvelgiant į būsimos nuotakos norus ir pageidavimus. Neretai merginos idėjų ieško internete 
ir į saloną atsineša įvairių nuotraukų su idėjomis. Vis dėlto galima išskirti tam tikras tendenci-
jas - baltos gėlių puokštės kiek populiaresnės žiemą, o šiltuoju metų laiku nuotakos paprastai 
renkasi spalvas nuo pastelinės rožinės iki sodrios vyšninės. Šiuo metu „ant bangos“ bijūnai, o į 
chrizantemas požiūris vis dar kiek stereotipiškas, bet jau atsiranda nuotakų, kurios nori puokštės 
iš karališkųjų chrizantemų. Populiarios ir kitos salono teikiamos paslaugos - puokštės stalo 
dekorui, automobilio puošimas, arkos, o pastaruoju metu bene labiausiai jaunavedžių trokštama 
paslauga - fotosienelė iš gėlių žiedų. Anksčiau fotosienelės buvo dekoruojamos popierinėmis ar 
dirbtinėmis gėlėmis, o pastaruoju metu jaunavedžiai vis dažniau nori gyvų gėlių.

Populiarėjančios   tendencijosvestuvių

ir bandomuosius makiažus, tačiau jei planuojate dalyvauti kokiame nors gimtadie-
nyje, vakarėlyje ar kitokioje šventėje - nušausite 2 zuikius: pasipuošite svarbiai pro-
gai, susipažinsite su grožio meistru ir sužinosite, koks makiažas bus atliktas vestuvių 
dieną“, - sakė Milita. Ji taip pat siūlo nedelsti ir makiažą savo šventei užsisakyti bent 
jau likus pusmečiui iki vestuvių dienos. Kai kurie „Studio M by Milita“ meistrai jau 
dabar turi užsakymų kitų metų vestuvių sezonui.

Šventės kodas

Ryškus ir kiek netradicinis 
vestuvinis makiažas

Salono „Gėlių gaublys“  
sukurta gyvų gėlių kompozicija
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grožio paletė

Viktorijos Šaulytės 
grožio svarstyklės

Stilistė ir dueto „ŠaŠa“ narė  
Viktorija Šaulytė (23) puikiai 
išmano ne tik stiliaus, bet ir  
grožio taisykles. Dailus makiažas 
ir grožis, pasak Viktorijos, prasi-
deda nuo rūpesčio savimi ir iš-
puoselėtos odos. Garsi mergina 
papasakojo, kas yra svarbiausia 
jos grožio rutinoje, o kas, jos  
manymu, kenkia grožiui.

TaiP
Labai Labai gerai nuvaLytas veidas. geras posakis: „Makiažas prasideda nuo švarios 
veido odos.“ todėl ir prieš miegą, ir ryte tiesiog būtina gerai nusivalyti veidą. einant miegoti 
oda turi kvėpuoti, būti gerai sudrėkinta ir ilsėtis.

vanduo. ir organizmui, ir odai būtina drėgmė. aš pati stengiuosi visus kitus gėrimus iškeisti 
į vandenį.

drėkinaMoji veido kaukė. Pasilepinti naudinga bent 2 kartus per savaitę.

bent keLios aktyvios dienos Per savaitę. Manau, kad kiekvienam organizmui rei-
kia bent kažkiek pasportuoti ar nuveikti kažką aktyvaus, tada atsiranda daugiau energijos ir 
pozityvių minčių!

Miegas. bent kartą per savaitę reikėtų gerai išsimiegoti (maždaug 8-9 val. miego).
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Parengė Eimantė juršėnaitė

ne
rankšLuostis veidui. geriau veidą nusausinti servetėle, taip 
išvengsime sudirgimo ir papildomų spuogelių.

iLgai nePakeista PataLynė. Manau, kad patalynėje kaupiasi 
daug nešvarumų ir bakterijų.

netvarkingi nagai. svarbu, kad nagai būtų sutvarkyti ir atrodytų 
estetiškai, nesvarbu, jie nulakuoti ar ne.

eiti į vonią Prieš tai nenuėjus į dušą. Prieš gulant į karštą 
vonią, reikėtų palįsti po dušu ir nuplauti nuo kūno nešvarumus, nėra 
malonu juose mirkti.

Miegoti su Makiažu. ne ne ne ne!
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Turite suprasti, kad grožio priemonės bus 
veiksmingos tik tuo atveju, jei joms „padė-
site“ - reguliariai lankysitės pas kosmetolo-
gą, naudosite paskirtas veido priežiūros prie-
mones.

Grožio namuose nuo pat pirmųjų žingsnių 
Jus sutiks su šilta šypsena, o profesionalių 

rankų prisilietimas leis pamiršti kasdienius 
rūpesčius. Čia galėsite pasimėgauti veido odos 
procedūromis su ilgametes tradicijas puose-
lėjančia profesionalia prancūziška SOTHYS 
ir SIMONE MAHLER kosmetika. Taip pat 
čia atliekama kūno depiliacija, antakių ir 
blakstienų dažymas bei korekcija. Čia pat ga-

lėsite įsigyti veido ir kūno odos puoselėjimo 
produktų, skirtų naudoti namuose.

Išbandykite ir įsitikinkite, kad sveikata, 
grožis, ramybė - tai Jūsų geros savijautos ga-
rantas.

● Gyvybingumo 
suteikiantis jaunystės 
kremas;
● Raukšles veikiantis 
jaunystės kremas;
● Stangrinamasis 
jaunystės kremas;
● Struktūrą keičiantis 
jaunystės kremas;
● Odos tankį 
gerinantis jaunystės 
kremas.

grožio paletė

Ir dar viena naujiena - 
nauja „Sothys“ jaunystę  
tausojanti intensyvi 
proce dūra su -BP3 TRI 
KOMPLEKSUTM (šafranas, 
sofora, peptidai), 
multikaukių ir zonų 
procedūra su išplėstu 
SOTHYS „Digi Esthetique“ 
masažu. Procedūros metu 
naudojamos 8 priemonės, 
kurios yra tik kosmetolo-
gams skirtame specialiame 
rinkinyje.

Sothys grožio namai:  
grožio ir geros savijautos garantas
Nežaiskite su savo veido oda, nes žala gali būti labai didelė, o laiko  
atgal jau neatsuksite... Nuo gatvės triukšmo, nuo skubančių praeivių, 
nuo atsibodusios rutinos neretai norisi kur nors pasislėpti... Vilniaus 
centre įsikūrę SOTHYS grožio namai kviečia į sukurtą grožio karaliją - 
pabrėžti ir puoselėti Jūsų grožį.

Sveikatos puoselėjimas ir energijos šaltinio ieškojimas yra susijęs su noru atsikratyti kasdienio streso, 
įtampos, troškimo save palepinti procedūromis, kurios siūlomos SOTHYS grožio namuose.
Apsilankymo rezultatas - iki 6 metų jaunesnė veido oda po 3 jaunystės procedūrų!!!
SOTHYS grožio namų naujiena - jaunystę tausojanti produktų linija ir procedūra.
Šie produktai skirti išsaugoti Jūsų odos jaunystę, ne pakenkti, bet apsaugoti, puoselėti ir išlaikyti ją 
sveiką bei spindinčią.

Palikite už durų miesto gyvenimo stresą, sustabdykite laiką kelioms minutėms ar kelioms 
valandoms... įženkite į SOTHYS GROŽIO NAMŲ erdvę. Tai daugiau nei grožio namai, tai - 
išskirtinė vieta, skirta grožiui ir atsipalaidavimui...

SOTHYS grožio namai
Adresas: A.Jakšto g. 8/10, Vilnius

Telefonas: +370 620 15551

Daugiau informacijos:  

https://www.facebook.com/Sothys-

Grožio-Namai-Vilniuje

Penki jaunystę tausojantys kremai:

Šešių serumų liniją sudaro:
● Veido odos spalvą vienodinantis serumas;
● Detoksikuojantis, laisvuosius radikalus neu-
tralizuojantis serumas;

● Raukšles veikiantis serumas;
● Stangrinamasis serumas;
● Rekonstrukcinis serumas;
● Tobulai formuojantis serumas.

Tai itin veiksmingos priemonės, kurių sudėtyje yra didelės koncentracijos 
medžiagos, skirtos tiksliniam poveikiui. Tekstūra tokia, kad oda lengvai 
įsisavina veikliąsias medžiagas ir užtikrina dar kelių priemonių įsiskverbimą 
bei poveikį.
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RIEŠUTAI. Vietoj bandelės ar sausai-
nio verčiau rinkitės saujelę riešutų - tai ne 
tik puikus užkandis, bet ir vienas geriausių 
produktų imuniteto stiprinimui. Juose gausu 
naudingų medžiagų - vitamino E, pasižymin-
čio antioksidacinėmis savybėmis, taip pat 
Omega 3, geležies, kalcio, kalio cinko, mag-
nio, seleno. Ypač naudingi migdolai, pistaci-
jos, graikiniai, anakardžio riešutai. Jie puikiai 
dera su džiovintais vaisiais, kuriuose taip pat 
gausu naudingų medžiagų. 

SVOGŪNAI IR ČESNAKAI. Se-
niai žinoma, kad svogūnai ir česnakai yra pui-
ki antibakterinė ir antivirusinė priemonė, 
stip rinanti imunitetą. Juose gausu seleno, ku-
ris padeda apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų 
ir žalingo saulės poveikio odai. Svogūnai ir 
česnakai dažniausiai naudojami gaminant įvai-
rius patiekalus, tačiau galima pasigaminti ir 
imunitetui naudingą užkandį - sutarkuotus 

svogūnus arba plonomis riekelėmis supjaus-
tytus česnakus galima uždėti ant duonos rie-
kės. Kad po užkandžio neutralizuotumėte ait-
rų kvapą, išgerkite puodelį mėtų arbatos.

CITRUSINIAI VAISIAI. Visi žino, 
kad apelsinai, greipfrutai, mandarinai ar citri-
nos yra puikus vitamino C šaltinis. Stiklinė 
citrusinių vaisių sulčių iš ryto sustiprins imu-
nitetą, suteiks energijos ir pakels nuotaiką. 
Jei tokių galimybių neturite, apelsiną įsimes-
kite į rankinę ir suvalgykite pietų pertraukos 
metu arba skiltele citrinos paskaninkite ar-
batą. 

KEFYRAS. Jis naudingas ne tik ko-
vojant su virusais, bet ir padeda gerinti virš-
kinimą, papildo organizmo kalcio ir vitamino 
D atsargas. Stiklinė šviežio, neilgai galiojan-
čio, dar geriau, pačių namuose pagaminto, 
kefyro imuniteto stiprinimui yra labai nau-
dinga. 

MEDUS. Jis nuo seno garsėja savo gy-
domosiomis ir imunitetą stiprinančiomis sa-
vybėmis. Kasdien suvalgę šaukštą medaus, 
sirgsite mažiau. Galite pasidaryti desertą su 
medumi ir riešutais ar džiovintomis uogomis, 
medumi pasaldinti arbatą. Imunitetui itin nau-
dingas mišinys iš medaus, imbiero ir citrinos. 
Smulkiai sutarkuotą imbierą užpilkite litru 
karšto vandens, įdėkite smulkintos citrinos 
(galima ir su žievele) ir pagal skonį įdėkite 

medaus. Rekomenduojama per dieną išgerti 
porą stiklinių šio mišinio.

ŽALIOJI ARBATA. Šilta arbata šal-
tuoju laikotarpiu asocijuojasi su jaukumu ir 
šiluma. Puodelyje žaliosios arbatos yra dau-
gybė antioksidantų, kalio, mangano, fluoro, 
geležies, karotino, vitaminų C ir E. Jei arba-
tą pagardinsite skiltele citrinos, naudingos 
arbatoje esančios medžiagos bus dar geriau 
pasisavinamos. Be to, žalioji arbata suteikia 
energijos, gerina atmintį, o jos sudėtyje yra 
medžiagų, pasižyminčių raminamosiomis ir 
streso lygį mažinančiomis savybėmis. Suma-
žindami stresą taip pat  stiprinate imuninę 
sistemą, nes nuolatinė įtampa yra vienas iš 
imuniteto priešų.

BANANAI. Juose gausu A, C, E ir B 
grupės vitaminų, beta karotino, kuris saugo 
nuo laisvųjų radikalų poveikio, padeda išlai-
kyti odos elastingumą ir stiprina imunitetą. 
Bananą galima panaudoti gaminant žaliuosius 
kokteilius, kurie lengvai ir greitai paruošiami 
pusryčiams.

RAUGINTI KOPŪSTAI. Tai dar 
vienas puikus vitamino C šaltinis - 300 gr. 
kopūstų yra vitamino C dienos norma. Be to, 
kopūstai gerina virškinimą, padeda pašalinti 
toksinus iš organizmo, stiprina širdį ir nor-
malizuoja cholesterolio kiekį kraujyje. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Šaltuoju sezonu labiau susirūpiname  
imuniteto stiprinimu. O tam, pasak  
specialistų, pirmiausia reikia susirūpinti 
mityba ir į racioną įtraukti kuo daugiau 
produktų, naudingų imuniteto stiprini-
mui. Netgi stiklinė sulčių, puodelis  
arbatos ar sveikas užkandis gali padėti  
išvengti ligų ir sustiprinti imunitetą.

Ką valgyti, 
kad sustiprintume 
imunitetą? 

sveikatos kodas
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Kaip kasdienę rutiną paversti 
maloniu ritualu?

Natūralių žolelių arbata ir vi-
liojantys kvapai pasitiko visus, 
susirinkusius į naujos  namų 
jaukumo ir kosmetikos prekių 
tinklo „Rituals“ parduotuvės 
Klaipėdoje atidarymą. Kvies-
tiniai svečiai domėjosi, kaip 
kasdienę rutiną paversti pras-
mingu ritualu, vaišinosi geišų 
siūlomais gėrimais, čia pat 
galėjo pasilepinti rankų masa-
žu ir išbandyti dar neatrastus 
„Rituals“ produktus. Renginio 
nepraleido ir gausus būrys ži-
nomų uostamiesčio žmonių, 
kurie papasakojo, kaip namuo-
se kuria jaukią atmosferą, atsi-
palaiduoja ir pasilepina.

Ritualai padeda 
išvengti ir ligų

Grupės „69 danguje“ narė  
ir televizijos laidų vedėja   
Nijolė PareiGytė-rukaitieNė: 

Esu tikra  kvapnių žvakių my-
lėtoja. Tiesa, rasti kvapą, kuris ne-
erzintų, o sukurtų namuose jauku-
mą, - tikras iššūkis. Labiausiai ma-
ne atpalaiduojantis ritualas – karš-
ta vonia su keliais lašais eterinio 
aliejaus. Jei jaučiu, kad kimba liga, 
į vonią įsilašinu pušų, arbatmedžio 
aliejaus. Labai padeda nuo kosulio, 
slogos. Jei noriu atsipalaiduoti prieš 
miegą, įsilašinu levandų aliejaus. 
Skaitydama kelionių knygas rankas 
pasitepu akacijų aliejumi. Tai dar 
labiau sužadina vaizduotę.Atlikėja ir televizijos laidų vedėja Nijolė Pareigytė-

Rukaitienė su dukrele Patricija
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Kaip kasdienę rutiną paversti 
maloniu ritualu?

Parengė Eimantė Juršėnaitė 

Ramybę atranda pajūry
Dainininkė Violeta tarasoVienė: 

Ramybę ir vidinę harmoniją  randu būdama prie jūros. Kai jaučiuosi pavargusi, važiuoju viena arba su vyru pasivaikščioti pajūriu. Vėjas labai gerai prapučia galvą, galiu pamąstyti. Labai džiaugiuosi, kad gyvenu mieste, kuris yra prie jūros. Namuose atpalaiduojančią atmosferą susikuriu su kvapniomis žvakėmis. Tik esu įsitikinusi, kad svarbiausia yra nepersistengti ir nepaversti savo namų kvapų karalyste.

Stengiasi, kad 
atsipalaiduotų ir vaikai

Prodiuserė GoDa skačkauskaitė-Jokubaitienė: 

Esu įsitikinusi, kad jaukią aplinką namuose galima 

susikurti į pagalbą pasitelkus žvakes, eterinius aliejus ir 

smilkalus. Be to, esu neabejinga meditacijoms, jogai ir 

sveikam gyvenimo būdui. Šiuo metu didžiausias mano 

rūpestis yra du sūnūs. Jų kūno priežiūrai renkuosi kos-

metiką, kurioje yra natūralių ir ekologiškų ingredientų. 

Džiaugiuosi atradusi „Tiny Rituals Baby“ liniją, kurios 

prausikliai negraužia ir nedirgina akyčių.  Tikras atradi-

mas - masažinis aliejus. Taigi nedideliais kasdieniais ri-

tualais stengiuosi palepinti ir savo vaikus.

Atlikėjai Violeta Tarasovienė ir Vilius Tarasovas

Prodiuserė Goda Skačkauskaitė-Jokubaitienė
Andriaus Vengalio nuotr.



RekoRdai

Už 20 mln. eUrų  
pardUotas p.pikaso namas

Prancūzijoje už daugiau kaip  
20 mln. eurų parduotas paskutinysis 
menininko Pablo Pikaso (Pablo Picasso) 
namas. Vilą Mužene, į šiaurę nuo Ka-
nų, įsigijo verslininkas iš Šri Lankos. 
Vis dėlto nėra visiškai aišku, ar jis su-
rinks tokią sumą.

Verslininkas, turintis ir Naujo-
sios Zelandijos pilietybę, pats vado-
vauja nekilnojamojo turto bendrovei. 
Jis dabar turi du mėnesius laiko su-
mokėti aukcione pasiūlytus 20,2 mln. 
eurų.

Vila pastaruoju metu priklausė vie-
nam olandui, kuris pastatą 2007-ai-
siais įsigijo iš P.Pikaso podukros.

Ligšiolinis savininkas, be kita ko, 
sklype įrengė baseiną bei teniso aikštę. 
P.Pikaso ateljė praktiškai visiškai išlai-
kyta, tačiau jau yra be paveikslų.

Ispanų menininkas viloje praleido 
paskutiniuosius savo gyvenimo metus. 
Jis mirė 1973-iaisiais. Iš teritorijos at-
siveria vaizdas į Kanų įlanką.

trUmpai

BILIETUS PLATINA

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PARTNERIAI:

ORGANIZATORIAI:

Tango de
Buenos Aires

ww
LAPKRIČIO 22 D. 19 VAL. VILNIUJE,  
Šv. Kotrynos bažnyčioje
LAPKRIČIO 24 D. 19 VAL. KLAIPĖDOJE,  
kultūros fabrike
LAPKRIČIO 25 D. 17 VAL. KAUNE,  
valstybinėje filharmonijoje

Su                            kortele 
-10 % nuolaida

Brangiausia pasaulyje rankinė

„Christie’s“ aukcionų namų specialistai Honkonge (Kinija) pristatė brangiausią 
pasaulyje rankinę, 2010 metais įtrauktą į Gineso rekordų knygą.

Dizainerio Roberto Movado (Robert Mouawad) kurta rankinė, pavadinta „Mouawad 
1001 Nights Diamond Purse“ („Movad 1001 nakties deimantinė delninė“), parduota 
už 3,8 mln. JAV dolerių. Rankomis iš 18 karatų aukso pagamintą rankinę sudaro 4,517 
deimantų.

EPA-Eltos nuotr.
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Didžiausias pasaulyje laik-
rodis-gegutė yra Tribergo 
parke „Eble Clock Park“ 
(Vokietija). Didžiausias 
laikrodis atkurtas masteliu 
60:1, palyginti su originaliu 
laikrodžiu, jo rato skersmuo -
2,60 m, o švytuoklė 8 m
ilgio. Šešias tonas sveriantis 
laikrodis buvo gaminamas 5 
metus. Šiame parke taip pat 
veikia laikrodžių-gegučių 
parduotuvė, kurioje itin gau-
sus įvairiausių modelių ir
formų laikrodžių-gegučių 
pasirinkimas.

BILIETUS PLATINA

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PARTNERIAI:

ORGANIZATORIAI:

Tango de
Buenos Aires

ww
LAPKRIČIO 22 D. 19 VAL. VILNIUJE,  
Šv. Kotrynos bažnyčioje
LAPKRIČIO 24 D. 19 VAL. KLAIPĖDOJE,  
kultūros fabrike
LAPKRIČIO 25 D. 17 VAL. KAUNE,  
valstybinėje filharmonijoje

Su                            kortele 
-10 % nuolaida

REKORDAI

Didžiausias pasaulyje 
laikrodis-gegutė

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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85 proc. iš 3,5 mln. mokyklos nelankan-
čių vaikų yra mergaitės, teigia HRW. Nors 
šiandien mokyklinį išsilavinimą įgyja dau-
giau mergaičių nei per Talibano viešpatavi-
mą 1996-2001 metais, tačiau pažanga yra 
„nepilna ir trapi“. Milijonai mergaičių vi-
siškai nelanko mokyklos arba eina į ją tik 
trumpai. Kai kuriuose šalies regionuose 
mergaičių dalis mokyklose net mažėja.

Tai lemia įvairios priežastys: trūksta mo-
kyklų, moterų mokytojų ir infrastruktūros, 
pavyzdžiui, tualetų. Dėl besitęsiančio konflik-
to tarp vyriausybinių dalinių ir radikalaus isla-
mo Talibano tūkstančiai šeimų buvo priverstos 
palikti namus. Daugelis mergaičių dirba, kad 
padėtų savo šeimoms. Islamistai ir nusikaltė-
liai grasina mergaitėms ir jaunoms moterims.

Ataskaita parengta remiantis tyrimais 
keturiose provincijose bei Afganistano vy-
riausybės duomenimis. Tačiau iš tikrųjų si-
tuacija gali būti dar prastesnė, pabrėžia HRW. 
Kas Afganistane nelanko mokyklos, į oficia-
lią statistiką įtraukiamas tik po trejų metų. 
Afganistano švietimo ministerija balandį or-
ganizacijai HRW pranešė, kad 39 proc. iš  
9,3 mln. moksleivių yra mergaitės. Tačiau 
HRW šiuos skaičius laiko nepatikimais.

KaleidosKopas

Tailande - karališkoji kremavimo ceremonija
Bankoke spalio 26 dieną vyko iškilminga Tailando karaliaus Bumibolo 
(Bhumibol) kremavimo ceremonija. Jis mirė 2016 m. spalio 13 dieną 
būdamas 88 metų. Po jo mirties buvo paskelbtas gedulas, kuris šalyje 
truko visus metus. Karaliaus laidotuvių ceremonija, prasidėjusi krema-
vimu, vyksta 5 dienas. Po visų ceremonijų karaliaus pelenai pateks į  
Didžiuosius rūmus ir bus įtvirtinti vienoje iš rūmų budistų šventyklų.

Du trečdaliai mergaičių Afganistane nelanko mokyklos

Karališkasis krematoriumas, kuriame buvo  
kremuotas Tailando karalius Bumibolas (Bhumibol)

Eltos nuotr.

Du trečdaliai mergaičių Afganistane ir praėjus 16 metų nuo Talibano valdymo pabaigos nelanko 
mokyklos. To priežastys yra skurdas, didėjantis nesaugumas ir prasta švietimo sistemos  
būklė, teigiama neseniai paskelbtoje žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) 
ataskaitoje.
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„RegitRos“ RekoRdininkas 
egzaminą išlaikė 39 bandymu

VĮ „Regitros“ atstovai tikina, kad, 
rugsėjo 1-ąją įsigaliojus naujai vaira-
vimo egzaminų tvarkai, esminių poky-
čių nejuntama, egzaminai vyksta sklan-
džiai, o vairavimo įgūdžiai tiek iki įsi-
galiojant naujai tvarkai, tiek dabar pri-
klauso tik nuo paties vairuotojo - vie-
nam jų praktikos egzaminą teko kartoti 
net 39 kartus.

Pasak VĮ „Regitra“ Veiklos departa-
mento Egzaminavimo ir vairuotojo pa-
žymėjimų išdavimo skyriaus vadovo 
Saulius Ščiuplio, kasmet norinčių vai-
ruoti vis daugiau, o kasdien vidutiniškai 
laikoma po 390 egzaminų.

„Vairavimo egzaminai dažniausiai 
yra laikomi vasarą (birželio-rugpjūčio 
mėnesiais), jų kasdien priimame apie 
390. Iš pirmo karto praktikos egzaminą 
išlaiko mažiau nei pusė - 40,74 proc. bū-
simų vairuotojų“, - teigia S.Ščiuplys.

Jis taip pat pažymėjo, kad vyrams 
egzaminai sekasi šiek tiek lengviau nei 
moterims, o pagerinti „antirekordus“ 
tik rai nelengva.

„Teorijos egzamino vienam būsimam 
vairuotojui nepavyko išlaikyti 50 kartų, 
o praktikos egzaminas buvo sėkmingai 
išlaikytas tik 39 bandymu“, - komentavo 
S.Ščiuplys.

aukcione - Ranka Rašytos 
a.einšteino sentencijos

Beveik prieš šimtą metų fizikos ge-
nijus Albertas Einšteinas (Albert Eins-
tein) vienam patarnautojui Japonijoje 
įbruko dvi ranka rašytas sentencijas - 
dabar jos parduodamos aukcione.

A.Einšteinas abu raštelius 1922 me-
tais perdavė pasiuntiniui Tokijo viešbu-
tyje „Imperial“ - galbūt kaip savotiškus 
arbatpinigius. Juose užrašytos trumpos 
Nobelio premijos laureato mintys apie 
laimė troškimą.

Ant viešbučio laiškų popieriaus pa-
rašyta: „Tylus, kuklus gyvenimas sutei-
kia daugiau laimės nei sėkmingi siekiai, 
susiję su nuolatiniu nerimu“. Antroji 
žinutė yra suprantamesnė, ji skamba: 
„Kur yra valia, yra ir kelias“. Nežinoma, 
ar apdovanotam japonui šios sentencijos 
padėjo gyvenime.

Anonimas sentencijas dabar siūlys 
interesantams aukcione Jeruzalėje. Čia 
esantis Hebrajų universitetas turi di-
džiausią pasaulyje A.Einšteino archyvą.

Parengta pagal Eltos inf.

 Įdomu

KaleidosKopas

Tailande - karališkoji kremavimo ceremonija

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Ola buvo surasta ana-
lizuojant duomenis, at-
siųstus Japonijos kosminio 
zondo „Kaguya“. Ši ertmė 
yra po Marijaus krateriu 
iš Žemės nematomoje 
Mėnulio pusėje. Iš pra-
džių „Kaguya“ nufotogra-
favo įėjimą į olą, o vėliau 
elektromagnetiniu zonda-
vimu pavyko ištirti jos po-
žeminę struktūrą.

JAXA ekspertų nuo-
mone, ši ilga ola atsirado 
prieš maždaug 3,5 mili-
jardo metų dėl vulkani-
nės veiklos. Tyrimo ba-
zės įkūrimas ten leistų 
sumažinti neigiamą ra-
diacijos ir staigaus tem-
peratūros svyravimo 
poveikį jai.

Mėnulyje mokslininkai aptiko didžiulę olą

Eltos nuotr.

Japonų mokslininkai aptiko Mėnulyje didžiulę 50 kilometrų ilgio olą, kurioje būtų galima 
įrengti tyrimo bazę. Tai praėjusį trečiadienį pranešė Japonijos nacionalinė kosmoso tyrimo 
agentūra JAXA.
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Scena
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Scena

Prieš tai, spalio 25 dieną, įvyko jaunimui 
skirta edukacinė popietė, kurioje ši opera 
buvo pristatyta plačiau. Popietėje dalyvavo 
ir su moksleiviais bendravo Merūnas Vituls-
kis. Kartu su Merūnu spalio 28 d. „Bohe-
moje“ dainuos Joana Gedmintaitė, Agnė 
Stančikaitė, Eugenijus Chrebtovas ir kiti te-
atro solistai. Spektaklį diriguos maestro Ju-
lius Geniušas.

Žymiausia scenos partnerė, su kuria  
M.Vitulskiui ligi šiol yra tekę dainuoti, jo lau-
kė būtent „Bohemoje“. Tai - lietuviams pa-
žįstama rumunų primadona Andžela Georgiu 
(Angela Gheorghiu), pernai viešėjusi LNOBT 
su soliniu koncertu.

„Bohema“ abu dainininkus suvedė Vienos 
valstybinėje operoje, kai dėl ligos spektaklio 
išvakarėse atsisakė dainuoti Rudolfo vaidme-
niui kviestas tenoras Vitorijus Grigolas (Vit-
torio Grigolo).

„Tuo metu dirbau nelabai toli - Klagen-
furto miesto teatre. Man paskambino ir pa-

sakė, kad yra galimybė debiutuoti Vienoje, 
tačiau turėčiau nusiteikti nemažam stresui, 
nes atskridus tą pačią dieną teks dainuoti 
Rudolfą. Repeticijoje suspėjome tik „per-
bėgti“ mizanscenas. Aišku, A.Georgiu dėl 
tos situacijos buvo gerokai įsitempusi ir ne-
sivaržydama demonstravo primadonos sta-
tusą“, - nesileidžia į konkretesnes smulkme-
nas Merūnas.

Visiškai priešingą įspūdį solistui pali-
ko albanų kilmės dainininkė Ermonela Ja-
ho (Ermonela Jaho), su kuria teko dainuo-
ti „Traviatą“ Bilbao operoje Ispanijoje - iš 
šios primadonos jaunas, tuomet pirmąkart 
Alfredo partiją užsienyje atliekantis lie-
tuvis sulaukė nuoširdaus, draugiško pa-
laikymo.

Ir „Bohemoje“, ir „Traviatoje“ M. Vituls-
kio pristatomiems operų veikėjams tenka ap-
raudoti savo mirusias mylimąsias.

„Kaip ir daugelyje kitų operų, - šyptelėjęs 
priduria tenoras ir tvirtina, jog tai, kaip įtiki-

namai pavyksta suvaidinti tragiškas kulmina-
cijas, priklauso nuo suburtos trupės ir vidinės 
atmosferos teatre. - Kartais patenki į seno-
višką, bohemiškų tradicijų teatrą, kurio ko-
lektyvas - kaip tvirtas kumštis. Juose dar ga-
li išvysti, kaip, repetuodami tragiškas scenas, 
verkia solistai, o kartais - net režisieriai. Tai 
veikia taip stipriai, kad pačiam jau nebereikia 
stengtis prisiminti liūdniausių savo gyvenimo 
akimirkų - dainuodamas 100 procentų patiki 
siužetu. O būna teatrų, į kuriuos važiuoji tie-
siog dirbti, ir juose emocijas tenka suvaidin-
ti. Tikru operos profesionalu tampi tuomet, 
kai žiūrovai, tavęs klausydami, nebejaučia 
šitų skirtumų“.

Po tokių išgyvenimų, kokie vaizduojami 
operoje „Bohema“, jauni žmonės neretai pa-
sikeičia - iš malonumus gaudančių paviršuti-
niškų linksmuolių virsta brandžiomis, kitus 
suprasti ir užjausti gebančiomis asmenybė-
mis.

Parengta pagal Eltos inf.

 M.Vitulskis - 
apie bohemą ir sutiktas primadonas

Šeštadienį, spalio 28 dieną, 
Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro 
(LNOBT) žiūrovų laukia 
Džiakomo Pučinio  
(Giacomo Puccini) opera 
„Bohema“. Jame vieną iš 
pagrindinių vaidmenų  
atliks tenoras MerūNas 
ViTuLskis (34).

Merūnas Vitulskis 
spektaklyje „Bohema“

Eltos nuotr.
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apie sportą

„Užsiimu joga, kad palaikyčiau ener-
giją. Be to, lankau pilateso treniruotes, 
atlieku mankštą vandenyje ir pliometri-
nius pratimus. Bet turiu prisipažinti, kad 
nemėgstu sportuoti. Mėgstu jausmą po 
treniruočių. Aiškų protą, energijos ant-
plūdį, džiaugsmą, vidinę stiprybę... Visa 
tai mane motyvuoja sportuoti toliau. 
Sportuoju net ir keliaudama. Tarkime, 
kai filmavome filmą „Valgyk, melskis ir 
mylėk“ kasdien darydavau 20-40 min. 
aerobikos pratimus“. 

apie grožio rutiną 
„Įprastą dieną iš ryto tik išsivalau dan-

tis, nusiprausiu veidą ir padengiu jį kremu 
nuo saulės. Esu užsiėmusi mama, todėl 
kartais kremu nuo saulės patepu tik vaikus, 
o pati išbėgu be apsaugos. Tik vakare pa-
matau veidrodyje, kad mano nosis tapo rau-
dona. Man reikia daug pastangų, kad nepa-
mirščiau pasirūpinti savimi“. 

l Prieš tapdama aktore, Dž.Roberts svajojo apie 
veterinarės karjerą
l Filme „Graži moteris“ pagrindinį vaidmenį turėjo 
atlikti aktorė Meg Rajen (Meg Ryan), bet ji atsisakė 
l Dž.Roberts savo sūnų Henrį (Henry) iš 
pradžių planavo pavadinti „Džordžu“ (George), 
bet nenorėjo, kad žmonės galvotų, jog šis vardas 
duotas aktoriaus Džordžo Klunio (George Clooney) 
garbei. „Tai atrodytų keistai“, - sakė aktorė
l Aktorius Briusas Vilisas (Bruce Willis) buvo 
vienintelė žvaigždė, dalyvavusi Dž.Roberts 
vestuvėse 
l Dž.Roberts buvo pirmoji aktorė, kuri už vaidmenį 
filme gavo 20 mln. dolerių (17 mln. eurų). Tokį 
atlygį ji gavo už darbą filme „Erina Brokovič“ 
l Filme „Erina Brokovič“ Dž.Roberts veikėja buvo 
dešiniarankė, tuo tarpu pati aktorė - kairiarankė. Jai 
teko išmokti tinkamai naudotis dešine ranka 
l Dž.Roberts 2006 m. debiutavo „Brodvėjuje“ 
pjesėje „Trys dienos lietaus“. Jos vaidyba buvo 
įvertinta labai prastai, todėl po 70 pasirodymų 
pjesė buvo išimta iš repertuaro 
l Vienas iš mėgstamiausių aktorės užsiėmimų - 
mezgimas 
l Vidurinėje mokykloje Dž.Roberts grojo klarnetu
l Pirmąjį „Oskarą“ Dž.Roberts pelnė už vaidmenį 
filme „Erina Brokovič“

Įdomūs faktai:

n Džulija Roberts gimė 1967 m. spalio 28 d., JAV
n Aktorės karjerą pradėjo 1987 m.
n Šiuo metu yra ištekėjusi už kinematografo 
Danielio Moderio (Daniel Moder)
n Su juo augina tris vaikus: dvynukus - dukrą 
Heizel (Hazel, 12) ir sūnų Finą (Finn, 12) bei sūnų 
Henrį (Henry, 10)
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Džulija Roberts - penkis kartus gražiausia

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Aktorė DžulijA RobeRts (julia Roberts) - vienintelė moteris, galinti pasigirti per 
savo gyvenimą penkis kartus pelniusi žurnalo „People“ gražiausios moters titulą,  
iš kurių paskutinį gavo šiais metais. spalio 28 d. penkiasdešimtmetį švęsianti  
Holivudo gražuolė prieš daugelį metų net neįsivaizdavo, kad vaidmuo filme „Graži  
moteris“ aukštyn kojomis apvers visą jos gyvenimą. 

apie buitĮ

„Mano pareigos namuose man sutei-

kia didelį džiaugsmą. Be abejo, yra dienų, 

kai vos baigus gaminti pusryčius ir tvar-

kyti po jų, jau reikia pradėti gaminti pie-

tus, o po jų - iškart ir vakarienę. Tokiomis 

dienomis galvoju, kad gal geriau būtų už-

sisakyti maistą į namus. Bet yra dienų, 

kai visa tai darau su dideliu malonumu, 

kūrybiškumu ir vaikų pagalba. Kiekviena 

mama ir žmona mane supras - visa tai 

tiesiog tampa kasdiene rutina. Kartais ji 

būna smagi, o kartais - tikras chaosas“. 

apie baltus dantis

„Be abejo, kad burnos higiena man 

yra labai svarbi. Turiu vieną paslaptį - 

dantis valausi su kepinių soda. To išmo-

kau iš savo senelio. Jis užberdavo ant 

dantų šepetėlio sodos ir valydavosi dan-

tis. Per visą savo gyvenimą jis turėjo tik 

vieną prakiurusį dantį“. 

apie senatvę

„Bandau susitaikyti su faktu, kad 
senstame. Tai vis tiek nutiks - patinka 
tau tai ar nepatinka“. 

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Dainiaus Ščiukos nuotr.
Interviu su televizijos laidų vedėju Alfu Ivanausku - 40 p.

Alfo Ivanausko triukai su 
eksperimentiniais prieskoniais

2017 m. spalio 27 - lapkričio 2 d.
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Ar kada nors bandėte gaminti patiekalus 
indaplovėje? Jei ne, tuomet TV3 laida  
„Kulinariniai triukai“ jus gali nustebinti. 
Jos vedėjas, kulinarinių knygų autorius, 
„Virtuvės mitų griovėjai“ idėjinis lyderis 
AlfAs IVAnAusKAs (33) TV žiūrovams 
žada ne tik staigmenų, bet ir svarių pata-
rimų, kaip greitai, skaniai bei kokybiškai 
pasigaminti vieną ar kitą patiekalą. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Televizijoje pradėjote naują laidos 
„Kulinariniai triukai“ sezoną. Kokius 
triukus rodysite šiemet? 

- Šiemet triukai bus su eksperimentiniais 
prieskoniais, o tai reiškia, kad norėsime pa-
bandyti iškelti sau tam tikrus iššūkius ir pa-
žiūrėti, ar įmanoma su jais susidoroti, pvz., 
jau gaminome patiekalus indaplovėje ir įro-
dėme, kad galima joje paruošti gardžių ir net 
sveikų patiekalų. Taip pat - panaudoti grikius 
gaminant ledų tortą arba sukurti moliūgų 
sriubos receptą, su kuriuo galima pagaminti 
tris visiškai skirtingas moliūgienes - pagal 
kiekvieno savo šeimos nario skonį.

- Daugeliui vis dėlto maisto ruoša yra 
labiau rutina nei žaidimas. Gal turite re-
ceptą, kaip padaryti, kad viskas būtų 
atvirkščiai? 

- Pasakysiu kelias paslaptis. Pirmoji - tu-
rėkite geriau mažiau, bet gerų produktų, nes 
juos sugadinti yra daug sunkiau. Antra - tu-
rėkite būtiniausius prietaisus, kurie šiuolai-
kinėje virtuvėje padeda sutaupyti laiko ir net 
sumažinti atsakomybę, pvz., elektroninis ter-
mometras, kuris kainuoja vos kelis eurus, bet 
visuomet padės tinkamai iškepti - taip, kad 
vištiena nebūtų perkepta, o kepsnys - tarsi, 
ką tik iš restorano. Trečia - kaip ir visur - pa-
deda gera nuotaika ir šypsena.

- Stebint jus virtuvėje atrodo, kad jūs 
čia niekada neklystate. O kaip yra iš tie-
sų? Gal žinote kokią nors paslaptį, kaip 
pataisyti bet kokį sugadintą patiekalą? 

Paprastai stebuklų gyvenime nebūna, ne-
bent jais tikime ar patys jais esame, darome 
juos kitiems ir sau. (Šypsosi.) Todėl aš virtu-
vėje irgi klystu, nes daug eksperimentuoju. 
Žinoma, dabar rečiau, nes žinau visus pagrin-
dus, bet anksčiau buvo visko. Svarbu sukly-

dus nenusiminti ir eiti toliau. Kaip ir su bet 
kokiu darbu. O kaip pataisyti sugadintą patie-
kalą? Atsakymas - draugauti su virtuvės šefu. 

- Kas gaminant virtuvėje padeda labiau - 
susikaupimas ir kruopštumas ar, atvirkš-
čiai, atsipalaidavimas ir improvizacija? 

- Kūrybiškumui reikalingas visiškas atsipa-
laidavimas ir improvizacija - tuomet ir mažiau 
bijome, o kai mažiau bijome - puikiau ir gami-
name. Tai ne tik žodžiai, tai faktai. Dariau eks-
perimentą su vaikais ir jų tėvais: gaminant prie 
vienų stovėjęs asistentas nuolatos kritikavo bei 
skubino, o prie kitų stovėjęs asistentas skatino 
atsipalaiduoti, leido muziką, juokavo ir sakė, kad 
viskas bus gerai. Manau, iškart atspėsite, kurie 
pagamino įdomesnius ir skanesnius patiekalus. 
Tad pirmas žingsnis norint geriau gaminti - pa-
mirškite baimę ir jokiais būdais nekritikuokite. 
O antras - galite gaminti su kažkuo, nes tai vi-
suomet padeda improvizuoti ir santykiams. 

- Esate pagarsėjęs kaip taisyklių lau-
žytojas virtuvėje. Bet juk dažnai virtu-
vėje kaip tik nevalia laužyti taisyklių. 
Vis dėlto, kurias taisykles galima apeiti, 
o kurių patartumėte visada laikytis? 

- Konditeriniai patiekalai labiausiai jautrūs 
taisyklių laužymui. Nors ir čia galima laužyti, 
bet turi labai aiškiai žinoti - mažinant vieno 
produkto kiekį, keičiasi, pvz., pyrago tekstūra, 
kepimo laikas ir skonis. Kai beveik trisdešimt 
metų esi virtuvėje, tai patys supraskite, man 
recepto perkūrimas arba tobulinimas - tas pat, 
kas kitiems numegzti per kelias valandas 
megztinį ar išversti tekstą į japonų kalbą. Bet 
visa tai atėjo tik iš nuolatinės praktikos ir mo-
kymosi. Nors iki šiol jaučiu, kiek dar visko 
nemoku ir nežinau, bet dėl to neišgyvenu, nes 
kiekvieną dieną vis tiek kažką padarau, kad 
dar daugiau mokėčiau nei vakar. Todėl laužyti 
taisykles didžiausias malonumas yra tada, kai 
jas žinai, kitu atveju tai - ne taisyklių laužymas, 
o kulinarinė pornografija. 

- Didžiausias jūsų atradimas virtuvė-
je per pastaruosius kelerius metus?

- Garinė orkaitė - tai yra tas prietaisas, 
kurį turi turėti kiekvienas, nes joje galima ne 
tik gaminti sveiką maistą, bet ir ruošti baltą-
ją mišrainę, kildinti drėgmėje mielinę tešlą, 
kepti fantastiškus pyragus, šildyti maistą ir 
t.t. Žinot, jeigu jau kelerius metus jos netu-
rėčiau, pasijausčiau lyg grįžęs nuo mobiliojo 
prie laidinio telefono. (Juokiasi.)

- Didžiausias iššūkis?
- Bent kelias dienas negaminti. O jeigu 

rimčiau - būti savimi, nes tada, patikėkite, 
tampu iššūkiu kitiems.

- Savo laidoje turite ir svečių. Neklau-
siu, kas geresni kulinarai - vyrai ar mo-
terys, bet paklausiu, kuo skiriasi vyrų ir 
moterų gaminimo ypatumai?

- Moterys, kaip ir gyvenime, - daug emo-
cionalesnės virtuvėje. Vyrai konkretesni. 
Kaip ir gyvenime, stiprioji lytis dažniau rizi-
kuoja, nes gal kartais atsakomybę aplenkia 
tiesiog vyriškas azartas. Moteris visuomet 
yra atsargesnė ir pasirenka atsargesnį kelią, 
nes, kitu atveju, šeima gali likti nevalgiusi. 
Iki šiol manau, kad konditerinius dalykus mo-
terims sekasi daryti kur kas kruopščiau, 
mums, vyrams, kartais trukdo tos didelės 
letenos. (Juokiasi.) Moteris turėčiau pagirti 
už tvarką ir atkaklumą, nors gali viską dary-
ti ilgiau, o štai vyrui kažkas nepatiko - gali 
mesti į šoną žuvį ir gaminti mėsą. Ir žinau tik 

A.IvAnAuskAs: apie virtuvę, 
moteris ir savo silpnybes

laužyti taisykles 
didžiausias 
malonumas yra 
tada, kai jas žinai, 
kitu atveju tai - ne 
taisyklių laužymas, 
o kulinarinė 
pornografija
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viena, kad abiem lytims labiausiai gaminimui 
padeda, vėlgi, atsipalaidavimas... ir meilė.

- Kokie yra jūsų paties valgymo ypa-
tumai? 

- Dirbant tokį darbą ir vystant VMG pro-
jektą, supraskite, negaliu pulti į kraštutinu-
mus, tačiau kartais dėl tam tikrų projektų 
specialiai puolu, bet tai labiau mano eksperi-
mentai ir provokacijos, pvz., ruošiant mano 
per pusmetį išparduotą knygą „SEPTYNI IN-
GREDIENTAI VAIKAMS“ pusę metų valgiau 
tik vaikišką maistą, restorane - iš meniu vai-
kams, nes norėjau tyrinėti ir žiūrėti, ką ir kaip 
pasaulyje mėgsta vaikai. Galvojant apie pa-
tiekalus vegetarams ar veganams, vėlgi, 
mėgstu neriboti savęs ir pajausti šių valgymų 
ypatumus. O realiai galiu išsivirti ir dešrelių 
bei suvalgyti jas su garstyčiomis arba naktį 
sukirsti mėsainį greitojo maitinimo restora-
ne - nes tai yra gyvenimas. O gyvenimą aš 
myliu. Jeigu jums kažkas sako, kad visą gy-
venimą tik šypsosi ir niekada nebuvo liūdnas 

ar piktas - tai melas. Su nesveiku maistu yra 
taip pat - būna dienų, situacijų, kai tai neiš-
vengiama. Ir aš net džiaugiuosi tokiomis die-
nomis, nes tai yra taip tikra. Svarbu, kad ne-
taptų kasdienybe. Juk jeigu ir vaikams kartais 
duosite tų bulvių traškučių - nieko blogo ne-
nutiks, man atrodo, kartais blogiau neduoti - 
juk jie turi žinoti, ką reiškia nesveikas ir sun-
kiai virškinamas maistas. Visais laikais svar-
biausia yra ne draudimas, o edukacija. Svar-
biausia ugdyti mąstančią asmenybę, o ne tai-
syklių vergus. Nes kitaip atsiranda baimės.

- Gal sutiktumėte pasidalyti savo 
mėgstamiausio patiekalo receptu?

- Vieno tokio neturiu, bet visais laikais 
labai mėgau mocarelos sūrį, todėl su juo esu 
sukūręs šimtus receptų. Dar vienas mano 
mėgstamas ingredientas - mangas. O šis re-
ceptas - iš mano septintosios kulinarinės kny-
gos „PLAY. COOK. KISS: CULINARY 
TRICKS“, kuri yra pirmoji Lietuvoje kulina-
rinė motyvacinė knyga.

l kuo šviežesnių ir traškesnių cukinijų
l 400 g mocarelos sūrio
l 2-3 avokadai
l apie 100 g vytinto kiaulienos kumpio
l keli šaukštai kepintų pinijų
l 15 g šviežių kalendrų

Padažui:
l ½ mango
l 150 ml alyvuogių aliejaus
l ½ žaliosios citrinos sulčių
l druskos, juodųjų pipirų pagal skonį

Paruoškite padažą: nuluptą mangą sutrinkite su aliejumi, cit-
rinos sultimis, druska ir juodaisiais pipirais. Paruoštą padažą 
supilkite į pasirinktą indą.

Cukinijas supjaustykite kuo plonesnėmis juostelėmis - galite 
naudoti daržovių skustuką.

Avokadus perpjaukite pusiau, išimkite kauliuką, išskobkite 
šaukštu, kiek pasmulkinę sumaišykite su cukinijomis, kumpiu 
bei mocarela ir sudėkite į indą su paruoštu padažu.

Apibarstykite kedrų riešutais ir kalendromis.

Šviežių cukinijų, kumpio  
ir mocarelos salotos

Va
le

rij
os

 S
to

ny
tė

s n
uo

tr.



42 laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7

 18.55  „Albanas“  15.25  „Šikšno sparnis 
  Patas“

 23.00  „Jausmų galia“ 1.40  „Brėkštanti aušra“ 14.30  „Pažadėtoji“

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.20 Senoji animacija. 10.10 Romantinė 
drama „Moliūgų ūkis“ (N-7). 12.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medikopteris“ (N-7). 
14.00 „Mažylė Houp“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Mūsų gyvenimas“ (N-7). 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 1.05 „Mažylė Houp“ (N-7). 
1.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.35 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Išrinktoji“. 14.50 
Mados nuosprendis. 15.55 Susituokime. 16.45 Vy-
riška/Moteriška. 17.55 Sąmokslo teorija. 18.50 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 Jumorina 2016. 23.25 Vakaras su Urgantu. 
0.20 Komedija „Klasiokės: naujas posūkis“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 12.00 „Žmo-
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Andrejus Malachovas. Tiesiogi-
nis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 Humoro laida. 
23.10 „Žvaigždės spindi visiems“. 1.15 „Jelena“. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 
9.40 „Šeimos dramos“. 11.35 Pati naudingiau-
sia prog rama. 12.30, 15.05 Čapman paslaptys. 
14.15 Dar ne vakaras. 16.00 „Pėdsekiai“. 17.25 
Gyva tema. 18.25 Tinkama priemonė. 19.30 
„Šeimos dramos“. 21.25 „Žmonijos paslaptys su 
Olegu Šiškinu“. 23.20 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 Medicinos paslaptis. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25, 16.30 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 14.00 Susitikimo vieta. 
17.05 „Advokatas“. 19.50 „Lauk manęs“. 20.50 
„Atostogos susižalojus“. 0.35 Mes ir mokslas. 
Mokslas ir mes. 1.35 Paslaptinga Rusija. 2.35 
Susitikimo vieta. 4.25 „Šaulio era 3“. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 7.55 Vilnoteka. 8.10 
Energijos dvelksmas. 8.25, 17.55, 2.15 Naminu-
kai. 8.55, 6.35 Dienos receptas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gelbėtojai“. 16.15 Verta kalbėti. 17.30 UNESCO 
medinės architektūros lobiai. 17.45 Žodžių žaidi-
mas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.25 Kulinarinė 
laida. 19.25 Kvartetas. 20.25 Laisvasis ekranas. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.15 Dekados hitas. 1.50 Pramoginė laida. 

 TV1000
8.40 „Liokajus“. 11.15 „Monos Lizos šypsena“. 
13.35 „Po priedanga“. 15.30 „Šaltis liepą“. 17.40 
„Erina Brokovič“. 20.10 „Veidrodėli, veidrodė-
li... Snieguolės istorija“. 22.15 „Zombis, vardu 
Šonas“. 0.15 „Magiškasis Maikas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Pas-
kui klasikinius automobilius. 10.05 Megatrau-
kiniai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių 
garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 14.30 Paskutiniai Aliaskoje. 21.00 
Aukso karštinė. 22.00 Gatvės teisingumas. 23.00 
Seklių pėdsakais. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Namų medžiuo-
se gyventojai. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Turto 
gelbėtojai. 22.00 Statybos Aliaskoje. 23.00 Vai-
duoklių medžiotojai. 24.00 Kai puola vaiduokliai. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. „Did-

vyrių draugužiai“.
6.55 Animacinis f. 

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

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
12.30 Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Snieguolė ir septyni 
nykštukai“.

21.10 Veiksmo f. „Toras“ 
(N-7).

23.30 Trileris „Paguoda“ 
(N-14).

1.30 Trileris „Patriotas“ 
(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo drama 

„13 valandų. 
Slaptieji Bengazio 
kariai“ (N-14).

23.55 Veiksmo f. „Laisvės 
kirtis“ (N-14).

1.40 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Brėkštanti aušra“.  
2 d. (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 TV serialas „Štutgart o 

kriminalinė policija 2“.
10.55 TV serialas „Detek-

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

tadienis. Fantastinė 
drama „Jausmų 
galia“ (N-14).

0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.

6.40 TV serialas „Diagno-
zė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

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

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

11.35 TV serialas „Diagno-
zė - žmogžudystė“.

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

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (1) (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Penktas Dievo 
įsakymas -  
nežudyk“ (N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Kovotojas“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

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

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

7.20 Moterų balsas. 
Dabar.

9.20 „Pražūtingi 
smaragdai“ (N-7).

11.30 „Likimo melodija“ 
(N-7).

12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas 

(N-7).
15.00 Patriotai (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 Rubrika 

„Renovacija. Sužinok 
daugiau“.

18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. 

Orai.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
1.05 „Delta“ (N-7).
2.55 „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
4.15 „Gluchariovas“ 

(N-7).
5.50 Dokumentinis f. 

„Vandenyno  
milžinai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Purpurinis vakaras 

2015“. 
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Skrendam.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kalbantys tekstai.
13.20 Misija. Vilnija.
13.45 Legendos.
14.30 „Lietuvos 

menininkų port retai. 
Trys skrybėlės“.

15.15 „Vakaro pasakėlės“.
15.25 „Šikšnosparnis Patas“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 1“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Konsteblė 1“ (N-7).
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Drama „Diena sulig 

gyvenimu“ (N-7).
22.45 Žydiški motyvai 

atminties labirinte. 
23.40 DW naujienos rusų k.
23.55 Dabar pasaulyje.

 1.20  „Begėdis“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

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

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Džentlis ir Naujasis 
amžius“ (N-7).

22.55 Trileris „Paskutinės 
dienos Marse“ (N-14).

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

1.40 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

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

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

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

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo trileris 

„Londono apgultis“ 
(N-14).

0.25 Veiksmo drama „Javos 
karštis“ (N-14).

2.20 Aukščiausia pavara.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

10.35 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

11.05 „Išrinktoji“ 
(N-7).

12.05 „Turgus - miesto 
širdis“.

13.05 „Elajus 
Stounas“.

14.05 Pinigai iš nieko.
15.00 „Užkariaujant 

dangų“.
16.00 „Raudonoji 

karalienė“ (N-7).
18.00 „Kai šaukia 

širdis“.
19.00 Noriu šio 

automobilio.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Naujas 

veidas (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Po priedanga“.

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 Rihanna 
koncertas  
„Live at Hackney“. 
2012 m.

0.35 „Beribis 
pasaulis“ (1)  
(N-14).

„KOVOTOJAS“
Veiksmo trileris. Ispanija, JAV. 1994.
Režisierius: Perry Lang.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Charlotte Lewis, B.D.Wong.

Nikas Gunaras vadovauja tarptauti-
niam samdinių būriui, vykstančiam į 
tolimą salą. Jų užduotis yra gauti tei-
ses į nepaprastą lobį, esantį toje sa-
loje. Daug kas mėgino užkariauti tą 
turtą, tačiau dar niekam nepasisekė.

„LAISVĖS KIRTIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Jerry P.Jacobs.
Vaidina: Michael Dudikoff, 
Tone Loc, Felicity Waterman.

Sirijos karo pramonė pagamino kom-
piuterio mikroschemą, kuri neutrali-
zuoja visas įjungtas priešo komunika-
cijos sistemas. Trijų žmonių komanda 
privalo įsiskverbti į užmaskuotą Sirijos 
armijos štabą ir pagrobti bilijoną dole-
rių kainuojančią mikroschemą.

spalio 27 d.

 23.10  Rihanna 
  koncertas

 15.00  „Raitelis be 
  galvos“ 

 21.00  „Inspektorius 
  Džordžas Džentlis“

 AnImAL PLAneT
7.25, 11.00, 20.10 Šimpanzės išgelbėjimas. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 
1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 22.55 
Mutantų planeta. 11.55 Banginių karai. 15.35, 23.50 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Visa 
tiesa apie kates. 18.20, 22.00 Kinologijos įvadas. 

 SPORT1
9.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Malagos 
„Unicaja“ - Madrido „Real“. 10.40 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lygos apžvalga. 14 turas. Vakar. 
11.10 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
2 laida. Vakar. 11.40 Čempionai LT. Graplingas. 
Antra laida. Lietuvos mokinių imtynių pirme-
nybės. 12.10 KOK World series. Talinas. 2 d. 
14.30 „CrossFit Games“. Antra laida. (Rungtys: 
moterų jėgos ir ištvermės.) 15.20 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 15.50 NBA 
krepšinio lyga. Golden State „Warriors“ - Mem-
fio „Grizzlies“. 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Milano „Milan“ - Genujos „Genoe“. 20.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lygos apžvalga. Premjera. 21.00 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 10 turas. 21.45 
Tiesiogiai. Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Paryžiaus „Saint-Germain“ - Nicos OGC. 23.45 
KOK world Grand Prix. Estija. 1 d. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Smiginis. Europos čempionatas. Pirmo-
ji diena. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. „Armani 
Olimpia“ - „Barcelona“. 12.50 Krepšinis. Euro-
lyga. „Olympiacos“ - „Chimki“. 14.40 Boksas. 
Muratas Gassievas - Krzysztofas Wlodarczykas. 
16.05 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 
17.55 „Formulė-1“. Meksikos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 19.45 Boksas. „World 
Super Series“ turnyras. 48 iki kovos. 20.15 Bok-
sas. Svėrimasis. Jurgenas Brahmeris - Robertas 
Brantas. Tiesioginė transliacija. 20.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 21.15 Krepši-
nis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Fenerbahče“. 
23.45 Boksas. Jurgenas Brahmeris - Robas 
Brantas. Tiesioginė transliacija. 2.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Baskonia“. 3.50 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 5.10 „Formu-
lė-1“. Meksikos GP treniruotė 2. 

 euROSPORT
6.00, 16.00, 3.00 Sporto linksmybės. 7.00, 
10.30, 17.00, 0.50 JAV futbolo lyga. 7.30, 
16.30, 2.30 FIFA futbolas. 8.00 Futbolas. FIFA 
U-17 pasaulio čempionatas. Indija. 9.30, 14.30, 
20.30, 4.00 Dviračių sportas. Šešių dienų treko 
čempionatas. Didžioji Britanija. 20.25, 0.40 
„Eurosport 2“ žinios. 

„LOnDOnO APGuLTIS“
Veiksmo trileris. D.Britanija, JAV. 2016.
Režisierius: Babak Najafi.
Vaidina: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman.

Neaiškiomis aplinkybėmis mirus ministrui pirmininkui į jo laidotuves 
atvyksta visi Vakarų pasaulio lyderiai. Tačiau labiausiai pasaulyje ap-
saugota ceremonija virsta mirtinu sąmokslu nužudyti galingiausius 
pasaulio lyderius ir įgyvendinti siaubingą ateities pasaulio viziją. Visa 
tai sustabdyti gali tik JAV prezidentas, jo bebaimis slaptosios tarnybos 
vadovas ir niekuo nepasitikintis anglas agentas.

„PAGuODA“
trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Afonso Poyart.
Vaidina: Anthony Hopkins, Jeffrey 
Dean Morgan, Colin Farrell.

FTB specialusis agentas Džo ir jo 
jauna porininkė kreipiasi pagalbos 
į atsiskyrėlį Džoną Klensį - psichiatrą 
aiškiaregį, kad šis padėtų ištirti keistų 
nužudymų virtinę. Gydytojo intuici-
ja pasireiškia per ryškius regėjimus. 

BTV
23.20

TV3
23.30

LnK
23.55

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija. Dirbame sau. 

Lietuva, smulkiojo 
verslo sėkmės istori-
jos, 2017.

10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Arlo - kalbantis 
paršelis“ (N-7).

12.40 Komedija „Šoklusis 
bičiulis. Septinto 
padavimo smūgis“.

14.30 Fantastinė nuotykių 
drama „Merlinas. 
Sugrįžimas“ (N-7).

16.15 Ekstrasensų mūšis.
18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Techtop 2017“. 

Nacionaliniai techni-
kos apdovanojimai. 

21.30 Biografinė drama 
„Dalaso klubas“ (N-14).

23.55 Biografinė drama 
„Vieno žmogaus 
armija“ (N-14).

1.40 Komedija „Aš, kitas 
aš ir Irena“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai“.
11.55 Nuotykių f. 

„Drakono perlo 
paslaptis“ (N-7).

13.50 Nuotykių f. „Misija 
„Pelėdos“.

15.40 Komedija „Policijos 
akademija 2. Pirmoji 
užduotis“ (N-7).

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

Trečiasis“.
21.15 Veiksmo komedija 

„Smokingas“ (N-7).
23.20 Komedija „Ateini čia 

arba gausi į dūdą!“ 
(N-14).

1.40 Veiksmo f. „Laisvės 
kirtis“ (N-14).

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

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.50. 1.15 „Liūtų kelionė“. 
12.45. 2.10 „Ernis - šiaurės 

miškų vaiduoklis“.
13.40 TV serialas „Agata 

Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės“.

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

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.20 Vesternas „Tie žavūs 

žirgai“ (subtitruota).
3.05 Teisė žinoti.

 18.30  Nacionalinė 
  paieškų tarnyba

 12.40  „Šoklusis bičiulis. 
Septinto padavimo smūgis“

ŠeŠtadienis

„DALASO KLUBAS“
Biografinė drama. JAV. 2013.
Režisierius: Jean-Marc Vallee.
Vaidina: Jared Leto, Matthew McConaughey, Jennifer Garner.

Kartą apsilankęs pas gydytoją Ronas sužino turintis ŽIV. Sužinojęs, kad yra 
bandomieji vaistai šiai ligai gydyti, jis nedvejodamas ryžtasi pabandyti. Ne-
gavęs vartojamų bandomųjų medikamentų, jis išsiruošia į Meksiką. Po trijų 
mėnesių pajutęs, kaip pagerėjo sveikata, Ronas sumeta, kad meksikietiški 
vaistai gali būti puikus verslas, tik reikia juos gudriai pergabenti į valstijas.

rekomenduoja

„IŠRINKTŲJŲ MEDŽIOKLĖ“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 
2009.
Režisierius: Paul McGuigan.
Vaidina: Chris Evans, 
Dakota Fanning, Cliff Curtis.

Antgamtinių galių turinčių jau-
nų amerikiečių grupelė priversta 
slapstytis nuo vyriausybinės or-
ganizacijos, atliekančios su jais 
žiaurius bandymus. Jaunuoliai 
nusprendžia suvienyti jėgas ir pa-
naudoti išskirtines savo savybes, 
kad visam laikui atsikratytų savo 
persekiotojų...

„IŠSISKYRIMAS“
romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Peyton Reed.
Vaidina: Vince Vaughn, Jennifer 
Aniston, Joey Lauren Adams.

Meno kūrinių pardavėja Bruk ir 
gidu dirbantis Garis - buvę įsimy-
lėjėliai. Tiesa, vis dar gyvenantys 
po vienu stogu. Mat nei Garis, nei 
Bruk nepageidauja išsikraustyti iš 
buto, kurį jie kartu nuomojo. Ne-
trukus buvęs įsimylėjėlių lizdelis 
virsta mūšio lauku, iš kurio nei 
viena, nei kita pusė tikrai nežada 
taikiai pasitraukti.

„ATEINI ČIA  
ARBA GAUSI Į DŪDĄ!“
komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Matthew Vaughn.
Vaidina: Aaron Taylor-Johnson, 
Mark Strong, Nicolas Cage.

Deivas - paprastas paauglys. Gal net 
moksliukas, turintis pomėgį skaityti 
komiksus. Įsigijęs specialų kostiumą 
jis nusprendžia tapti superdidvyriu, 
nors neturi jokių tam gebėjimų. Ne-
patyręs, bet labai to trokštantis Deivas 
netrukus tampa nepaprastu reiškiniu...

BTV
22.05

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Mažosios kerėtojos“. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 
Svajonių sodai. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ 
(N-7). 15.00 Tavo augintinis. 15.30 Aš - Lie-
tuvos pilietis. Įsipareigojimai ir kompromisai. 
16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.15 Šokiai! 
(N-7). 19.25 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Tu ir aš“ (N-7). 22.55 Drama 
„Mūsų gyvenimas“ (N-7). 1.40 Kadagys. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai (N-7). 
19.00 #zemesukis. 19.30 @rimvydasvalatka. 
20.00 Burlaivio „Brabander“ ekspedicija. 20.30 
Autopilotas. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 
Žinios. 23.00 LKL čempionatas. „Neptūnas“ - 
„Pieno žvaigždės“. 1.10 Farai (N-7). 1.35 Pagal-
bos skambutis (N-7). 4.10 Tauro ragas (N-7). 
4.35 Apie žūklę. 5.00 Autopilotas. 5.30 Ne 
vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.25 Vaikų klubas. 
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 
9.15 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 11.30 
Jumorina 2016. 13.35, 17.45 „Bobų maištas, arba 
karas Novoselkove“. 17.25 Vakaro naujienos. 18.25 
Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis. 22.50 Fonogramos karaliai. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.05, 8.20 Tyrimą atlieka žinovai. 8.00, 11.25 
Žinios. Vietos laikas. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 
Penki prieš vieną. 11.00 Žinios. 11.45 Izmailovo 
parkas. 14.00 „Meilės kaina“. 18.00 „Laiminga 
pilka pelytė“. 20.00 Šeštadienio naujienos. 21.00 
„Kol mirtis mus išskirs“. 0.50 „Rumiancevo byla“.  

 REN
9.30 Geriausias šefas. 13.05 Kiekvienam po katinė-
lį. 14.05 Mintransas. 14.50 Sąžiningas remontas. 
15.30 Pati naudingiausia programa. 16.25 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 17.20 Žmonijos pa-
slaptys su Olegu Šiškinu. 19.15 Prajuokink komiką. 
20.00 „Įslaptinti sąrašai. Iki pasaulio pabaigos pen-
kios dienos? Septyni apokalipsės raiteliai“. 21.55 
Sąmokslo teorija su Igoriu Prokopenko. 

TV3
21.30

LNK
23.20

 15.40  „Policijos akade-
mija 2. Pirmoji užduotis“

TV6
22.30
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6.00 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Komedija 

„Nutrūkę nuo  
grandinės“.

10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 Stručiai. 

Gyvenimas bėgte.
12.40 TV serialas 

„Žvaigždės kelias“.
13.50 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

14.50 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

16.00 Blogiausias 
Lietuvos vairuotojas 
(N-7).

17.00 LKL čempionatas. 
„Neptūnas“ - 
„Pieno žvaigždės“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

0.20 Siaubo trileris 
„Bijok jo vardo“ (S).

2.00 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

3.50 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.
7.50 Ekovizija.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Pelkė“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the 

Cage in the Beach 2“.  
Kovų narvuose 
turnyras iš Palangos 
paplūdimio. Lietuva. 

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Kasdieniniai 

gamtos stebuklai su 
R.Anusausku“.

16.50 Drama „Pražūtingi 
smaragdai“ (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.27 Sauganti Lietuva.
18.30 „Geriau sios nardymo 

vietos“ (N-7).
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios. Orai.
20.27 Sauganti Lietuva.
20.30 „Inspektorius Luisas. 

Kas slypi viduje“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vera. Pelkė“ (N-7).
1.00 „Merdoko paslaptys“.
2.50 „Likimo melodija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Rusų gatvė.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Kaunas Talent In 

memoriam. 2 d.
11.00 V.Krėvės drama 

„Šarūnas“.
13.30 TV šou „60 akimirkų“.
15.00 „Giminės“.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygnešys.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 „Kijevo senovė. 

Meno pasaulis. 
Dvikova“.

18.30 „Holivudą užkaria-
vusios Borsalino 
skrybėlės“.

19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Komedija „Saldi 

laisvė“ (subtitruota).
22.45 LRT OPUS ORE. 
23.40 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Drama „Diena sulig 

gyvenimu“ (N-7).
2.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
2.30 Žydiški motyvai 

atminties labirinte. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Baltųjų lokių 

sostinė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

9.15 „Baltųjų lokių 
sostinė“.

10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“.
12.00 „Nekviesta meilė“.
14.05 Pasisvėrę ir 

laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

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

amžius.  
Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

23.10 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.05 Trileris „Paskutinės 
dienos Marse“ 
(N-14).

1.50 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Džentlis ir Naujasis 
amžius“ (N-7).

3.20 Pasisvėrę ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

7.30 Jokių 
kliūčių! (N-7).

8.30 Vienam gale 
kablys.

9.00 Statybų gidas.
9.30 Sporto namai.
10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti 
(N-7).

13.00 Jokių 
kliūčių! (N-7).

14.00 Taikinys (N-7).
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio  
keliai (N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 „APB“ (N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Romantinė komedija 
„Išsiskyrimas“ (N-7).

0.45 Veiksmo trileris 
„Londono apgultis“ 
(N-14).

2.25 Aukščiausia pavara.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš 
nieko.

11.30 „Elajus 
Stounas“.

12.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

13.30 „Užkariaujant 
dangų“.

14.30 Dokumentinis f. 
„Samsara“  
(N-7).

16.20 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

17.25 Šeimos 
vakaras.  
„Operacija 
„Riešutai“.

19.00 „Raudonoji 
karalienė“  
(N-7).

20.00 „Turgus - miesto 
širdis“.

21.00 „Išrinktoji“ 
(N-7).

22.00 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.00 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

23.30 Romantinė 
komedija  
„Mano didysis O!“ 
(N-14).

 19.30  Istorijos 
  detektyvai

 20.30  „Inspektorius 
  Luisas“

 11.30  Stručiai. 
  Gyvenimas bėgte

 23.30  „Mano 
  didysis O!“

 18.50  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

TV PROGRAMAspalio 28 d. 

 NTV Mir
7.50 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55 Nau-
jas namas. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 
Pagrindinis kelias. 11.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 Varto-
tojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, pavalgysime! 
15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 16.20 
Kartą. 17.00 Milijono verta paslaptis. 19.00 
Centrinė televizija su V.Takmenevu. 20.00 Tu - 
šaunuolis! Šokiai. 22.50 „Gatvių įstatymai“. 
0.50 NTV pasisėdėjimas pas Margulisą. Basta. 
1.55 „Tarptautinė pjūklorama“ su T.Koesajanu.  

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos 
pokalbiai. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „Tėvas 
Mateušas“. 14.15 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.10 
„Budka Suflera“ koncertas. 16.00 Okrasa laužo 
taisykles. 16.30 Įsimylėk Lenkijoje. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50, 6.05 Kabaretų laida. 20.45, 2.45 Animaci-
niai f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.45 „Karo merginos“. 22.40 Didysis testas apie 
Europą. 0.10 XXIX tarptautiniai romų ansamblių 
susitikimai. 4.35 Didysis testas apie Europą. 

 TV1000
8.10 „Zombis, vardu Šonas“. 10.10 „Drakono 
širdis“. 12.10 „Veidrodėli, veidrodėli... Snie-
guolės istorija“. 14.20 „Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas“. 1 d. 16.40 „Pasmerkti su-
žadėtiniai“. 18.25 „Vagišiai“. 20.10 „Pabėgusi 
nuotaka“. 22.25 „Kramer prieš Kramerį“. 0.30 
„Būti Džonu Malkovičiumi“. . 

 DiscoVery 
7.25 Aliaska: šeima iš miško. 9.10, 18.10 Alias-
ka: paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžiotojai. 
10.55 Dalaso automobilių rykliai. 11.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 
13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 14.30 Traukiniu 
į Aliaską. 15.25 Edas Stafordas: į nežinomybę. 
16.20 Aukso karštinė. 19.05 Jukono vyrai. 20.00 
Aukso karštinė. 21.00 Būsto gelbėjimo operaci-
ja. 22.00 Aliaska: šeima iš miško. 23.00 Mirtinas 
laimikis. 24.00 Įgulos karas su brakonieriais. 

 TraVel
6.00, 19.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Namai ant ratų. 16.00 Neį-
prastas maistas. 22.00 Ypatinga ekspedicija. 23.00 
Vaiduoklių medžiotojai. 1.00 Kai puola vaiduokliai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 22.55 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
12.50 Šuns gelbėjimo misija. 13.45 Pabaisos 
manyje. 14.40 Gaudant monstrus. 15.35 Šim-
panzės išgelbėjimas. 18.20 Dr. Džefas. 19.15 
Mes mylime šuniukus. 20.10 Visa tiesa apie 
kates. 21.05 Neištirtos salos. 22.00 Akiplėšos 
katės. 0.45 Šimpanzės išgelbėjimas.  

 sPorT1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Chievo - 
Milano „AC Milan“. 9.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lyga. Paryžiaus „Saint-Germain“ - Nicos 
OGC. Vakar. 11.00 Tiesiogiai. Pasaulio taurės 
spidvėjaus varžybos. Finalinis etapas. Australija. 
14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
lagos „Unicaja“ - Madrido „Real“. 15.40 NBA 
krepšinio lyga. Golden State „Warriors“ - Memfio 
„Grizzlies“. 18.00 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. AC „Milan“ - Turino „Juventus“. 20.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. Vakar. 21.00 Italijos „Seria A“ 
futbolo lygos apžvalga. 9 turas. 21.45 Tiesiogiai. 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. AS „Roma“ - Bolo-
nijos „Bologna“. 23.45 KOK World series. Vilnius. 
1 d. 1.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi sezono 
momentai. 2.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.25 Motosportas. Malaizijos MotoGP treniruotė 
4. 9.05 Motosportas. Malaizijos MotoGP kvali-
fikacija. 10.05 Motosportas. Malaizijos MotoGP 
Moto2 kvalifikacija. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Real“. 12.50 Boksas. Jurgenas 
Brahmeris - Robas Brantas. 13.50 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Tottenham“. 
Tiesioginė transliacija. 16.50 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Huddersfield“. 
Tiesioginė transliacija. 19.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Bournemouth“ - „Chelsea“. Tie-
sioginė transliacija. 21.25 „Formulė-1“. Meksikos 
GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 22.15 
„Formulė-1“. Meksikos GP treniruotė 3. 23.30 
Motosportas. Spidvėjus. Melburno GP lenktynės. 

 eurosPorT
 6.00 JAV futbolo lyga. 8.15, 12.00 Automobilių 
lenktynės. Japonija. 9.45, 15.00, 20.30, 21.30, 
3.00 Dviračių sportas. Šešių dienų treko čempio-
natas. Didžioji Britanija. 10.45, 13.15, 19.30, 2.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 13.00, 
2.15 Sporto linksmybės. 16.30, 1.15 Futbolas. 
FIFA U-17 pasaulio čempionatas. Indija. 21.20, 
0.40 „Eurosport 2“ žinios. 0.45 Automobilių lenk-
tynės. „Porsche Supercup“ serija. Meksika. 

 19.00  „Kastlas“
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 22.55  „Sostų karai“  23.15  Stambiu planu 21.55    „Nepakenčiamas 
    žiaurumas“

 

 19.30    Lietuvos balsas 10.00    Pasaulis 
    pagal moteris

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Mažosios kerėtojos“. 9.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Seno-
ji animacija. 11.00 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla. 11.30 Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu 
Gardu. 12.30 Misija. Dirbame sau. 13.00 Svajo-
nių ūkis. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7). 15.00 Sveikatos medis. 16.00 
„Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.10 Šokiai! (N-7). 
19.25 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Komedi-
ja „Spalio bučinys“ (N-7). 22.45 Romantinė 
drama „Tu ir aš“ (N-7). 0.35 „Detektyvė Fišer“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 
Nuo... Iki. 8.30 KK2 (N-7). 10.30 Savaitės 
kriminalai (N-7). 11.00 Ne vienas kelyje. 11.30 
Autopilotas. 12.00 Kalinių žmonos (N-7). 13.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 17.35 Valanda su 
Rūta. 19.00 KK2 (N-7). 21.00 Savaitės pano-
rama. 21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Žinios. 
23.00 LKL čempionatas. „Žalgiris“ - „Lietkabe-
lis“. 1.10 Farai (N-7). 1.35 24 valandos (N-7). 
4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje. 5.05 
Savaitės panorama. 5.30 Kalinių žmonos (N-7). 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 
6.50 Sargybinis. 7.15 Vaikų klubas. 7.50 Padriki 
užrašai su D.Krylovu. 8.05 Sveikata. 9.10 „Gar-
bės žodis“. 9.55 „Viešbutis „Rusija“. Už paradi-
nio fasado“. 11.30 Mano mama gamina geriau! 
12.35 „Balsingasis KiViNas“ Svetlogorske. 16.10 
Vyriausias iš visų! 17.55 Aš galiu! 20.25 Šiandien 
vakare. 23.00 Laikas. 0.35 „Radijomanija 2017“. 
Nacionalinės premijos įteikimo ceremonija.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.15 J.Petrosiano hu-
moro laida. 8.45 Žinios. Maskva. 9.25 Rytinis 
paštas. 10.00 Kol visi namie. 11.00, 14.00 Žinios. 
11.20 Juoktis leidžiama. 14.20 „Viltis“. 18.00 
„Nuodėmės aidas“. 20.00 Savaitės naujienos. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
„Veikiantieji asmenys“. 1.20 „Laimės formulė“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 
„V ir M“. 8.45 Žiūrėti visiems! 9.50 Prajuo-
kink komiką. 10.30 „Specialiosios pajėgos“. 
17.25-20.50 „Būrys“. 0.05 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou „Orkestras Rekordas“. 
1.05 Grupės „Scorpions“ koncertas. 

 nTV MIR
6.30 Ekskliuzyvas. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Ir vėl sveiki! 7.45 Kūdikio lūpomis. 8.25 
Valgome namie! 9.25 Pirmoji pavara. 10.10 
Metas atostogauti. 11.00 Technikos stebuklai. 
11.55 Sodininkų atsakas. 13.00 „Maža žemė“. 
14.00 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 15.25 
Kriminalinė Rusija. 16.00 Tyrimą atliko... 17.00 
Naujos rusiškos sensacijos. 18.00 Savaitės 
apžvalga. 19.15 Tu nepatikėsi! 20.05 Žvaigždės 
susiėjo. 21.55 „Gatvių įstatymai“. 23.55 „Kelių 
patrulis 4“.

 TV PolonIa
6.55, 15.40 „Namas“. 8.40 Giminės saga. 9.05 
Reportažas. 9.35 ZUS be sienų. 9.55 Laisvasis 
ekranas. 10.15 Telerytas. 10.50 Grūdas. 11.20, 
20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.50 „Permainų 
mašina“. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dan-
gaus. 14.00 Šv. Mišios. 15.20 Turistinė kelio-
nė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.30 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis 
į akį. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 
22.40, 4.15 Filmas. 0.15 Pramoginė laida. 0.55 
Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
7.00 „Kramer prieš Kramerį“. 9.05 „Vagišiai“. 10.50 
„Pabėgusi nuotaka“. 13.05 „Tai kur po velnių tie 
Morganai?“ 15.05 „Mylimųjų žiedas“. 17.10 „Va-
gišiai“. 19.10 „Mano geriausio draugo vestuvės“. 
21.20 „Laimingasis Gilmoras“. 23.10 „8 mylia“. 
1.15 „Ant ribos“. 2.45 „Ponas Niekas“.

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05 Ledyninio ežero maištinin-
kai. 10.55 Ledynų auksas. 11.50 Aukso karštinė. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Karai dėl 
bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso au-
tomobilių rykliai. 16.20 Mega pervežimai. 17.15 
Megatraukiniai. 18.10 Svajonių automobiliai. 
19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Maisto fabrikas. 
21.00, 2.50 Laukinių kalnų karaliai. 22.00, 3.40 
Edas Stafordas. 23.00, 4.30 Sidnėjaus uostas.

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 
1959 m. Airstream Globester. 12.00 Žvejyba 
Majamyje. 13.00, 20.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 
Statybos atokioje Montanoje. 18.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

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

būstas.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Komedija 

„Stipruolis  
Kalėdų Senelis“ 
(N-7).

13.30 Filmas šeimai 
„Paauglių  
paplūdimys 2“  
(N-7).

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

(N-7).
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Tai reiškia karą“ 
(N-14).

23.55 Trileris 
„Persekiojama  
daktaro“ (N-14).

1.40 Biografinė drama 
„Vieno žmogaus 
armija“ (N-14).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.25 „Tinginių miestelis“.
9.55 „Ogis ir tarakonai“.
10.05 „Asteriksas 

nustebina Cezarį“.
11.45 Nuotykių f. 

„Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos“ 
(N-7).

13.55 Pričiupom!
14.25 Veiksmo f. 

„Laukiniai laukiniai 
vakarai“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Veiksmo drama 

„Amerikiečių  
snaiperis“ (N-14).

0.50 Siaubo trileris 
„Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis“ (S).

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

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

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasa-

kos“. „Žąsiaganė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Sukčiai iš prigimties“.
12.55 „Neatrasti Kolumbijos 

kampeliai“.
13.45 „Mis Marpl 5“. „Čim-

nizo pilies paslaptis“.
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Editos šou.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“ (N-7).
21.55 Komedija 

„Nepakenčiamas 
žiaurumas“ (N-14).

23.35 „Drakula“. (N-14).
1.05 „Sukčiai iš prigimties“.
2.00 „Neatrasti Kolumbijos 

kampeliai“.

6.30 „Savickas Classic“ 
Turnyras Vilniuje. 
2017 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Galiūnų čempio-

nų lygos etapas 
Suomijoje. 2017 m.

10.00 Komedija „Nutrūkę 
nuo grandinės“.

10.30 „Pragaro katytė“.
11.30 „Gamtos 

čempionai“ (1).
12.40 „Vandenyno 

paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

13.40 Pramoginis 
sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Policijos 
akademija“ (N-7).

17.00 LKL čempionatas.
„Žalgiris“ - 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.55 Anapus nežinomybės 
(N-7).

22.55 „Sostų karai“ 
(N-14).

0.05 Veiksmo f. 
„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

2.05 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.35 Ekovizija.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Inspektorius Luisas. 

Didysis darbas“ (N-7).
12.55 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
14.55 „Ilga kelionė namo“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 Drama „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 Žinios. 
18.27 Sauganti Lietuva.
18.30 „Geriausios nardymo 

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

Cage in the Beach“ 
1 (6). Kovų narvuose 
turnyras iš Palangos 
paplūdimio. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

24.00 „Inspektorius Luisas. 
Didysis darbas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Grupė „The Roop“.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita.
8.00 Menora.
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx.
9.30 „Vietnamo virtuvė - 

sveikuoliui“.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Teatras.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus.
13.35 Linas Adomaitis.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
17.55 „Kijevo senovė. 

Meno pa   sau   lis“.
18.30 „Kiotas. Romantiška 

pažintis su naciona-
linėmis vertybėmis“.

19.15 „Koralaina ir 
slaptas pasaulis“.

21.00 Atviras pokalbis su prof. 
Vytautu Landsbergiu.

22.00 Donatui Katkui 75-eri.
23.15 Stambiu planu.

 19.00  Gyvenimo būdas

laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7 47

spalio 29 d.

 21.00   „Ant ribos“ 20.55  „Formulė-1“ 22.55   „Forestas Gampas“

 AnimAl PlAnet
8.15, 0.45 Namai medžiuose. 12.50 Liūtė karalie-
nė. 13.45 Visa tiesa apie kates. 14.40 Kinologijos 
įvadas. 15.35 Šimpanzės išgelbėjimas. 18.20 
Pabaisos manyje. 19.15 Gaudant monstrus. 
20.10 Šuns gelbėjimo misija. 21.05 Mutantų 
planeta. 22.55 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 SPort1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„Lokomotiv“ - Krasnodaro „Krasnodar“. 9.00 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Naujojo Or-
leano „Pelicans“. Vakar. 11.10 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. Milan - Juventus. Vakar. 13.10 „CrossFit 
Games“. Pirma laida. 13.30 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona 
Lassa“ - UCAM „Murcia“. 15.30 Tiesiogiai. Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - 
Maskvos „Lokomotiv“. 17.30 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. AC „Milan“ - Turino „Juventus“. Vakar. 
19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Valensijos „Valencia“. 
21.30 „Road to Glory“. 22.00 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 2 laida. 22.30 Tiesiogiai. NBA 
krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ - Indianos 
„Pacers“. 1.10 „Seria A“ futbolo lyga. AS „Roma“ -
Bolonijos „Bologna“. 3.10 Pasaulio taurės spidvė-
jaus varžybos. Finalinis etapas. Australija.

 ViASAt SPort BAltic
5.45 Malaizijos MotoGP Moto3 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 7.05 Malaizijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
8.50 Malaizijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 10.10 Spidvėjus. Melburno GP 
lenktynės. 12.50 Boksas. Jurgenas Brahmeris -
Robas Brantas. 14.20, 2.50 Premier lygos apž-
valga. 15.20 Anglijos Premier lyga. „Brighton“ -
„Southampton“. Tiesioginė transliacija. 17.50 
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Everton“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 20.50 „Formulė-1“. Meksikos 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.10 
Smiginis. Europos čempionatas. Ketvirtoji 
diena. Tiesioginė transliacija. 1.00 Anglijos 
Premier lyga. „Brighton“ - „Southampton“. 5.00 
KHL. Rygos „Dinamo“ - Minsko „Dinamo“. 

 euroSPort
6.00, 9.00, 13.30 Sporto linksmybės. 6.15, 
12.00 Automobilių lenktynės. Japonija. 9.35, 
13.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Aus-
trija. 15.00, 22.05 JAV futbolo lyga. 17.00, 
19.15 Dviračių sportas. Šešių dienų treko čem-
pionatas. Didžioji Britanija. 17.45 Automobilių 
lenktynės. „Porsche Supercup“ serija. Meksika. 
21.55 „Eurosport 2“ žinios. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Baltųjų lokių 

sostinė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

9.15 „Baltųjų lokių 
sostinė“.

10.15 „Būrėja“.
10.50 „Akloji“.
12.00 Su cinkeliu

(N-7).
13.55 Pasisvėrę 

ir laimingi.
14.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
16.55 „Akloji“.
18.05 „Būrėja“.
18.40 Komedija 

„Rožinės panteros 
sugrįžimas“  
(N-7).

21.00 Veiksmo komedija 
„Vagis policininkas“ 
(N-7).

22.55 Drama 
„Forestas Gampas“ 
(N-7).

1.35 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

3.25 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

4.10 Pasisvėrę 
ir laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Taikinys (N-7).
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 TV3 žinios. 
20.55 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.00 Nakties TOP.
23.30 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
0.30 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Turgus - 
miesto širdis“.

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

12.35 „Išrinktoji“ 
(N-7).

13.35 Naujas veidas 
(N-7).

14.05 Animacinis 
nuotykių f.  
„Jūros giesmė“.

15.45 Animacinė nuotykių 
komedija  
„Kalakutai:  
atgal į ateitį“.

17.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Raudonoji 
karalienė“ 
(N-7).

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Ant ribos“  
(N-7).

22.50 „Paskutinės 
panteros“  
(N-14).

0.50 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

„AmeriKieČiŲ SnAiPeriS“
Veiksmo drama. JAV. 2014.
Režisierius: Clint Eastwood.
Vaidina: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner.

JAV specialiųjų karinių jūrų pajėgų pareigūnas Krisas rimtai pasiryžta ap
saugoti savo bendražygius ir tampa vienu pavojingiausių snaiperių Ame
rikos istorijoje. Jo preciziškas tikslumas ne tik išgelbėja nesuskaičiuojamas 
gyvybes, bet ir paverčia jį sukilėlių taikiniu. Krisas tarnauja nepaisydamas 
didžiulio pavojaus ir stengiasi būti geru vyru ir tėvu savo šeimai Amerikoje.

lnK
22.10

„roŽinĖS PAnteroS 
SuGrĮŽimAS“
komedija. D.Britanija. 1975.
Režisierius: Blake Edwards.
Vaidina: Peter Sellers, Peter 
Plummer, Caterine Schell.

Kai dingsta legendinis rožinis dei
mantas, inspektorius Kliuzo vėl 
seka nusikaltėlių pėdomis. Inspek
torius yra įsitikinęs, kad Fantomas 
sugrįžo...

„PerSeKioJAmA DAKtAro“
Trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Doug Campbell.
Vaidina: Eric Roberts, Brianna 
Joy Chomer, Deborah Zoe.

Po baisios avarijos paauglė Sofi at
vežama į ligoninę. Jai pasisekė, kad 
tą naktį budėjo patyręs širdies chi
rurgas ir išgelbėjo jai gyvybę. Paaug
lė pamažu sveiksta, o gydytojas ją 
lanko kasdien ir Sofi mamai atrodo, 
kad ja rūpinasi šiek tiek per daug...

„SPAlio BuČinYS“
komedija. Kanada. 2015.
Režisierė: Lynne Stopkewich.
Vaidina: Ashley Williams, Sam 
Jaeger, Hannah Cheramy.

Popė nemoka išlaikyti nei pasto
vių santykių, nei nuolatinio darbo. 
Visgi dėl jos nepaprastų sugebėji
mų bendrauti su vaikais laikinam 
auklės darbui ją nusamdo darbo
holikas, dviejų vaikų tėvas Rajenas. 

tV1
18.40

tV8
21.00

tV3
23.55

rekomenduoja



5.45 Televitrina.
6.00 Animacinis f. „Bailus 

voveriukas“.
6.25 INOprogresas. 

Lietuva, laida apie 
verslą ir inovacijas.

6.55 „Bailus voveriukas“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Teletabiai.
8.40 „Ančiukų istorijos“.
9.10 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
10.10 Filmas šeimai 

„Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“.

12.00 TV serialas „Tėvelio 
dukrytės“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas „Gaudynės“.
0.35 TV serialas „Kaulai“.
1.30 TV serialas „Paskuti-

nis žmogus Žemėje“.
1.55 „Rouzvudas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Kapų plėšikė Lara 
Kroft“ (N-14).

0.25 TV serialas „Juoda-
sis sąrašas“ (N-7).

1.15 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

2.00 Veiksmo drama 
„Amerikiečių  
snaiperis“ (N-14).

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

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detekty-

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

Dokumentinis filmas, 
skirtas prezidento 
K.Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. 

23.20 TV serialas „Jaunasis 
Popiežius“ (N-14).

0.15 TV serialas „Detekty-
vas Monkas 7“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.

 23.20  „Jaunasis 
  Popiežius“

 7.55  Teletabiai  20.30  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 Senoji animacija. 7.55 
„Medikopteris“ (N-7). 9.00 Svajonių ūkis. 9.25 
TV Pagalba (N-7). 11.10 Komedija „Spalio 
bučinys“ (N-7). 13.00 Senoji animacija. 14.00 
„Mažosios kerėtojos“. 14.30 „Mano mažasis 
ponis“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Melodrama „Natalija“ (1) (N-7). 17.00 
Drama „Aistros vynas“ (1) (N-7). 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Širdies 
klystkeliai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 1.05 TV Pagalba (N-7). 

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

 PBK
6.00, 1.35 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.35 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Komedija 
„Kiniškas servizas“. 14.50 Mados nuosprendis. 
15.55 Susituokime. 16.45 Vyriška/Moteriška. 
17.45 Iš tiesų. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.00 „Nepaklusnioji“. 
23.05 Vakaras su Urgantu. 23.35 Vyriška/Mo-
teriška. 0.25 Pozneris. 1.20 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus liki-
mas“. 12.00 60 minučių. 13.55 Tyrimo paslaptys. 
17.00 Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 
18.00 60 minučių. 20.00 „Porceliano namai“. 
22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 0.50 Žinios. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Žiūrėti visiems! 11.50 
Mums net nesisapnavo. 14.30 Čapman paslaptys. 
15.30 „Pėdsekiai“. 17.25 Gyva tema. 18.25 Tinkama 
priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Vakarinis 
kvartalas. Benefisas. 22.25 „V ir M“. 23.20 „Nina“. 

„KaPŲ PlĖŠIKĖ laRa KRofT“
Veiksmo ir nuotykių filmas. D.Britanija, Japonija, JAV, Vokietija. 2001.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Angelina Jolie, Daniel Craig, Jon Voight.

Lara Kroft - britų aristokratė, išsilavinusi aukštuomenės atstovė, užau-
gusi turtingoje šeimoje. Tačiau kartu ji ir kapų plėšikė, kovos menų 
meistrė, ieškanti įvairiausių relikvijų. Vieną gražią dieną Lara susiduria 
su senovine organizacija, ieškančia galingos relikvijos, kurią turint ga-
lima valdyti pasaulį.

„ŠIRDIeS  
KlYSTKelIaI“
Drama. Vokietija. 1997.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Ann-Kathrin Kramer, 
Andreas Herder, 
Hans Teuscher.

Magnusas spėjo užmiršti savo 
jaunystės meilę Klaudiją. Kai šios 
močiutė miršta, išlydėti jos į pas-
kutinę kelionę Klaudija sugrįžta į 
gimtus namus Škotijoje ir vėl su-
tinka Magnusą. Ar jiedu supras, 
kad vaikiška meilė niekur nedingo 
ir nebuvo jau tokia nekalta?

„BanGa“
Veiksmo trileris. Norvegija. 
2015.
Režisierius: Roar Uthaug.
Vaidina: Kristoffer Joner, Ane 
Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro.

Gyvenimas nedideliame Norvegijos 
kalnų kaimelyje primena idilę - kas-
dienybė įstabios gamtos apsuptyje, 
regis, teikia prieglobstį nuo skuban-
čio pasaulio triukšmo. Geologas 
vis nesugeba tesėti žmonai duoto 
pažado ir atsitraukti nuo darbo - 
nuojauta jam kužda, kad netrukus 
gamta pasiūlys kažką nepaprasta. 

„naKVYnĖS naMaI 2“
siaubo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Eli Roth.
Vaidina: Lauren German, Heather 
Matarazzo, Bijou Phillips.

Trys studijuojančios amerikietės iš-
siruošia į savaitgalio kelionę. Kelyje 
jos sutinka europietę studijų drau-
gę, keliaujančią į paslaptingą vietą. Ji 
pakviečia vykti kartu žadėdama, kad 
merginos galės ten atsipalaiduoti. 
Tačiau vietoj žadėtų pramogų keliau-
ninkės patirs tikrą pragarą...

lnK
22.30

TV6
23.00

rekomenduoja

BTV
21.00
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TV8
21.00

6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

8.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

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

11.35 TV serialas „Įteisintas 
faras“ (N7).

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

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

14.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N7).
19.30 TV serialas „Įteisintas 

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

„Banga“ (N14).
23.10 Siaubo trileris „Bijok 

jo vardo“ (S).
1.00 TV serialas „Sostų 

karai“ (N14).
2.00 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N7).
2.45 Farai (N7).

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

(1) (N7).
10.25 „Kai praeitis nepalei

džia“ (1) (N7).
11.30 „Albanas“ (N7).
12.35 „Inspektorius Luisas. 

Liūdesys“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas 

Gordejevas“ (N7).
14.55 „Albanas“ (N7).
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika.
18.55 „Albanas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas.
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“.
3.25 „Albanas“ (N7).
4.10 „Rojus“ (N7).
5.00 „Bitininkas“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Žydiški motyvai 

atminties labirinte. 
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.10 „Šikšnosparnis Patas“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 ARTS21.
8.20 Atspindžiai. 
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro.
12.40 „Koralaina ir slaptas 

pasaulis“.
14.20 „Holivudą užkaria

vusios Borsalino 
skrybėlės“.

15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kelias į namus.
19.00 Euromaxx.
19.35 „Konsteblė 2“ (N7).
20.30 Nes man tai rūpi.
21.20 „Pokyčių karta“. 3 d. 
22.15 „Neįtikėtinos 

istorijos 2“.
23.50 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Kristupo vasaros 

festivalis 2014. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

9.20 „Juodieji meilės 
deimantai“ (N7).

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

žmogžudystė“ (N7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (N7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Komedija „Mano 
nuostabios  
žvaigždės“ (N7).

22.45 „Meilės randai“ (N7).
1.05 „Diagnozė  

žmogžudystė“ (N7).
1.55 „Policija ir Ko“ (N7).
2.45 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N7).

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

(N7).
14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N7).

17.00 „Kvantikas“ (N7).
18.00 „CSI Majamis“ 

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

(N7).
21.00 „Naša Raša“ (N14).
22.00 Farai (N7).
23.00 Siaubo f. 

„Nakvynės  
namai 2“ (S).

0.55 „Naša Raša“ (N14).
1.50 „Las Vegasas“ (N7).

9.00 Naujas veidas (N7).
9.30 „Kai šaukia 

širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
12.30 Noriu šio 

automobilio.
13.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

15.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

15.30 „Elajus Stounas“.
16.20 Fantastinis 

veiksmo trileris 
„Metalinis tornadas“ 
(N7).

17.55 „Išrinktoji“ (N7).
18.55 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis karas“ (1) 
(N7).

21.35 Kino akademija. 
„Geresnis  
gyvenimas“ (N7).

23.20 Balticum TV 
žinios.

23.50 Drama „Denis 
Kolinsas“ (N14).

 12.10  Durys atsidaro 20.30  Nuoga tiesa  10.30  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 21.35  „Geresnis 
  gyvenimas“

 12.30  „Kvantikas“ 10.25  „Policija ir Ko“

TV PROGRAMAspalio 30 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Bombi
la. Tęsinys“. 12.25 Ypatingas įvykis. 13.00, 
15.30 Susitikimo vieta. 16.00 „Inspektorius 
Kuperis“. 18.50 „Speciali laida“ su Vadimu 
Takmenevu. 19.50 „Mūsų laimingas rytojus“. 
21.55 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai 2“. 22.50 
Dienos apžvalga. 23.25 Pozdniakovas. 23.35 
„Voratink lis 8“. 1.35 Susitikimo vieta.  

 TV PoloNia
8.00, 20.25 Prie Nemuno. 8.25, 17.55, 2.15 
Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klau
simas per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.10 Kultūringieji PL. 13.05 Valstybės 
interesai. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 15.20 Akis 
į akį. 15.55 Reportažas. 16.25 Turistinė kelionė. 
16.35 Lenkija su Miodeku. 16.55, 1.45 „Komisa
riatas“. 17.25, 1.15 Paslėpti lobiai. 18.30 TV eks
presas. 18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.45, 
3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.45, 5.15 Polonija 
24. 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 23.20 Sveika, 
Polonija. 0.10 „Rojaus prieškambaris“. 

 TV1000
9.20 „Įsimylėjęs iki ausų“. 11.10 „Mano geriau
sio draugo vestuvės“. 13.15 „Frenkas“. 15.10 
„Ant ribos“. 16.50 „Monos Lizos šypsena“. 
19.10 „Munis: mažasis mėnulio globėjas“. 
21.00 „Anonimas“. 23.30 „Veidai minioje“. “. 

  DiscoVery 
6.10, 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15, 20.00 Kaip pagaminta. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasi
kinius automobilius. 10.05 Megatraukiniai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Edas 
Stafordas: į nežinomybę. 21.00 Edas Stafordas. 
22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 B.Grilsas. Sala. 
24.00 Išgyventi surištiems. 1.00 Gaudynės. 

 TraVel
6.00, 11.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 10.00 Viešbučių verslas. 
12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 1959 m. Airs
tream Globester. 17.00 Neįprastas maistas. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Namai ant 
ratų. 22.00 Helovynas. 23.00 Ypatinga ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Šimpanzės išgelbėjimas. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 
1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 22.55 
Mutantų planeta. 11.55 Visa tiesa apie kates. 12.50 
Kinologijos įvadas. 15.35, 23.50 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Pabaisos manyje. 
18.20 Gaudant monstrus. 22.00 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“  
Indianos „Pacers“. Vakar. 9.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“  Maskvos 
„Lokomotiv“. Vakar. 11.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 14 turas. 11.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 12.10 
KOK world Grand Prix. Estija. 1 d. 14.20 ATP 250 
teniso turnyras. Pirmasis pusfinalis. Stokhol
mas. 16.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Paryžiaus „SaintGermain“  Nicos OGC. 18.00 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt Peterburgo 
„Zenit“  Maskvos „Lokomotiv“. Vakar. 20.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
11 turas. Premjera. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
San Antonio „Spurs“  Indianos „Pacers“. Vakar. 
23.10 KOK World series. Talinas. 1 d. 1.20 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Es
tudiantes“  Barselonos „Barcelona“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30 Motosportas. Spidvėjus. Melburno GP 
lenktynės. 14.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 
15.25 Ledo ritulys. KHL. „Barys“  „Jokerit“. 
Tiesioginė transliacija. 18.00, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Avangard“  CSKA. 20.20 Boksas. Po 
kovos. Boksas. George’as Grovesas  Jamie 
Coxas. 20.50 Premier lygos apžvalga. 21.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“   
„Newcastle“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Ledo ritulys. KHL. „Barys“  „Jokerit“. 2.00 
Motosportas. Malaizijos MotoGP lenktynės. . 

 eurosPorT
6.00 JAV futbolo lyga. 7.30, 19.00, 23.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 8.30, 13.30, 
21.05, 1.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 12.00 
Šaudymas iš lanko. Pasaulio čempionatas. Mek
sika. 13.05 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Austrija. 17.00 Dailusis čiuožimas. Kanada. 19.30 
Automobilių lenktynės. „Porsche Supercup“ serija. 
Meksika. 20.00 Automobilių lenktynės. FIA WTCC 
čempionatas. Japonija. 20.55 „Eurosport 2“ žinios. 
21.00 Žiemos sportas. 23.30 Sporto linksmybės. 
23.40 „Eurosport 2“ žinios. 23.50 Futbolas. FIFA 
U17 pasaulio čempionatas. Indija. 2.00 JAV 
futbolo lyga.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.45  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.55  „Albanas“  19.35  „Konsteblė 2“  13.05  Klauskite daktaro 17.35  Yra, kaip yra 12.00  „Tėvelio dukrytės“

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Senoji animacija. 7.35 
„Natalija“ (1) (N-7). 8.35 Tavo augintinis. 9.05 
„Aistros vynas“ (1) (N-7). 10.05 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 11.05 Drama „Širdies klystke-
liai“ (N-7). 13.00 Senoji animacija. 14.00 „Ma-
žosios kerėtojos“. 14.30 „Mano mažasis ponis“. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Nata-
lija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Melodrama 
„Meilės skardis“ (N-7). 22.50 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 1.05 TV Pagalba (N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30 Nau-
jienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Nepaklusnioji“. 14.45 
Mados nuosprendis. 15.50 Susituokime. 16.45 
Vyriška/Moteriška. 17.45 Iš tiesų. 18.45 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 „Nepa-
klusnioji“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 23.40 Vyriška/
Moteriška. 0.25 Iš tiesų. 1.20 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus liki-
mas“. 12.00 60 minučių. 13.55 Tyrimo paslaptys. 
17.00 Andrejus Malachovas. Tiesioginis eteris. 
18.00 60 minučių. 20.00 „Porceliano namai“. 
22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 0.50 Žinios. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.10 Vakarinis kvartalas. Benefisas. 13.10 Žiū-
rėti visiems! 13.45 „Mes iš ateities“. 14.35 Čapman 
paslaptys. 15.30 „Pėdsekiai“. 17.25 Gyva tema. 
18.20 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 
21.20 Geriausias šefas. 0.50 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Bombila. Tę-
sinys“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 
15.30 Susitikimo vieta. 16.00 „Inspektorius Kupe-
ris“. 18.50 „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu. 
19.50 „Mūsų laimingas rytojus“. 21.50 „Jūrų vel-
niai. Viesulas. Likimai 2“. 22.50 Dienos apžvalga. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55 Laida vaikams. 8.50 Dienos receptas. 
9.00 Klausimas per pusryčius. 11.00 „Ar šiuose 
namuose mane kas nors myli?“. 12.00, 18.20 
Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 
12.30, 23.05 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20 Svei-
ka, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Karo merginos“. 15.20 
„Rojaus prieškambaris“. 16.25 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 16.55, 1.45 „Komisaria-
tas“. 17.25, 1.15 Zondas 2. 18.10 Miško bičiuliai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 
19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Laida iš Didžiosios 
Britanijos. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.00 
Iškilminga arkivysk. V.Polako kalba Visų Šventųjų 
dienos proga. 21.35 Sportas. Orai. 21.50 „Tėvas 
Mateušas“. 0.10 Reportažas. 0.35 Klasikinė muzika. 

 TV1000
 7.10 „Anonimas“. 9.40 „Veidai minioje“. 11.40 
„Munis: mažasis mėnulio globėjas“. 13.20 
„Zombis, vardu Šonas“. 15.20 „Veidrodėli, 
veidrodėli... Snieguolės istorija“. 17.25 „Įsimy-
lėjęs iki ausų“. 19.10 „Riterio žvaigždė“. 21.45 
„Paštininkas“. 1.05 „Būti Džonu Malkovičiumi“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui 
klasikinius automobilius. 10.05 Megatraukiniai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių gara-
žas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Didelės statybos. 21.00 Aukso karštinė. 
22.00 Šėtono kanjonas. 23.00 Akropolio istorija. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 22.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Namų medžiuose gyventojai. 10.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 1959 
m. Airstream Globester. 17.00 Neįprastas mais-
tas. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 
1.00 Helovynas. 23.00 Pamišę dėl Helovyno. 

6.00 Televitrina.
6.15 „Bailus voveriukas“.
7.10  „Simpsonai“ (N-7).
8.10 Teletabiai.
8.40 „Ančiukų istorijos“.
9.10 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (N-7).
10.10 Trileris „Pabėgimas iš 

beždžionių planetos“.
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Siaubo f. 

„Rūsys“ (S).
1.50 TV serialas 

„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

2.15 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-7).

3.10 TV serialas 
„Grainderis“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas Gumu-
liuko gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

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

„Turistas“ (N-7).
0.35 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.25 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

2.10 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Kapų plėšikė Lara 
Kroft“ (N-14).

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

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

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

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

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

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

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

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

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

sintas faras“ (N-7).
20.30 Farai. N-7. Realybės 

šou.
21.00 Veiksmo f. „Kova iki 

mirties“ (N-14).
23.05 Veiksmo trileris 

„Banga“ (N-14).
1.05 TV serialas 

„Begėdis“ (S).
2.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

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

melodija“ (N-7).
10.25 „Kai praeitis nepalei-

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

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

Gordejevas“ (N-7).
15.00 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.25 „Baudėjas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Kristupo vasaros 

festivalis 2014. 
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.40 Nes man tai rūpi.
13.30 „Pokyčių karta“. 3 d. 
14.30 FIBA krepšinio 

čempio nų lyga. 
Kranojarsko „Enisey“ -  
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė transliacija.

16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. 
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 „Konsteblė 2“ (N-7).
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.20 „Sudužęs apaštalo 

Pauliaus laivas. 60-ieji 
metai po Kristaus“.

22.15 „Antradienio detekty-
vas. Šerlokas 2“.

23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Bliuzo vakaras. 
1.30 „Neįtikėtinos 

istorijos 2“.
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 23.00  „Saliamonas 
  Keinas“

 20.00  „Saša ir Tania“  9.20  „Juodieji meilės 
  deimantai“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Šimpanzės išgelbėjimas. 
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55 Mutantų planeta. 11.55 Pabaisos manyje. 
12.50 Gaudant monstrus. 15.35, 23.50 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Šuns 
gelbėjimo misija. 18.20, 22.00 Liūtė karalienė. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cava-
liers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 9.10 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. AS „Roma“ - Bolonijos 
„Bologna“. 11.10 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lygos apžvalga. 11 turas. Vakar. 12.10 KOK 
World series. Talinas. 1 d. 14.20 ATP 250 te-
niso turnyras. Antrasis pusfinalis. Stokholmas. 
17.20 „CrossFit Games“. Antra laida. (Moterų 
jėgos rungtys.) 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. AS „Roma“ - Bolonijos „Bologna“. 20.00 
Čempionai LT. Graplingas. Lietuvos mokinių 
imtynių pirmenybės. Trečia laida. Premjera. 
20.30 „Road to Glory“. Laida apie kovinį sportą. 
Penktas sezonas. Penkta laida. Premjera. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Naujojo Orleano „Pelicans“. 23.10 KOK World 
series. Talinas. 2 d. 1.40 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. Romos „Roma“ - Neapolio „Napoli“. 

 ViASAt SPort BAltic
 7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - 
„Newcastle“. 8.50 „Formulė-1“. Meksikos GP 
lenktynės. 11.15 Smiginis. Europos čempiona-
tas. Ketvirtoji diena. 15.15 Motosportas. Nascar 
500 mylių lenktynių apžvalga. 16.15 Boksas. 
Jurgenas Brahmeris - Robas Brantas. 18.25 Ledo 
ritulys. KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 21.05 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Roma“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Man-
chester United“ - „Benfica“. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.00 Krepši-
nis. Eurolyga. „Armani Olimpia“ - „Barcelona“. 

 euroSPort
6.00, 18.05 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Austrija. 7.00, 13.30, 21.00, 2.30 Angliškasis bi-
liardas. Kinija. 12.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio 
čempionatas. Indija. 17.00 Automobilių lenktynės. 
FIA WTCC čempionatas. Japonija. 18.00, 0.35 Žie-
mos sportas. 19.00 Jojimas. Pasaulio taurė. Italija. 
20.55 „Eurosport 2“ žinios. 23.00 Automobilių 
lenktynės. FIA WTCC čempionato žurnalas. 23.30 
Automobilių lenktynės. „Porsche Supercup“ serija. 
Meksika. 24.00 FIFA futbolas. 0.25 „Eurosport 2“ 
žinios. 0.40 JAV futbolo lyga. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

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

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

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės VII. Mergelė 
Grožybėje“ (N-7).

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

dystė“ (N-7).
1.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.40 „Ekspertė Džordan“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N-7).

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

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

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

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

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Manchester United 
FC“ - „SL Benfica“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 Fantastinis veiksmo f. 
„Ernis“ (N-14).

2.00 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Išrinktoji“ (N-7).
10.30 „Turgus - miesto 

širdis“.
11.30 „Apokalipsė. 

Antrasis  
Pasaulinis  
karas“ (1) (N-7).

12.35 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

13.05 Dokumentinis f. 
„Samsara“ (N-7).

14.55 „Kai šaukia širdis“.
15.55 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
16.55 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
18.00 Naujas 

veidas (N-7).
18.30 Pinigai iš 

nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV žinios.
23.00 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Saliamonas Keinas“ 
(N-14).

0.50 „Turgus - miesto 
širdis“.

„ĮStAtYmAS ir tVArKA. SPeciAliŲJŲ tYrimŲ SKYriuS“
Detektyvinis serialas. JAV. 2010.
Režisierius: Dick Wolf.
Vaidina: Mariska Hargitay, Richard Belzer, Christopher Meloni.

Niujorko policijoje suformuojamos elitinės pajėgos - Specialiųjų tyrimų 
skyrius. Jo detektyvų užduotis - tirti seksualinius nusikaltimus. Kiekvieną 
dieną jie išeina lyg į karą. Į karą su nusikaltėliais. Tik ar visuomet laimi 
teisingumas? Ar įmanoma, kad kasdienis susidūrimas su žiauriausiais 
nusikaltimais nepaveiks ir pačių pareigūnų asmeninio gyvenimo?

tV1
20.00

„rŪSYS“
siaubo filmas. Lietuva. 2014.
Režisierius: Ričardas Matačius.
Vaidina: Jurga Šeduikytė, Marius 
Jampolskis, Jeronimas Milius.

Tapytojos Ievos ir jos vyro Tomo 
namuose turėtų būti laimingiausias 
metas - šeima laukiasi antrojo vaiko. 
Tačiau viskas priešingai - namus gau-
bia keista baimės aura, Ieva negali 
miegoti, išgyvena didžiulį nerimą. tV3

22.30

„erniS“
fantastinis veiksmo filmas. 
JAV, D.Britanija. 2013.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Tao Okamoto, Brian Tee.

Vilkolakis leidžiasi į jam nežinomą 
pasaulį tekančiosios saulės šalyje ir 
žūtbūtinėje kovoje su savo priešu 
patiria virsmą. Jis pirmą kartą tam-
pa pažeidžiamas...tV6

23.40

„turiStAS“
veiksmo trileris. Italija, JAV, 
Prancūzija. 2010.
Režisierius: Florian Henckel 
von Donnersmarck.
Vaidina: Angelina Jolie, 
Johnny Depp, Timothy Dalton.

Frenkas - amerikietis, po Italiją keliau-
jantis turistas, trokštantis suklijuoti sa-
vo sudaužytą širdį. Eliza - nepaprasto 
grožio moteris, specialiai atsidūrusi 
jo kelyje, tačiau apie tai žino tik ji... lnK

22.30

rekomenduoja
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6.55 Televitrina.
7.10 Animacinis f. 

„Barbė - perlų  
princesė“.

8.45 Nuotykių komedija 
„Veiverlio pilies  
burtininkai“ (N-7).

10.40 Filmas šeimai 
„Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną“ (N-7).

12.20 Filmas šeimai 
„Pelenė“ (N-7).

14.15 Nuotykių f. 
„Galiūnas Džo“.

16.35 Animacinis f. 
„Aukštyn“.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Šreko Helovinas“ 
(N-7).

20.00 Gero vakaro šou 
(N-7).

21.00 Muzikinis f. 
„Gilyn į mišką“ 
(N-7).

22.25 Filmo pertraukoje - 
Vikinglotto.

23.30 Trileris 
„Nešdintis visu  
greičiu“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Kaulai“ (N-7).

2.15 TV serialas 
„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

3.05 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-7).

6.50 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.15 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.40 Animacinis f. 
„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

8.05 Komedija 
„Kosminis  
krepšinis“.

9.35 Animacinis f. 
„Monstrų namai“.

11.20 Komedija šeimai 
„Netikšunis“.

12.55 Nuotykių 
komedija  
„Svečiai  
palėpėje“.

14.40 Biografinė drama 
„Dangus tikrai yra“ 
(N-7).

16.35 Veiksmo komedija 
„Aš - šnipas“  
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Komedija šeimai 

„Princesė Enė“.
22.20 Komedija 

„Septynios  
velniškai ilgos  
dienos“  
(N-14).

0.30 Veiksmo trileris 
„Turistas“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Stilius.
7.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.55 Gimę tą pačią dieną.
8.40 „Mažasis magas 

Hudinis“.
9.30 „Dėžinukai“ (N-7).
11.10 Melodrama „Klausyk 

savo širdies“ (N-7).
12.40 „Amžinai kartu“.
14.05 „Alfonsas Svarinskas“.
15.00 Visų Šventųjų diena. 

Šv. Mišių transliacija 
iš Antakalnio kapinių.

16.05 Šventadienio mintys.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

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

(N-14).
0.15 „Detektyvas 

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

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

 23.20   „Po vienu dangum“ 7.10  „Barbė - perlų 
  princesė“

 14.40  „Dangus 
    tikrai yra“

trečiadienis

„ATSITIKTINĖ MEILĖ“
Drama. JAV. 2016.
Režisierius: Gary Harvey.
Vaidina: Beau Garrett, Brenda Strong, Benjamin Ayres.

Ambicinga konditerė Klerė visą dėmesį skiria atidarytam naujam resto-
ranui, tad jos širdies reikalais belieka pasirūpinti mamai. Helenos pomė-
gis piršliauti gerai žinomas ne tik jos dukrai, bet ir visiems aplinkiniams, 
tad Klerė labai džiaugiasi visai atsitiktinai, be mamos įsikišimo, galerijoje 
sutikusi savo svajonių vyrą...

rekomenduoja

TV8
21.00

„SEPTYNIOS VELNIŠKAI 
ILGOS DIENOS“
KomeDija. JAV. 2014.
Režisierius: Shawn Levy.
Vaidina: Jason Bateman, 
Tina Fey, Adam Driver.

Džudas sužino, jog mirė jo tėvas ir 
kad žmona miega su jo viršininku. 
Grįžus namo, mama praneša, kad 
jis su broliais ir seserimis savaitę tu-
rės gyventi namuose. Keturi vaikai, 
trys mylimieji ir motina, bandydami 
išgyventi gedulo laikotarpį, įsipina 
į sudėtingus tarpusavio santykius.

„NEŠDINTIS VISU GREIČIU“
Trileris. JAV, Vokietija. 2016.
Režisierius: Eran Creevy.
Vaidina: Nicholas Hoult, Felicity
Jones, Anthony Hopkins.

Keisis dirba Vokietijoje vienam nar-
kotikų klano bosui Geranui. Kartą 
bare jis pamato Džiuljetą, tačiau ji 
lengvai neprisileidžia kraštiečio - 
nenori prasidėti su tokiu, kuris 
dirba Geranui. Dėl patikusios mer-
ginos Keisis meta nešvarų darbą. 
Tačiau netrukus Džiuljetą ištinka 
staigus priepuolis...

„ŽUDIKAS MANYJE“
Trileris. JAV, Švedija, D.Britanija, 
Kanada. 2010.
Režisierius: Michael Winterbottom.
Vaidina: Casey Affleck, Kate 
Hudson, Jessica Alba.

Lu turi galybę bėdų. Su moterimis, 
darbe, dėl žmogžudysčių protrūkio 
Vakarų Teksase ir dėl savo polinkio 
į sadizmą ir žudymą. Tik laiko klau-
simas, kada bus išaiškinti jo šiurpūs 
darbeliai. Tačiau viskas yra kitaip, 
nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. 

LNK
22.20

TV3
23.30

BTV
21.40

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Senoji animacija. 7.35 
„Natalija“ (N-7). 8.35 Mamyčių klubas. 9.05 
„Aistros vynas“ (N-7). 10.05 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 11.05 Melodrama „Meilės skardis“ 
(N-7). 13.00 Senoji animacija. 14.00 „Mano 
mažasis ponis“. 14.30 „Mažosios kerėtojos“. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Na-
talija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama „Atsi-
tiktinė meilė“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 1.00 TV Pagalba (N-7). 

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kalinių žmonos 
(N-7). 8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 14.25 
Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Kalinių žmonos (N-7). 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Bus visko. 17.55 Yra, 
kaip yra (N-7). 18.55 Pagalbos skambutis (N-7). 
19.45 24 valandos (N-7). 21.25 Nuo... Iki. 22.15 
Kalinių žmonos (N-7). 23.10 Pagalbos skambutis 
(N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Farai (N-7). 0.55 24 valandos (N-7). 1.45 Yra, 
kaip yra (N-7). 2.35 Kalinių žmonos (N-7).

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30, 
1.25 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Nepaklusnio-
ji“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Susituo-
kime. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.40 Iš tiesų. 
18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.00 „Nepaklusnioji“. 23.05 Vakaras su 
Urgantu. 23.40 Vyriška/Moteriška. 0.30 Iš tiesų.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 „Žmo-
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 Tyrimo 
paslaptys. 17.00 Tiesioginis eteris. 18.00 60 mi-
nučių. 20.00 „Porceliano namai“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.50 Žinios. Sankt Peterburgas.

 REN
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.15 Įslaptinti sąrašai. Iki pasaulio pabaigos 
penkios dienos? 14.00 Žiūrėti visiems! 14.25 „Mes 
iš ateities 2“. 15.15 Čapman paslaptys. 16.10 „Pėd-
sekiai“. 17.35 Gyva tema. 18.30 Tinkama priemonė. 
19.25 „Šeimos dramos“. 21.20 Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės. 23.00 „Kiekvienam po katinėlį“. 
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6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

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

žibintų gatvės“ 
(N-7).

11.35 „Įteisintas faras“ 
(N-7).

12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

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

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

žibintų gatvės“ 
(N-7).

18.00 „Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ 
(1) (N-7).

21.40 Trileris 
„Žudikas manyje“ 
(N-14).

23.50 Veiksmo f. 
„Kova iki mirties“ 
(N-14).

1.40 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

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

3.15 Pragaro katytė.
4.05 Kriminalistikos 

istorija.

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Darbščios rankos, 

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

(N-7).
10.25 „Kai praeitis 

nepaleidžia“ (N-7).
11.30 „Vera. Natūrali 

atranka“ (N-7).
13.40 „Keturi metų laikai“.
14.55 „Spąstai Pelenei“ (1) 

(N-7).
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Žinios. 
16.20 „Spąstai Pelenei“ 

(N-7).
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika 

„Sauganti Lietuva“.
18.30 „Spąstai Pelenei“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.25 „Baudėjas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas. 

Dabar.
22.30 Žinios. 
23.00 Patriotai (N-7).
24.00 MMA „King of the 

Cage in the Beach 2“. 
Kovų narvuose 
turnyras iš Palangos 
paplūdimio. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

1.00 Muzikinės kovos.
2.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lietuvos kapinės.
8.15 „Prie rugių 

ir prie ugnies“.
9.15 „Maža išpažintis“.
10.35 „Janina Miščiukaitė. 

Gyvenimas dainoje“.
11.30 Kaip gražu miške. 

Dainos teatro kon-
certas. 1991 m.

13.10 „Alė Rūta. Ilgesys“.
14.05 „Gyvenimas tarp žiedų“.
14.55 „Riteris Rūdžius“.
15.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.20 „Mažasis princas 3“.
15.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
16.10 Stasio Povilaičio 

koncerta. 2013 m.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 FIBA krepšinio 

čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas“ 
- „Gaziantep“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos.

21.00 Vienos filharmonijos 
orkestro koncertas.

22.45 Komiška drama 
„Balandis tupėjo ant 
šakos ir mąstė apie 
būtį“ (N-14).

0.25 DW naujienos rusų k.

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

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

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

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

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“ 
(N-7).

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

žmogžudystė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Svajonių šefas.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Kvantikas“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

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

(N-7).
19.00 Europos taurės krepši-

nio rungtynės. Stambulo 
„Galatasaray“ - Pane- 
vėžio „Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Europos taurės krepši-
nio rungtynės. Berlyno 
„ALBA“ - Vilniaus 
„Lietuvos Rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

23.00 „Kobra 11“ (N-7).
0.05 „Naša Raša“ (N-14).
1.35 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia širdis“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 Animacinė 

fantastinė drama 
„Varnų diena“.

15.15 „Išrinktoji“ 
(N-7).

16.15 Animacinė 
fantastinė drama 
„Džekas ir  
mechaninė širdis“.

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Turgus - 
miesto širdis“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Paskutinės 
panteros“  
(N-14).

0.30 „Elajus 
Stounas“.

 22.45   „Balandis tupėjo 
ant šakos ir mąstė apie būtį“

 21.30   Moterų balsas.
    Dabar

 15.50    „Voratinklis“  22.00  „Prakeiktas metas“ 18.00    „CSI Majamis“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAlapkričio 1 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas NTV 
rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 „Paslėp-
tų kamerų agentūra“. 10.00 „Bombila. Tęsinys“. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 15.30 
Susitikimo vieta. 16.00 „Inspektorius Kuperis“. 
18.50 „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu. 
19.50 „Mūsų laimingas rytojus“. 21.50 „Jūrų vel-
niai. Viesulas. Likimai 2“. 22.50 Dienos apžvalga.

 TV PoloNia
8.00 Ekumeninė laida. 8.25 „Lyčakovo kapinės 
Lvove“. 9.25 „Meistro Tvardovskio istorija“. 11.10 
„Depresija mon amour (Janušas Glovackis)“. 
12.10 Polonija 24. 12.30 Polonijos pokalbis. 
12.45 Sveika, Polonija. 13.30, 18.20, 5.55 Trumpa 
istorija. 13.40, 15.15, 0.05, 1.20, 2.35 Visų Šven-
tųjų diena Vilniaus Rasų kapinėse. 13.50, 19.55, 
6.05 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirū-
pink“. 15.10 Atsiminimai. Palikę savo pėdsaką. 
15.30 „Mirtinas gyvenimas“. 16.30, 19.45, 24.00, 
1.15 Atsiminimai. Palikę savo pėdsaką. 16.35, 
7.40 Reportažas. 16.55 „Savaitgalio pasakojimai. 
Siela dainuoja“. 17.55 Rytų studija. 18.55, 1.40 
Peizažas be tavęs. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Žiniuonis“. 0.20 „Mirtinas gyvenimas“. 

 TV1000
7.15 „Paštininkas“. 10.35 „Riterio žvaigždė“. 13.05 
„Smurfai“. 15.05 „Drakono širdis“. 17.05 „Kramer 
prieš Kramerį“. 19.10 „Mamma mia!“ 21.25 „Ko-
votojas“. 23.40 „Baltas dievas“. 1.50 „Įsimylėjęs 
iki ausų“. 3.20 „Mano geriausio draugo vestuvės“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 
Paskui klasikinius automobilius. 10.05 Mega-
traukiniai. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 
14.30, 21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 
19.05, 22.00, 3.40, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00 
Greitai ir garsiai. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TraVel
6.00, 11.00, 24.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Namų medžiuose gyventojai. 10.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 21.00, 2.00 Nežinoma ekspedici-
ja. 15.00 1959 m. „Airstream Globester“. 17.00 
Neįprastas maistas. 18.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 4.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 
Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 
Mutantų planeta. 11.55 Šuns gelbėjimo misija. 
12.50 Liūtė karalienė. 15.35, 23.50, 5.49 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05, 3.25 Dr. Dže-
fas. 18.20, 22.00, 4.15 Naminių gyvūnų pasaulyje. 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 20.10, 2.35 Šimpanzė. 

 sPorT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kana-
rijos „Herbalife“ - Valensijos „Valencia“. 8.40 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. AC „Milan“ - Turino „Juven-
tus“. 10.40 Čempionai LT. Graplingas. Lietuvos mo-
kinių imtynių pirmenybės. Trečia laida. 11.10 „Road 
to Glory“. Penkta laida. 11.40 „CrossFit Games“. 
Trečia laida. 12.10 KOK World series. Talinas. 2 d. 
14.40 „CrossFit Games“. Pirma laida. 16.00 Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. 8 etapas. Kanada. 18.00 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. AC „Milan“ - Turino 
„Juventus“. 20.00 Italijos „Seria A“ futbolo lygos 
apžvalga. 10 turas. 20.40 „CrossFit Games“. Trečia 
laida. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Valensijos „Valencia“. 22.40 
„CrossFit Games“. Trečia laida. 23.10 KOK Summer 
Special Edition. 1 d. 1.30 ATP 250 teniso turnyras. 
Antrasis pusfinalis. Stokholmas. 4.30 Italijos „Seria 
A“ futbolo lyga. Neapolio „Napoli“ - Milano „Inter“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Man-
chester United“ - „Benfica“. 8.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Roma“ - „Chelsea“. 10.40 Ledo 
ritulys. KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. 12.40 
Boksas. Jurgenas Brahmeris - Robas Brantas. 
14.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - „Jokerit“. 
Tiesioginė transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 17.50 „For-
mulė-1“. Meksikos GP lenktynių apžvalga. 18.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Besiktas“ - 
„Monaco“. Tiesioginė transliacija. 21.05 Boksas. 
Po kovos. Boksas. George’as Grovesas - Jamie 
Coxas. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Tottenham“ - „Real“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Napo-
li“ - „Manchester City“. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.00 Boksas. 
Muratas Gassievas - Krzysztofas Wlodarczykas. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - „Jokerit“. 

 eurosPorT
6.00-20.30 Olimpinės žaidynės. 20.55 „Eurosport 2“
žinios. 21.00, 23.15 Žiemos sportas. Kryptis - 
Pjongčangas. 21.15, 23.30 Olimpinės žaidynės. 
0.15 Sporto linksmybės. 0.25 „Eurosport 2“ žinios. 
0.30, 5.00 Dailusis čiuožimas. Kanada. 2.30 An-
gliškasis biliardas. Kinija. 4.00 Kalnų slidinėjimas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 11.35   „Diagnozė -
    žmogžudystė“

 12.35  „Gluchariovas“  16.30   Laba diena, Lietuva 16.30  „Seserys“ 14.25  „Dvi širdys“ 21.00  „Moterys meluoja 
    geriau“

 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 Senoji animacija. 7.40 
„Natalija“ (N-7). 8.40 Pasaulis pagal moteris. 
9.10 „Aistros vynas“ (N-7). 10.10 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 11.10 Drama „Atsitiktinė meilė“ 
(N-7). 13.00 Senoji animacija. 14.00 „Šuny-
čiai patruliai“. 14.30 „Vėžliukai nindzės“. 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Natalija“ 
(N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 18.00 „Tai -
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Romantinė drama „Džounsai. 
Išsijungę“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 1.00 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.30 Yra, kaip yra (N-7). 7.30 KK2 (N-7). 8.30 
Nuo... Iki. 9.20 Pagalbos skambutis (N-7). 
10.10 Autopilotas. 10.35 Kalinių žmonos (N-7).
11.35 24 valandos (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
16.30 Pagalbos skambutis (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info komentarai su Indre Maka-
raityte. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Info komentarai su Indre Maka-
raityte. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.35, 
1.30 Naujienos. 7.00, 9.20 Labas rytas. 11.05 Gy-
venk sveikai! 12.20 „Nepaklusnioji“. 14.50 Mados 
nuosprendis. 15.50 Susituokime. 16.45 Vyriška/
Moteriška. 17.45 Iš tiesų. 18.45 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida. 
21.15 „Nepaklusnioji“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 
24.00 Vyriška/Moteriška. 0.45 Žvelgiant į naktį. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 „Žmo-
gaus likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 Tyrimo 
paslaptys. 17.00 Tiesioginis eteris. 18.00 60 minu-
čių. 20.00 „Porceliano namai“. 22.15 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.55 „Aleksandras III“. 0.55 Žinios. 
Sankt Peterburgas. 1.10 „Bėganti nuo meilės“.

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.15 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.55, 23.10 Žiūrėti visiems! 14.30 „Prarastų pa-
saulių mūšis“. 15.25, 21.25 Čapman paslaptys. 
16.20, 23.50 „Pėdsekiai“. 17.40 Gyva tema. 18.30 
Tinkama priemonė. 19.30 „Šeimos dramos“.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 10.00 „Bom-
bila. Tęsinys“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
13.00, 15.30 Susitikimo vieta. 16.00 „Inspekto-
rius Kuperis“. 18.50 „Speciali laida“ su Vadimu 
Takmenevu. 19.50 „Mūsų laimingas rytojus“. 
21.40 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai 2“. 22.50 
Dienos apžvalga. 23.25 „Voratinklis 8“. 

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.30, 17.55, 2.15 Miško istorijos. 
9.00 Klausimas per pusryčius. 11.50 Visų Šventų-
jų diena Vilniaus Rasų kapinėse. 12.00, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.10 „Faustina“. 13.25 
Atsiminimai. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 Peizažas be tavęs. 16.05 Atsiminimai. 16.10 
Visų Šventųjų diena Vilniaus Rasų kapinėse. 16.25 
Vilnoteka. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Kaip 
tai veikia. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Lyčakovo 
kapinės Lvove“. 19.25, 6.35 Valstybės interesai. 
20.25 Laida iš Amerikos. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.45 „Instinktas“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
9.15 „Mamma Mia!“ 11.25 „Drakono širdis“. 13.25 
„Laimingasis Gilmoras“. 15.15 „Įsimylėjęs iki 
ausų“. 17.05 „Mano geriausio draugo vestuvės“. 
19.10 „Orbita 9“. 21.05 „Sukurtas Haroldas“. 23.15 
„Atpirkimas“. 1.35 „Veidai minioje“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Paskui klasikinius automobilius. 
10.05 Megatraukiniai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aukso karš-
tinė. 22.00, 3.40 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai. 24.00 Kosmoso verslas.

 TRaVel
6.00, 11.00, 22.00, 1.00, 3.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Namų medžiuose gyventojai. 10.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 1959 m. 
Airstream Globester. 17.00, 5.00 Neįprastas mais-
tas. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 2.00 
Pilies paslaptys. 23.00, 4.00 Kai puola vaiduokliai. 

6.25 Televitrina.
6.40 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
7.10 „Simpsonai“ (N-7).
8.10 Teletabiai.
8.40 „Ančiukų istorijos“.
9.10 Animacinis f. 

„Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“ (N-7).

10.10 Komedija 
„Beždžioniukas 
Montis“ (N-7).

11.55 „Tėvelio dukrytės“ 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

„Raudonoji aušra“ 
(N-14).

0.20 TV serialas 
„Kaulai“ (N-7).

1.20 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

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

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“ (1).

7.30  „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Bloga kompanija“ 
(N-14).

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

1.40 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

2.25 Alchemija. VDU 
karta.

2.55 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 3“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 „Šiandien prieš 100 

metų“. Skirta Berno 
lietuvių konferenci-
jos šimtmečiui.

21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Janas Husas“. 1 s. 

(N-14).
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT rad ijo žinios.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

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

gatvės“ (N-7).
11.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
12.40 „Vanity Fair. Visiškai 

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

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

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Stoties policija“ (1) 

(N-7).
19.30 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Veiksmo f.

„Kraujas Maniloje“ 
(N-14).

22.50 Trileris „Žudikas 
manyje“ (N-14).

0.55 „Begėdis“ (S).
1.55 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.40 Kriminalistikos 

istorija.
3.20 Savaitės kriminalai 

(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Kaimo akademija.
7.20 Muzikiniai 

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

(N-7).
10.25 „Kai praeitis 

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

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

Gordejevas“ (N-7).
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika 

„Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“ (1) 

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

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. 

Dabar.
0.45 Laiko pjūvis.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Bliuzo naktys 2017“.
7.05 „Riteris Rūdžius“.
7.30 „Mažasis princas 3“.
7.55 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Maistas ir aistros.
12.40 Stambiu planu.
13.25 Atviras pokalbis 

su prof. Vytautu 
Landsbergiu.

14.25 „Sudužęs apaštalo 
Pauliaus laivas. 60-ieji 
metai po Kristaus“.

15.20 „Riteris Rūdžius“.
15.45 „Mažasis princas 3“.
16.10 „Nuo gamyklos 

konvejerio 1“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Konsteblė 2“ (N-7).
20.30 Legendos.
21.15 „Vytautas Paukštė. 

Įslaptintas gyvenimas“.
22.15 Drama „Ave, vita!“
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Big Band festival 

Šiauliai 2015“. 1 d.
1.30 ARTi. Veidai.

  

laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  2 7 55

lapkričio 2 d.

 15.00   „Turgus - 
   miesto širdis“

 13.30  „6 kadrai“ 16.05  „Peliukas 
    Stiuartas Litlis“

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

šeimininkas? 2008
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

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

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

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

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

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-14).

23.15 „Meilės randai“ (N-7).
1.20 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
2.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.55 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 „Paskutinis iš vyrų“ 

(1) (N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Kvantikas“ (N-7).
13.30 „6 kadrai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Kriminalinė drama 

„Universalioji korta“ 
(N-14).

23.55 „Kobra 11“ (N-7).
0.55 „Naša Raša“ (N-14).
1.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.45 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
11.30 „Raudonoji 

karalienė“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

14.00 Noriu šio 
automobilio.

15.00 „Turgus - 
miesto širdis“.

16.00 Naujas veidas 
(N-7).

16.30 Biografinis 
dokumentinis f. 
„Cukrinio žmogaus 
beieškant“.

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

19.00 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 „Paskutinės 

panteros“ (N-14).
22.35 Balticum TV 

žinios.
23.05 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
0.05 „Išrinktoji“ 

(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05,14.40 Mutantų 
planeta. 11.55 Dr. Džefas. 12.50 Naminių gyvū-
nų pasaulyje. 15.35, 23.50, 5.49 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05, 3.25 Banginių 
karai. 22.55, 5.02 Šiaurės Amerika. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona Lassa“ - UCAM „Murcia“. 8.40 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Milano „Inter Milan“ - Ge-
nujos „Sampdoria“. 10.40 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 10 turas. 11.20 „CrossFit Games“. 
Pirma laida. 12.10 KOK Summer Special Edition.
1 d. 14.30 „CrossFit Games“. Pirma laida. 16.00 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. 9 etapas. Prancūzija. 
18.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Milano „Inter 
Milan“ - Genujos „Sampdoria“. 20.00 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lygos apžvalga. 15 turas. Premjera. 
20.30 „NBA Action“. 3 laida. Premjera. 21.00 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Barcelona 
Lassa“ - UCAM „Murcia“. 22.40 „CrossFit Games“. 
Trečia laida. 23.10 KOK Summer Special Edition. 
2 d. 1.00 „Penktasis kėlinys“. 2.00 Italijos „Seria 
A“ futbolo lyga. Neapolio „Napoli“ - Milano „Inter 
Milan“. 4.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Sent Etjeno „St Etienne“ - Monpeljė „Montpellier“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Liverpo-
ol“ - „Maribor“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Tottenham“ - „Real“. 10.40 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos pre-
mier lygos žurnalas. 12.10 Boksas. Mairis 
Briedis - Mike’as Perezas. 13.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 15.25 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 15.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Metallurg“ - „Lada“. Tiesioginė transliacija. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 21.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Panathinai-
kos“. Tiesioginė transliacija. 23.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Maccabi“ - „Armani Olimpia“. 0.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Chimki“. 2.40 
Motosportas. Malaizijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 4.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ -
„Lada“. 

 euroSPort
7.00, 13.30, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Kinija. 12.35, 18.00, 1.30 JAV futbolo lyga. 
13.00, 1.00 Automobilių lenktynės. FIA WTCC 
čempionato žurnalas. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 23.00 Žiemos sportas. 23.05, 4.00 Spor-
to linksmybės. 23.30, 4.30 FIFA futbolas. 5.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 

 
 

„rAuDonoJi AuŠrA“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Dan Bradley.
Vaidina: Chris Hemsworth, Isabel Lucas, Josh Hutcherson.

Staiga vieną Vašingtono miestelį sudrebina sprogimai. Broliai Džedas 
ir Matas, išbėgę į gatvę, pamato degančius namus ir iš dangaus kren-
tančius lėktuvus. Tai, kas ką tik buvo jų namai, virsta pragaru - Ameriką 
puola puikiai ginkluotos Šiaurės Korėjos pajėgos. Kova už savo žemę 
ir namus prasideda!

tV3
22.30

rekomenduoja

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

Detektyvas Mekas Teiloras - nusi-
kaltimo vietos tyrėjas, manantis, 
kad viskas susiję. Jo darbas - jo 
gyvenimas: jis skiria visą savo dė-
mesį byloms tol, kol jas išnarplioja.

„BloGA KomPAniJA“
Veiksmo filmas. Čekija, JAV. 2002.
Režisierius: Joel Schumacher.
Vaidina: Anthony Hopkins, 
Chris Rock, Kerry Washington.

Harvardo universitetą baigęs CŽV 
agentas Kevinas nužudomas per 
slaptą operaciją. Jis - vienintelis, 
kuriuo pasitikėjo teroristai iš Ru-
sijos. Telieka devynios dienos iš-
gelbėti pasaulį - iš Rusijos mafijos 
perpirkti branduolinę bombą...

„uniVerSAlioJi KortA“
kriminalinė drama. JAV. 2015.
Režisierius: Simon West.
Vaidina: Jason Statham, Michael
Angarano, Hope Davis.

Nikas - azartiškas lošėjas, niekaip 
negalintis atsikratyti savo priklau-
somybės. Kartą Nikas sulaukia pa-
galbos prašymo iš savo bičiulės. 
Mėlynių nusėta mergina papa-
sakoja, kad ją sumušė trys vyrai...tV6

22.00

lnK
22.30

tV1
19.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.20, 20.30, 21.30 val. 
27-28, 31 d. 22.40, 23.40 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 27-2 d. 13.40, 
18.20, 21.40 val. 27-28, 31 d. 23.59 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, N-13) - 
27-2 d. 11, 16, 19 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 
27-2 d. 15.40, 21.20 val. 27-28, 31 d. 23.50 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija, V) - 27-2 d. 10.10, 14.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija, 3D, V) - 27-2 d. 12.15 val.
Geriausios 2017 metų Kanų „liūtų“ reklamos
(N-13) - 27-2 d. 19 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-2 d. 10.20, 12.30, 
14.40, 16.50 val. (2 d. 16.50 val. seansas nevyks).
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, N-13) - 
27-2 d. 16.40, 19.10, 21.45 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 10.30, 12.40, 15.10 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-2 d. 17.25, 19.30, 21.35 val.
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
27-2 d. 14.10, 19.40 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 27-2 d. 11.10, 13.30 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 
13.35, 18.45 val. (2 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota lietu-
viškai, Prancūzija, V) - 27-2 d. 11.20 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 27, 28, 31 d. 23.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 27, 30, 2 d. 15.50 val.

„svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) -
 27, 30, 2 d. 21.40 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
28, 31 d. 15.50 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 28, 31 d. 21.40 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 29, 1 d. 15.50 val.
„sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
29, 1 d. 21.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 val.  
31 d. 23.59 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 27-2 d. 
16.40, 19, 21.20 val. 31 d. 23.30 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, N-13) - 
27-2 d. 11.30, 15.40, 18, 20.40 val. 31 d. 23.15 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Didžioji Britanija, V) - 27-2 d. 11, 13.20, 14.30, 
16.10 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Didžioji Britanija, 3D, V) - 27-2 d. 12.20 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 
14, 18.50, 21.30 val. 31 d. 23.50 val.
Geriausios 2017 metų Kanų „liūtų“ reklamos
(N-13) - 27-2 d. 19 val.
Pamatyk kine: „Švytėjimas“ (siaubo drama, JAV, 
N-16) - 31 d. 19, 19.20, 22.30 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 2 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-2 d. 11.20, 13.40, 
15.50, 16.50 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, N-13) - 
27-2 d. 16, 18.40, 21 val. 31 d. 23.35 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 11.10, 12.10,  
13.45 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 18.20, 
21.10 val. 27, 29, 31, 2 d. 21.15 val. 31 d. 23.40 val.

„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Danija, V) - 27-2 d. 11.30, 13.50 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-2 d. 13.30, 18.30, 19.10 val. (31 d. 
19.10 val. seansas nevyks; 18.30 val. seansas vyks 31 d.).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 27-2 d. 14.40, 
21.20 val. 31 d. 23.45 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 27-1 d. 18.10 val.
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
27-2 d. 21.40 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-2 d. 11.20 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
27-30, 1-2 d. 18.30 val.
„sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
27, 29, 31, 2 d. 16.20 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 28, 30, 1 d. 16.20 val.
„svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
28, 30, 1 d. 21.15 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„50 pavasarių“ (komedija, Prancūzija) - 27, 30 d. 
17.10 val. 28 d. 16.50 val. 29 d. 16.30 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija) - 27 d. 19 val. 
28 d. 14.30 val. 29 d. 20.50 val. 30 d. 15 val.  
(seansas senjorams).
„Geležinkelio stotis“ (drama, įvairios šalys) - 27 d. 21.18 val.
„Kaimynė šnipė“ (animacinis f., Danija) - 28 d. 13 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV) - 28 d. 18.40 val. 31 d. 17 val.
„loganų sėkmė“ (veiksmo komedija, JAV) - 28 d. 21 val.
„Rokenroleriai“, „Tėja“, „skotas + Džiulija“ 
(Nyderlandai, Norvegija, Nyderlandai) - 29 d. 13 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija) - 29 d. 
14.20 val. 31 d. 21.10 val.
„Kabaretas“ (muzikinė drama, JAV) - 29 d. 18.20 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 30 d. 19 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 31 d. 19.10 val.

„Motina!“
„Mother!“

Jaunavedžiams, kuriuos vaidina Dženi-
fer Lorens (Jennifer Lawrence) ir Chavjeras 
Bardemas (Javier Bardem), įsikūrus dide-
liame užmiesčio name, įsimylėjėliai mėgau-
jasi laime ir imasi kurti svajonių būstą. Ra-
mią kasdienybę sudrumsčia sykį ant namų 
slenksčio išdygę paslaptingi nepažįstamieji, 
kurių pasirodymas ne tik sugriauna namuo-
se tvyrojusią ramybę, tačiau ir tampa išban-
dymu jaunavedžių santykiams. Ar įsimylė-
jėliams pavyks išgelbėti idiliška atrodžiusią 
santuoką? O galbūt visa tai tebuvo iliuzija?

Kultiniais tapusių filmų „Rekviem svajo-
nei“, „Juodoji gulbė“ ir „Pi“ režisierius Da-
renas Aronofskis (Darrenas Aronofsky) sep-
tintąjį savo režisuotą filmą pristatys Toronto 
bei 74-ajame Venecijos kino festivaliuose. 
Kino pramonės senbuviui į juostos „Motina!“ 
filmavimo aikštelę pavyko prisivilioti įspū-

dingą garsių aktorių komandą. „Oskarui“ no-
minuotas režisierius D.Aronofskis mistinį 
siaubo trilerį vadina filmu „apie meilę, išti-
kimybę ir pasiaukojimą“ bei tikina sugrįžęs 
prie savo mėgstamiausio kino žanro, kuris 
ir tapo vizitine jo kūrybos kortele.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo spalio 27 d.

n siaubo mistinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Darren Aronofsky

n Vaidina: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, 

Ed Harris, Michelle Pfeiffer ir kiti

n iMDB: 7,1/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

MULTIKINO OZAS
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
27-2 d. 19 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija, V) - 27 d. 10.15, 11.30, 12.20, 
13.45, 14.30, 16.30, 17.45 val. 28, 30-2 d. 10.15, 12.20, 
13.45, 14.30, 16.30, 17.45 val. 29 d. 10.15, 11, 12.20, 
14.30, 16.30 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 27, 28, 30-1 d. 
16, 19, 21.15, 22 val. 29, 2 d. 15, 19, 21.15, 22 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija) - 27-28 d. 11.30, 
16, 18.45 val. 31 d. 11.30 val. 29-30, 1-2 d. 11.30, 16.15, 
18.45 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 
14, 18.45, 21.15 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.15, 19.30, 20, 21.45 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, N-13) - 
27-28, 30, 1 d. 13.30, 16.45, 19.15, 21.45 val. 31 d. 
16.45, 19.15, 21.45 val. 29, 2 d. 12.45, 16.45, 19.15, 
21.45 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 
27-30, 1 d. 21.15 val. 2 d. 16.30, 22 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-28, 30, 1 d. 10.45, 
12.45, 15, 16.45, 18.15 val. 29 d. 10.45, 12.45, 15, 16.45, 
17.45 val. 31 d. 10, 12, 13, 15, 16.45, 18.15 val.  
2 d. 10.45, 12.45, 15, 17 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 27-28 d. 20.30 val. 
29 d. 13, 19.45 val. 30, 1 d. 13, 20.30 val. 31 d. 12.45, 
20.30 val. 2 d. 13, 21.15 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Danija, V) - 27-28, 30, 1 d. 11.15 val. 29, 31, 
2 d. 10.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Didžioji Britanija, V) - 28 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
27 d. 18 val. 28 d. 19.50 val.
„Paskutinė šeima“ (drama, Lenkija) - 27 d. 20 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, Lenkija) - 28 d. 18 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
31 d. 17 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 31 d. 18 val.
„Liūtas“ (drama, JAV, Australija) - 2 d. 16 val.
„Pažadas“ (drama, JAV) - 2 d. 18 val.
„Gobšius!“ (komedija, Prancūzija) - 3 d. 17 val.
Ekskursija po kino archyvą - 3 d. 18.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 10.50, 13, 15.20, 17.30, 19.40, 20.20, 21.50, 
22.50 val. 27-28, 31 d. 23.59 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 27-2 d. 12.30, 
15.45, 19.10, 21.20 val. 27-28, 31 d. 23.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija, 3D, V) - 27-2 d. 12.50 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Didžioji Britanija, V) - 27-2 d. 10.40, 13.30, 15.30 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 27-2 d. 
12.50, 17.50 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, N-13) - 27-2 d. 
17.40 val.
Geriausios 2017 metų Kanų „Liūtų“ reklamos
(N-13) - 27-2 d. 19 val.
Pamatyk kine: „Švytėjimas“ (siaubo drama, JAV, 
N-16) - 31 d. 19.30 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-2 d. 10.30, 12.40, 
14.50, 17 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, N-13) - 
27-2 d. 10.20, 15.10, 20.15 val.

„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-2 d. 11.10, 16.45, 20.30, 22.40 val. 
(31 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 10.10, 15 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 27-2 d. 13.20, 
21.30 val.
„Sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
27-1 d. 17.20 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 27-1 d. 20 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 29, 2 d. 17.50 val.
„Svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
27-2 d. 22.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, Danija, V) - 27-2 d. 11 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 27, 30 d. 17.50 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
28, 1 d. 17.50 val.
„Tramdantys ugnį“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 27, 
29, 31, 2 d. 22.35 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 28, 30, 1 d. 22.35 val.

CINAMON
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva) - 27, 29-2 d. 
12.10, 14.15, 17.40, 19.45, 21.50 val. 28 d. 12.45, 17.40, 
19.45, 21.50 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija) - 27 d. 12.30, 18.45 val. 
28 d. 18.45 val. 29 d. 12.30, 18.45 val. 2 d. 16.20 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV) - 28-1 d.
 21.30 val. 2 d. 18.45 val.
„Pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV) - 27, 29-2 d. 21.15, 
22.10 val. 28 d. 21.15, 22.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija) - 27-28 d. 10.15, 14.30 val.  
29-2 d. 10.15, 14.30 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Didžioji Britanija, 3D) - 27-2 d. 15 val.
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Prancūzija, Belgija) - 27-2 d. 11, 13.15, 15.30, 17.10 val.

„Trys milijonai 
eurų“

Ar gali pinigai susukti protą, kai jo tiek 
mažai? Sugyventiniai Julius ir Živilė savo 
kailiu patyrė, jog į duris gali pasibelsti di-
džiulė sėkmė, kuomet dar vakar į jas bel-
dėsi anstoliai.

Trys milijonai eurų - tai loterijos laimė-
jimas, patikrinsiantis ne tik VMI operaty-
vumą, bet ir tikros, lietuviškos meilės tvir-
tybę. Ar pavyks sugyventiniams grąžinti 
skolas ir neprisidaryti naujų? Draugai dėl 
pinigų tampa priešais, o priešai - draugais. 

Juliui teks juos atsirinkti, tuo pačiu ne-
pamirštant moters, su kuria dar ką tik 
maudėsi skurde, o ne turtuose. Ką da-
rytum tu, jei laimėtum daugiau eurų, 
nei dar likę neemigravusių lietuvių? 
Kurias svajones pradėtum pildyti pir-
miausiai?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo spalio 27 d.

n Komedija, Lietuva, 2017

n Režisierius: Tadas Vidmantas

n Vaidina: Giedrius Savickas, Inga 

Jankauskaitė, Ineta Stasiulytė, Jokūbas Bareikis, 

Marius Repšys ir kiti

Premjera

Giedrius Savickas 
Stasio Žumbio nuotr.

Inga Jankauskaitė 
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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2004 metais kino teatrus pasiekęs 
„Pjūklas“ tapo tikra siaubo filmų sensa-
cija. Žiaurus, nenuspėjamas ir sadistiškas 
Pjūklas žmonėms suteikdavo paprastą 
pasirinkimą: išsilaisvinti iš gudrių spąstų 
suluošinant save, nužudant kitą arba mir-
ti pačiam. Protu nesuvokiamas situacijos 
siaubas greitai atskleisdavo pačius slap-
čiausius ir žiauriausius žmonių prigim-
ties bruožus. Didžiulė filmo sėkmė tarp 
2004 ir 2010 metų paskatino sukurti iš 
viso septynias juostas, tapusias viena 
sėk mingiausių siaubo filmų serijų kino 
istorijoje. Dabar, praėjus septyneriems 
metams, Pjūklas sugrįžta. Policijai radus 
kelis žiauriai sudarkytus žmonių kūnus, 
visi įkalčiai nedviprasmiškai rodo į vieną 
žmogų: liūdnai pagarsėjusį Džoną Krei-
merį, dar žinomą kaip Pjūklas. Tačiau 
kaip tai įmanoma? Juk Pjūklas mirė prieš 
daugiau nei dešimtmetį. Ar vis tik ne?

„Forum Cinemas“ inf.

 Kinas

„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV) - 27-2 d. 22.20 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV) - 27-2 d. 
16.45, 19 val.
„Tramdantys ugnį“ (biografinė drama, JAV) - 27-1 d. 
16 val. 2 d. 13.30 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27, 29-2 d. 16.15, 18.15, 20.15 val.  
28 d. 18.30, 20.30 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
27-2 d. 19.10 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 27 d. 10.15 val. 28 d. 10 val. 
29-2 d. 10, 12.20 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 27-1 d. 14 val. 
2 d. 12.45 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
27-2 d. 10.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 27-1 d. 11.45 val. 
2 d. 10.20 val.

KLaipėDa

FORUM CiNEMaS
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 10.30, 12.40, 15, 17.10, 18, 19.20, 20.35,  
21.40 val. 31 d. 23.55 val.
„pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 27-2 d. 18.50, 
19.40, 21.10 val. 31 d. 23.20 val. (2 d. 18.50 val. seansas 
nevyks; 19.40 val. seansas vyks 2 d.).
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 27-2 d. 10.40, 16.05 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Didžioji Britanija, 3D, V) - 27-2 d. 13 val.

„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, N-13) - 
27-2 d. 13.30, 18.10 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 
27-2 d. 18.20 val. 31 d. 23.59 val.
„Toras. pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-2 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40 val. (2 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 11, 13.20, 
15.40 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-2 d. 17, 21.50 val.
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
27-2 d. 14.50 val. 28, 30, 1 d. 19.10 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, N-13) - 
27-2 d. 15.30, 20.50 val. 31 d. 23.30 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
27-2 d. 11.20 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 27-2 d. 10.20 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 27-2 d. 21 val.  
31 d. 22.50 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 
27, 29, 31 d. 19.10 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„Trys milijonai eurų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
27-2 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17, 18, 19.10, 21.20 val. 
27-29 d. 19.30, 21.40 val. 31 d. 23.30 val.  
(27-29, 2 d. 18 val. seansas nevyks).

„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija, 3D, V) - 
27-2 d. 12.20 val.
„Monstrų šeimynėlė“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Didžioji Britanija, V) - 27-2 d. 10.20, 15.10, 
16.50 val.
„pjūklas 8“ (siaubo trileris, JAV, N-18) - 
27-2 d. 14.40 val. 27-29 d. 19.40, 21.50 val.  
30-2 d. 19.30, 21.40 val. 31 d. 23.50 val.
„Matilda“ (biografinė drama, Rusija, N-13) - 
27-29 d. 17.10 val. 30-2 d. 19.10 val.
„Motina!“ (siaubo mistinė drama, JAV, N-16) - 
30-2 d. 21.50 val. 31 d. 23.55 val.
„Toras. pasaulių pabaiga“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 2 d. 18.30 val. (LNK kino startas).
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-2 d. 10.40, 12.50, 
15.00, 17.25 val.
„Globalinė audra“ (veiksmo trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 27-2 d. 10.50, 15.30, 20.30, 21.30 val.  
(2 d. 20.30 val. seansas nevyks; 21.30 val.  
seansas vyks 2 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 27-2 d. 10.30, 
12.40 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-2 d. 19.45, 22 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, V) - 27-2 d. 13.10 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 30, 1 d. 17.10 val.
„Džiunglės“ (nuotykių drama, JAV, N-16) - 
31, 2 d. 17.10 val.

Redakcija už repertuaro  
pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo spalio 27 d.

n Siaubo trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Peter Spierig, Michael Spierig

n Vaidina: Tobin Bell, Laura Vandervoort, 

Hannah Emily Anderson ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Filmas skirtas suaugusiems žiūrovams nuo  

18 metų

Premjera

„Pjūklas 8“
„Jigsaw“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS/TeATrAS

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
27 d. 18.30 val. - G.Verdi „Don Karlas“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
28 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. J.Geniušas.
29 d. 12 val. - R.Šerkšnytė „Penki Merės stebuklai“. 
2 v. opera vaikams. Dir. M.Barkauskas.

nACiOnAlinis DRAMOs  
TEATRAs

27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
28 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Herburt 
„Lokis“. Rež. L.Twarkowski.
29 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant 
geležinio kalno“. Rež. J.Tertelis.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
27 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Mistras“. 
Rež. R.Tuminas.
29 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
27 d. 18 val. Mažojoje salėje - „Samurajaus knyga“. 
Rež. A.Jankevičius.
28 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje - „Kakė Makė“ 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Steinsson „Lukas“. 
Rež. A.Latėnas.
29 d. 15 val. Didžiojoje salėje - „Coliukė“ 
(pagal H.Ch.Anderseną). Rež. R.Matačius.
31 d. 11 val. - „Ekspedicija į teatro vidų“. 
Autorė A.Pukelytė.
31 d. 18 val. Mažojoje salėje - C.Murillo „Tamsos 
žaidimas“ (N-14). Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
29 d. 12 val. - S.Maršakas „Katės namai“ (rusų k.). 
Rež. A.Uteganov.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Legenda apie 
Didįjį Kombinatorių“ (su lietuviškais titrais).  
Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Stebuklingoji 
Spanguolėlė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

27 d. 18.30 val. - Premjera! „Kryptis“. Rež. J.Trimakaitė.
28 d. 12 val. - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus poemą). Rež. A.Mikutis.
29 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.

Mažoji salė
28 d. 14 val. - „Silvestras Dūdelė“. Rež. R.Driežis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
27 d. 19 val. - LOW AIR: gatvės šokio spektaklis 
„Feel-Link“. Kūrėjai ir atlikėjai: L.Žakevičius ir 
 A.Gudaitė.
27 d. 18.30 val. Studija II - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „(Ne)vykėlis“. Rež. A.Areima.
28 d. 16 val. Juodojoje salėje - Animacijos spektaklis 
„Tėčio pasaka“.
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! ARTŪRO 
AREIMOS TEATRAS: „Virimo temperatūra 5425“.  
Rež. A.Areima.
29 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Oneginas“. 
Rež. J.Laikova (Rusija).
31 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (N-16). 
Rež. T.Montrimas.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

29 d. 12 val. - Premjera! „Po grybuku“. 
Rež. Jacek Mall.

KEisTuOliŲ TEATRAs
27 d. 19 val. - Premjera! „12 naktis“. Rež. I.Stundžytė.
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
28 d. 19 val. - Paskutinį kartą! „Gerbiami 
piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, A.Kaniava, I.Stundžytė, 
 V.Žitkus.

OKT / VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

27 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
31 d. 19 val. - Premjera! B.Kapustinskaitė „Terapijos“.
2 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Įstabioji ir 
graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.

 

Višbaunų šeima - toli gražu ne ideali. Ma-
ma Ema - skolose skendinčio knygyno savi-
ninkė, tėtis Frenkas - persidirbęs ir nuolatos 
pervargęs. Jų dukra Fei - tipiška viskuo nepa-
tenkinta paauglė, tik ką išgyvenusi pirmąją 
nelaimingą meilę, o genialusis sūnus Maksas 
skriaudžiamas mokykloje. Vieną vakarą ma-
mos Emos įkalbinti, jie nueina į „kostiumų“ 
vakarėlį, kuriame su kostiumais... tik jie vieni! 
Ir lyg to būtų negana, ten juos prakeikia pikta 
sena burtininkė. Netikėtai jų „kostiumai“ virs-

ta realybe - Ema tampa vampyre, Frenkas 
virsta Frankenšteino monstru, Fei - nuo gal-
vos iki kojų tvarsčiais apvyniota Egipto mu-
mija, o Maksas - gauruotu vilkolakiu.

Nepaisant to, kad šeimai tai tikrų tikriau-
sias košmaras, jie turi susivienyti ir nukeliau-
ti į kitą pasaulio galą, kad surastų piktąją bur-
tininkę ir priverstų ją atšaukti šį užkeikimą. 
Pakeliui jie patiria ne vieną drąsos reikalau-
jantį nuotykį, sutinka mirtinai pavojingus tik-
rus monstrus, tarp kurių ir žavųjį grafą Dra-

kulą, trokštantį tik vieno - kad Ema taptų jo 
žmona. Susipažįsta su faraono Imhotepo dva-
sia, be galo sužavėjusią Fei. Susidraugauja su 
kupranugariais, pramogauja su šikšnospar-
niais, atranda savyje slypinčias ypatingas ga-
lias - Ema yra nemirtinga, Fei gali hipnotizuo-
ti žmones, Maksas yra labai stiprus ir greitas, 
o Frenkas - kietesnis už bet kurį superherojų.

Tačiau jie privalo tapti iš tikrųjų laimin-
ga šeima arba... likti monstrais amžiams.

„Forum Cinemas“ inf.

„Monstrų šeimynėlė“
„Happy Family“

Kino teatruose nuo spalio 27 d.

n Animacinė komedija, Didžioji Britanija, 2017

n Režisierius: Holgeris Tappe

n iMDB: 5,2/10
Filmas rodomas 3D formatu ir dubliuotas 

lietuviškai be subtitrų

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera
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 TeaTras/KoncerTai

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
29 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“ (N-16). Rež. V.Bareikis.
31 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę 
nubusim“. Rež. M.Klimaitė.
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Legenda apie Pilėnus“ 
(pagal V.Klovos operą „Pilėnai“).

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
27, 28 d. 18 val. - Premjera! I.Kalman „Misteris X“. 
2 d. operetė. Rež. V.Streiča. Dir. J.Janulevičius.
29 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
29 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
27 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.
28 d. 12 ir 15 val.; 29 d. 11 ir 13 val. - Pojūčių 
ritualas moteris „Atvira oda“. Rež. K.Žernytė.
29 d. 16 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. Rež. G.Padegimas.
31 d. 19 val. - „Mano instrukcija“. Rež. E.Urmonaitė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
28 d. 10 val. - „Žalias žalias obuoliukas“. Rež. A.Lebeliūnas.
29 d. 12 val. - Premjera! „Mažylis R-r-r-r“. 
Rež. M.Jaremčiukas (Ukraina).

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos 
dramos teatras).
28 d. 17 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.
29, 31 d. 18. 30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
A.Stasiuk „Naktis“. Rež. A.Jankevičius.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
28 d. 12, 13, 14 val. - T.Janson „Tėtis ir jūra“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
29 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMaI
27 d. 19 val. - Premjera! A.Adam „Žizel“. Choreogr.: 
D.Bakėjus, M.Černeckas. Dir. T.Ambrozaitis.
29 d. 12 val. - „Pepė Ilgakojinė“. Rež. A.Juškevičienė 
(Jaunimo teatras „Be durų“).
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Meilė - ne bulvės, per 
langą neišmesi“. Rež. A.Maksimov (Rusija).

ŠIauLIaI
ŠIauLIŲ DRaMOs TEaTRas

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

panEVĖŽys

J.MILTInIO DRaMOs TEaTRas
27, 28 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! Y.Reza 
„Menas“. Rež. M.Bareikytė.
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - F.Goodrich, A.Hacket 
„Visada tavo. Ana Frank“. Rež. V.Jevsejevas.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ  
FILHaRMOnIJa

28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - John Adams 70. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, fortepijonų duetas - 
Rūta Rikterė ir Z.Ibelhauptas, dalyvauja: L.Valionienė, 
B.Stanislauskaitė, M.Zapolskaitė (sopranai). Dir. 
J.Domarkas.

TaIKOMOsIOs DaILĖs  
MuZIEJus

29 d. 16 val. - „Vėlinėms“. Ansamblis „Vilniaus 
arsenalas“, solistė Eglė Šidlauskaitė (mecosopranas).

ŠV.KOTRynOs BaŽnyČIa
27 d. 18 val. - III tarptautinis Juozo Naujalio chorų 
dirigentų konkurso finalo koncertas. Dalyvauja: LMTA 
mišrus choras (vadovai: doc. D.Puišys, doc. G.Venislovas, 
prof. J.Kalcas), choras „Vilnius“ (vyr. dir. A.Dambrauskas), 
Vilniaus miesto sav. choras „Jauna muzika“ (meno vadovas 
ir dir. V.Augustinas). Diriguoja 6 konkurso finalininkai.
28 d. 18 val. - „Led Zeppelin in Jazz“. Geriausių hitų 
atlikimas naujai. Atlikėjai: Antono Rumyantsevo kvartetas.
30 d. 19 val. - „Theatre of voices“. Dalyvauja: vokalinis 
kolektyvas „Theatre of Voices“ („Balsų teatras“) ir kolektyvo 
įkūrėjas ir dirigentas Paulas Hillieris.

MOKyTOJŲ naMaI
27 d. 18 val. VMN Svetainėje - Muzikos klube „Vienišas 
vilkas“: 10-ojo sezono didysis atidarymo koncertas. 
Dalyvauja: Š.Mačiulis ir grupė „Vilkai“, „Dinozaurai“, 
„Bliuzoholikai“, „Dvi D“, A.Belkinas, O.Mozarskij, 
G.Zdanovič, A.Kozlov, A.Charin. Įėjimas - nemokamas.

Kompozitoriaus Roko Radzevičiaus prieš 
penkiolika metų sukurta roko opera „Jūratė 
ir Kastytis“ įtaigiai pratęsia visiems mums 
gerai žinomą istoriją. Perkūnui sudaužius Jū-
ratės rūmus nauja legenda prasideda...

Jūratę vaidinanti Aistė Smilgevičiūtė 
prisipažino, kad šis vaidmuo ir pats kūrinys 
jai - labai artimi ir brangūs. Juk prieš pen-
kiolika metų tada dar būsimo jos vyro Roko 
Radzevičiaus meilė jai ir tapo šio kūrinio 
pamatu. „Jūratė tada buvo labai įsimylėjusi, 
tokia pat liko iki šių dienų“, - sako ji.

Kastyčio vaidmenį sukūręs Vaidas Bau-
mila neslepia - sudainuoti šioje roko operoje 
buvo sena jo svajonė. Garsusis „Meilės due-
tas“, jo nuomone, vienas gražiausių Lietuvos 
muzikos scenos kūrinių.

Evelina Sašenko roko operoje įtaigiai su-
kūrė dramatišką dievų keršto bijančios Kas-
tyčio motinos vaidmenį. Dainininkė, iki tol 
žinoma kaip puiki, įtaigaus balso savininkė, 
roko operoje atskleidė ir savo nuostabų ak-
torinį talentą.

Scenos vilkai Vladas Kovaliovas (Perkū-
nas) ir Povilas Meškėla (Neptūnas) įspūdin-
gai atlieka kovos scenos arijas. Dviejų ypač 
galingų balsų duetas skamba taip įtaigiai, 
kad klausytojų kūnais bėga šiurpuliukai.

Itin svarbi spektaklio dalis - Gyčio Iva-

„Jūratė ir Kastytis“ lapkritį - visoje Lietuvoje
Legendinė roko opera „Jūratė ir Kastytis“ lapkritį vėl džiugins savo gerbėjus. Puikių 
dainininkų, aktorių ir šokėjų trupė, moderniai pasakojanti garsiausią Lietuvos pajū-
rio legendą, šiemet aplankys gerbėjus Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje, 
Kaune, Mažeikiuose ir Marijampolėje.

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
27 d. 18 val. - Kamerinė muzika. Fortepijoniniai duetai. 
Atlikėjai: G.Badzinaitė (fortepijonas, Austrija), L.Livshin 
(fortepijonas, JAV).
28 d. 17 val. - Vokalinė muzika. „Kvietimas kelionei“. 
Atlikėjai: V.Vyšniauskas (tenoras), P.Geniušas (fortepijonas).
31 d. 19 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikate-
droje bazilikoje - Simfoninė muzika. Visų šventųjų dienai. 
W.A.Mozart „REQUIEM“. Atlikėjai: Kauno miesto simfoninis 
orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV), vadovas A.Treikauskas), 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. 
P.Bingelis). Solistai: E.Kalvaitytė-Vitkauskienė (sopranas), 
R.Novikaitė (mecosopranas), A.Kurmalijevas (tenoras), 
D.Braukyla (bosas). Dir. P.Bingelis. Įėjimas - nemokamas.

KLaIpĖda

KOnCERTŲ saLĖ
27 d. 18.30 val. - Muzikinio veiksmo projektas 
„Haruspicija“. V.Labutis (saksofonas,  klarnetas, luperis), 
A.Puplauskis (fagotas, luperis, procesorius, dudukas), 
D.Bažanovas (tūba, procesorius), A.Šlipavičius-Šlipas (gitara, 
rubaba), R.Zubovas (fortepijonas), L.Staniulionis (mušamieji).

KITI MIEsTaI

27 d. 17 val. Biržų krašto muziejaus salėje - Koncertas. 
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų akordeonų orkestras 
„Consona“ (meno vadovas R.Sviackevičius).
27 d. 19 val. Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčioje - 
Kamerinės muzikos koncertas. Čiurlionio kvartetas. 
Solistai: V.Talerko (sopranas), E.Davikdovičius (tenoras).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VILnIus

nacionalinė dailės  
galerija

Konstitucijos pr. 22
Paroda „Academie de Vilna - Vilniaus piešimo mokykla 
1866-1915“
„Vilnius. Topophilia. Vilniaus vaizdai iš advokatų kontoros“

Vilniaus paveikslų  
galerija

Didžioji g. 4
Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio 
stiklo paroda „Monologai“

Lenkijos institutas
Didžioji g. 23

Paroda „Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941“ Vilniuje
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Bokšto g. 20/18
Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos 
atradimai“

Galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Vajiko Chachkhiani paroda „Pabaigos be pabaigos“
prospekto fotografijos galerija

Gedimino pr. 43
Šarūno Barto fotografijų „Keletas iš jų / A Few of them“ 
paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925-1979). Mažoji 
retrospektyva“

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Druskininkų dailininkų A.Nedzelskio, A.Šuliausko, 
A.Mosiejaus, L.Vrubliauskienės, O.Zakarienės, 
D.Sinkevičiaus, R.Žukauskaitės, O.Olšauskienės, 
S.Jakavonienės darbų paroda

Fotografijos galerija  
„Vilnius“
Stiklių g. 4

Kotrynos Ūlos Kiliulytės ir Michail Mersinis paroda 
„Sidabre / Argento“

Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
LMa Vrublevskių biblioteka

Žygimantų g. 1
Aleksandro Kuršaičio 160-osioms gimimo metinėms skirta 
paroda
Paroda „Reformacijai - 500“

Vda parodų salė  
„Titanikas“
Maironio g. 3

Paroda „Jaunojo tapytojo prizas“
(LTMKs) projektų erdvė „sodų 4“

Sodų g. 4
Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“

„Jūratė ir Kastytis“ lapkritį - visoje Lietuvoje

nausko šokėjų trupė. Šokėjams tenka nelen-
gva užduotis persikūnyti į daugybę personažų: 
nuo įniršusių Perkūno šunų iki švelnių Nep-
tūno undinių.

„Jūratė ir Kastytis“ visada buvo tautiniais 
ir etniniais motyvais persmelktas kūrinys. 
Marijaus Jacovskio sukurta roko operos sce-
nografija - kupina pagonybės stabų, pajūrio 
žvejų buities motyvų. Ir, žinoma, jam reikia 
dėkoti už nuostabiai grakštų burlaivį, kuris 
netikėtai virsta inkaru. Etniniai motyvai tapo 
įkvėpimu ir drabužių dizainerei Liukai Son-
gailaitei.

Spektaklio režisierius Kostas Smorigi-
nas tvirtina, kad specialiai stengėsi suteik-
ti kūriniui kuo daugiau etninio kolorito. Jo 

sumanymas ir vienas iš naujų roko operoje 
skambančių kūrinių - „Stintapūkis“, archa-
jinė kuršių krašto daina, skirta stintoms į 
tinklus vilioti.

K.Smorigino roko operoje kuriamas per-
sonažas Kopų Senis - išminčius ir kerėtojas, 
bičių valdovas. Jo avilys - šiaudinis ir lašo 
formos, toks, kokį naudodavo Mažosios Lie-
tuvos gyventojai.

Roko operos kompozitorius Rokas Ra-
dzevičius ir libreto autorius Rimvydas Stan-
kevičius savo prieš penkiolika metų para-
šytą kūrinį papildė naujomis arijomis. Spek-
taklį vainikuoja ir įspūdinga patriotinė fina-
linė daina.

„Laisvalaikio“ inf.

Organizatorių nuotr.

Vaidas Baumila Evelina Sašenko
Vladas KovaliovasPovilas Meškėla
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

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

kavinės, barai, restoranai
     

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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

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

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.  
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

spOrtas ir pramOgOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

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

kitOs prekės

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

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais pažįs
tamais. Turintiesiems antrąją pusę 
puikus periodas stiprinti santykius su 
mylimuoju. Darbe nereikia tikėtis leng
vų pergalių, tačiau jeigu pasistengsite, 
ilgam pamiršite sunkumus. Sėkmė 
labiausiai priklausys nuo jūsų gebėji
mo bendrauti. Tai metas, kai neturėtų 
iškilti didelių sveikatos problemų.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis jus 
domins naujos pažintys, tačiau neužmirš
kite, kad antra savaitės pusė labai palanki 
pasimatymams. Puikiai seksis be didelių 
pastangų pasiekti puikių rezultatų. Jeigu 
klausysitės savo intuicijos, galite pasiekti 
stulbinamų rezultatų darbe. Jūsų savi
jauta bus puiki, tad džiaukitės gyvenimu, 
stenkitės skleisti teigiamas emocijas.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
palankios dienos ją sutikti. Jūsų 
gyvenime atsiradęs žmogus taps labai 
artimas. Imkitės darbų, kurie reikalauja 
ištvermės. Palanki savaitė piniginiams 
reikalams. Kuo daugiau judėsite, tuo 
geriau jausitės. Tik nepersistenkite, 
viską darykite saikingai.    

AVINUI

 Prognozė sPalio 27 - laPkričio 2 d.

Naujoms pažintims labai tinka
mos dienos. Tad neturintieji antrųjų 
pusių galėtų apsidairyti aplinkui  gal 
tas vienintelis ar vienintelė greta jūsų. 
Šią savaitę galėsite džiaugtis savo 
finansiniais sprendimais, o jeigu 
dirbate aptarnavimo srityje, visi bus 
patenkinti jūsų puikiu darbu. Prastas 
metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais 
santykiais su jus mylinčiais asmenimis, 
o neturintiesiems antrųjų pusių dabar 
ypač tinkamas metas naujoms pažintims. 
Darbe strigs viskas, ko imsitės, tad geriau 
svarbius darbus atidėkite geresniam 
laikui. Ne pats palankiausias metas jūsų  
sveikatai. Todėl norėdami gerai jaustis 
rinkitės lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiesiems antrąsias puses 
teks pažiūrėti tiesai į akis ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite. Nors 
darbo dienos ir bus gana ramios, 
bet norint ko nors pasiekti, teks kaip 
reikiant paplušėti. Sumažinkite tempą 
ir pasistenkite daugiau ilsėtis.

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir 
stabiliu periodu. Antroje savaitės 
pusėje jūsų gyvenime gali atsirasti 
žmogus, kuris taps jums labai artimas. 
Šią savaitę geriau atostogauti, nei 
dirbti. O jei dirbsite, atlikę darbą kelis 
kartus patikrinkite, ar tikrai viską gerai 
padarėte. Tai metas, kai neturėtų iškilti 
didelių problemų dėl sveikatos.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos 
naujoms pažintims, o turintiesiems 
antrąsias puses puikus periodas 
stiprinti santykius su mylimuoju. Šią  
savaitę  gana ramios darbo dienos, 
tik nereikia imtis atsakingų finansinių 
operacijų. Pasilepinkite grožio 
procedūromis, tik nepersistenkite, 
viską darykite saikingai. 

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus, 
antra savaitės pusė palanki naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų. Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų dėl 
pinigų ir finansinių dokumentų. Savijauta 
šiomis dienomis bus geresnė, tačiau 
patarčiau vengti didelio fizinio krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms 
pažintims. Tikėtina, kad vienišiai 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti kontraktus, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas karjerai, 
jeigu svajojate apie paaukštinimą, 
galite drąsiai kreiptis į savo viršininką. 
Palankus metas tvarkyti verslo 
reikalus. Pailsėkite, pamedituokite prie 
vandens telkinio, tuomet jausitės ir 
atrodysite puikiai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai  šiomis 
dienomis galite pasiekti išsvajotų 
aukštumų. O norintiesiems imtis 
naujos veiklos siūlyčiau perspektyviai 
išnaudoti šią savaitę. Venkite skersvėjų 
ir didelių fizinių krūvių.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Aistė  
Smilgevičiūtė-Radzevičienė
1977 10 29

Laidų vedėjas  
Viktoras Jakovlevas
1984 10 31

GEROS DIENOS: spalio 30 d. BLOGOS DIENOS: spalio 28 d.

Baleto šokėjas Nerijus Juška
1976 10 29

Kino kritikas, laidų vedėjas 
Rytis Zemkauskas
1969 10 28
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Kadastras. Ambona. Ka. Orda. 
Ašaka. Dakai. Niagara. Artimas. OK. Arktis. 
Akadas. Lok. Lar. Arbatinė. Visaginas. Olas. 
Tarasa. Baras. Aa. Rasa. Sakalas. Ad. Tam. 
Malis. Aras. Satelitas. Alina. Valsas. Nė. Abrisas.
Horizontaliai: Monolitas. Abrikosas. SL. 
Oda. Karatas. Naga. GA. Ata. Arlis. Mes. 
Arkanas. Šatra. Amin. Dra. Katė. Kasa. Bala. 
Star. Alisa. Taboras. Radikalas. Ar. Amatas. 
Ali. Kadis. Aris. Kasan. Adana. Ai. Sėja. „Sas“.
Pažymėtuose langeliuose: 
Mandarinai. 

SU
DO

KU

„Sothys“ - viena žymiausių pasaulyje  
profesionalios kosmetikos firmų.

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

Telefonas: +370 620 15551
Daugiau informacijos:

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

Atsakymą iki spalio 31 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja -  
Laima Janeliūtė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę kryžiažodį 

galite laimėti limfodrenažinį 

veido masažą  

„Sothys“ grožio namuose
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l

Dvasininkas klausia kalinio:
- Kas jus atvedė į kalėjimą?
- Tvirtas mano tikėjimas.
- Kaip?..
- Matote, aš tvirtai tikėjau, kad juvelyri-

nėje parduotuvėje nėra signalizacijos.
l

Vyras sako žmonai:
- Su šia nuostabia palaidine tavęs dar 

nemačiau!
- Ir negalėjai matyti. Aš ją tik šįryt radau 

tavo mašinoje.

l

Dvi moteriškės kalbasi apie vyrų ištiki-
mybę. Viena sako:

- Na, dėl saviškio visiškai nesijaudinu. 
Jis dėl manęs kraustosi iš proto.

- O tu tikra, kad jam tas protas kartais 
neprašviesėja?

l

 Vyras skambina telefonu:
- Ar jūs skelbėte, kad padedate atsikra-

tyti bet kokių problemų?
- Taip, aš. Kokios problemos jus ka-

muoja?

- Na, aš knarkiu, o žmona dėl to nervinasi...
- O ko norėsite atsikratyti - knarkimo ar 

žmonos?
l

Su mergina geriausia išsiskirti greito 
maisto restorane - ten nėra aštrių peilių, ša-
kučių, sunkių lėkščių ir visada gali pasislėp-
ti už kokio storulio.

l

Iš pradžių Dievas sukūrė Žemę. Pailsėjo. 
Tada sukūrė vyrą. Pailsėjo. Po to Dievas su-
kūrė moterį. Daugiau nei Dievas, nei vyras 
nesiilsėjo.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

KAČIŲ NAMAS. Lenkijoje, Dobroje miestelyje, visų akis traukia Kačių 
namas, kuriame galima laikinai palikti savo katę, kai reikia kur nors 
išvykti. Prieglobstį čia randa ir benamės katės.

EPA-Eltos nuotr.




