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Nors mūsų krepšininkai iš Ispanijoje vykusio pasaulio čempionato grįžo be medalių, Rotušės 
aikštėje Vilniuje jie sutikti kaip nugalėtojai. 12 p.

■

Susipažinkime - 10 faktų, kurių galbūt ne-
žinojote apie aktorę Justę Zinkevičiūtę. 
                                                            11 p.

■

Jei esi natūralus raudonplaukis - džiaukis ir 
didžiuokis tuo. Tokių kaip tu visame pasau-
lyje tėra vos 2 procentai. Apie raudonplau-
kius nuo seno sklando įvairūs gandai ir mi-
tai. Kiek juose yra tiesos?                   16 p.
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raudonplaukių	kerai	-	
tiesa	ar	prasimanymas?

10	faktų,	kurių	nežinojote	
apie	Justę	Zinkevičiūtę

Ąžuolo	vainikai	mūsų	čempionams



n Gimė: 1986 07 03 Vilniuje.

n Baigė aktoriaus meistriškumo studijas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso 

vadovas - Rimas Tuminas). 

n 2010 m. pelnė „Auksinį scenos kryžių“ už 

geriausią dramos aktorės vaidmenį Kauno dra-

mos teatro spektaklyje „Laimingi”.

n 2012 m. paskelbta geriausia metų kino aktore.

n Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė, 

taip pat sukūrė vaidmenis Vilniaus mažajame, 

Kauno nacionaliniame dramos teatre, Oskaro 

Koršunovo teatre. Vaidino Jono Vaitkaus, 

R.Tumino, Oskaro Koršunovo ir kitų pripažintų 

režisierių spektakliuose.

n Vaidino filmuose „Sibiro Madona”, 

„Anarchija Žirmūnuose”, „Duburys“, „Nuodėmės 

užkalbėjimas“, „Nereikalingi žmonės“,  

„Nesamasis laikas“.

n Nusifilmavo serialuose „Garbės kuopa“, 

trilogijoje „Nemylimi. Svetimi. Pasmerkti“, 

„Inspektorius Mažylis“.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Jaunosios kartos aktorei Tomai  
VaškeVičiūTei (28) pripažinimo ilgai 
laukti nereikėjo: jos bagaže dešimtys  
vaidmenų, „auksinis scenos kryžius“,  
geriausios metų aktorės titulas ir begalės 
gerbėjų, pamėgusių aktorės talentą dėl 
vaidmens kultiniame TV3 seriale  
„Pasmerkti 3“. Vėl besišypsanti iš televizi-
jos ekranų aktorė „Laisvalaikiui“ pravėrė ir 
savo asmeninio gyvenimo užkulisius.

Eimantė Juršėnaitė

- Nuo rugsėjo eteryje išvydome jau 5 
kultinio serialo „Nemylimi. Svetimi. Pa-
smerkti“ sezoną, kur atliekate Astos 
vaidmenį. Ar nebestebina, kai jus pava-
dina jos vardu?

- Tikrai nenustembu. Žmonės tapatina 
veikėjus, veidus. Net „Videometroje“, kuri 
kuria serialą, žmonės kartais netyčia susimai-
šo ir kreipiasi į mane Asta. Apskritai žmonės 
eterio veidus, aktorius arba mėgstamus re-
žisierius linkę priimti kaip iš dalies pažįsta-
mus ir tai ganėtinai normalu, nes kad ir kaip 
toli nuo tavo asmenybės būtų personažas, 
aktorius lieka aktoriumi, gyvu žmogumi, ku-
ris, nori to ar ne, atsiveria žiūrovui per savo 
kūrybą. Man ir pačiai kartais atrodo, kad pa-
žįstu kai kuriuos pasaulinius kūrėjus. Žmonės 
mintyse su jais diskutuoja žiūrėdami jų kūri-
nius. Tiesa, Nidoje buvau nustebinta, kai vai-
kai suriko „O, inspektorė!!!“, o tai jau kito 
TV3 serialo - „Inspektorius Mažylis“ veikėja. 
Kiek sutrikau, juk tiek metų žmonėms buvau 
Asta. Bet suprantu, televizijos eteryje žmo-
nėms esi tas, kurį jie mato tuo metu.

- Televizijos herojai jus mato kaip griež-
tą, stiprią, nors ir nuklystančią Astą, o ko-
kia jūs esate gyvenime? Ambicinga?

- Gyvenime tikrai tiek daug nemeluoju. 
(Juokėsi.) Sunku kalbėti apie save. Reikėtų 

klausti žmonių, esančių šalia manęs, jie ge-
riausiai mato, kokia esu. Dažnai labai daug 
visko apie save negalime pasakyti iš kuklumo, 
arba priešingai - noro pagražinti. Nesakau, 
kad turi būti svarbu, ką galvoja aplinkiniai, 
bet tiems, kuriuos myliu, noriu duoti, išgy-
venu, kai jie manimi nusivilia. Žiūrovai per 
tam tikrą laiką irgi tarsi tampa artimi - norisi 
dalytis, dovanoti. O ambicingumas - nepasto-
vus dalykas: galiu aistringai siekti tikslo ir tai 
nutinka dažnai, bet kartais viskas apsiverčia 
aukštyn kojom ir tarsi apsiraminu, filosofiškai 

atsitraukiu ar net pasibjauriu savo ambicija. 
Tada vėl supykstu ant savęs, kodėl apleidau 
tikslą ir vėl jo siekiu. Manau, visi žmonės 
turi daug panašių išgyvenimų.

- Dažnai esate vadinama scenos pri-
madona. Kokios jūsų grožio paslaptys? 

- Malonu girdėti tokį komplimentą! Man 
tai naujiena. (Šypsojosi.) Mano grožio paslap-
tis - du gražūs žmonės, sukurti kitų keturių 
gražių žmonių. Iš tų gražuolių, kurie susiti-
ko per šitiek amžių, išėjo neblogas veidas. 

Dirbti su artimu 
žmogumi man 
tapo natūralu, 
neišvengiama ir 
aš nebežinau, ką 
reiškia su juo 
neDirbti

Toma Vaškevičiūtė: 
ambicingumas - nepastovus dalykas

Aktoriai Tadas Gryn ir Toma  
Vaškevičiūtė pora ir ekrane, ir gyvenime

Eltos nuotr.
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Mano atsakomybė - priimti šį iššūkį. Žinoma, 
mes visi kasdien esame su savimi ir nieko 
negalime per daug pakeisti, todėl dažnai ne-
kenčiame savęs, nes ši žinia yra erzinanti - 
visada, visur būsi toks, su tokiomis lūpomis, 
tokios spalvos akimis. Grožis gelbsti pasaulį, 
bet ne visada pasaulis gelbsti gražų žmogų! 
Būna atvejų, kai tai apsunkina kelionę, pavyz-
džiui, režisierius galvoja, kad esi „tiesiog gra-
ži, bet neįdomi“ ir net nesistengia pažinti, o 
tuo metu tu galbūt iš vis nesijauti patraukli. 
Šiuo metu esu etape, kai manęs tai nebener-
vina, žiūriu į tai su humoru, bet visgi reikia 
stengtis mylėti save ir kitus, priimti gyvybės 
dovaną, susitaikyti su tuo, koks esi. Stengiuo-
si save gerbti, rūpintis bent minimaliais daly-
kais. Tai kartais pareikalauja susikaupimo, bet 
manau, kad kiekvienas žmogus vertas pagar-
bos iš paties savęs - vienintelio, kuris tikrai 
gali tai suteikti. Grožio procedūros mane er-
zina, laikas, kurį reikia praleisti, pavyzdžiui, 
kirpykloje ar manikiūro metu, man atrodo pra-
rastas ir nuobodus, kad ir kokie talentingi ir 
dažniausiai įdomūs žmonės yra grožio specia-
listai. Rezultatai džiugina, bet norėčiau tokio 
išradimo, kuris pagreitintų procesus ir viskas 
galėtu įvykti per kelias minutes. (Juokėsi.) 

- Su aktoriumi Tadu Gryn ir seriale 
„Pasmerkti 3“, ir filme „Nesamasis lai-
kas“, ir gyvenime esate pora. Ką reiškia 
dirbti su artimu žmogumi?

- Dirbti su artimu žmogumi man tapo na-
tūralu, neišvengiama ir aš nebežinau, ką reiš-
kia su juo nedirbti. Mūsų darbas nėra stan-
dartinis, taigi tikrai nėra nuobodu. Apskritai 
aš apie tai beveik negalvoju ir viskas yra daug 
paprasčiau, nei atrodo iš šalies. Man ši tema 
tokia pati, kaip, pavyzdžiui, retkarčiais pagal-
voti, kodėl žmonės turi antakius. Kokia jų 
funkcija? Pagalvoji, supranti, kad tikrai labai 
keista, nors ir logiška, bet taip yra ir viskas. 
Žinoma, galėtume sudalyvauti kokiame nors 
psichologų tyrime, gal jie man paaiškintų, 
kokią įtaką tai daro mano gyvenimui. 

- Jūs ir Tadas - du menininkai po vie-
nu stogu. O kaip buitis? 

- Buitis - neišvengiama kiekvieno žmo-
gaus gyvenimo dalis. Noriu, kad rūbas būtų 
švarus, kad kvepėtų- skalbiu. Ir rankomis, 
jeigu reikia. Tai pagarba sau ir kitiems, tar-
nų neturiu. Kita vertus, jeigu mane šiuo me-
tu tenkina sujaukti namai, - netvarkau. Jeigu 
negaliu to pakęsti, valau kasdien. Nesu pe-
dantė, bet norėčiau ja tapti - tai viena iš ma-
no svajonių. (Juokėsi.) Tada juk visada būtų 
tvarka. Jei tik mane nuolat erzintų netvar-
ka... Būtų gera! 

- Filmavimai serialuose, spektakliai. 
Veiklos netrūksta abiem, kaip atrandate 
laiko vienas kitam, romantikai? 

- Romantika man yra neplanuoti dalykai, 
tai, kas nutinka savaime, bet yra labai tikra, 
gražu, netikėta. Man romantika nebūtinai yra 
susijusi su antrąja puse. Manau, kad ją galima 
patirti ir su draugais, ir su tėvais, ir būnant 
vienai. Kaip atrandame laiko? Jei tu repetuo-
ji per dienas, romantika - nesąmonė, netikra, 
kelia juoką. Žinoma, būtent iš to juoko ji pa-
virsta į tikrumą. Iš esmės aš labai ją mėgstu, 
laukiu jos kiekvieną dieną, bet nebūtinai ten, 
kur tikėtasi. Žmonės jaučiasi labai blogai, kai 
turi daug lūkesčių, išgyvena pirma laiko tas 
akimirkas, kurias ruošia, o realybėje viskas 
įvyksta ne pagal planą. Ir man taip yra buvę. 
O tai, kas natūralu - visada geriausia, tai dau-
giau, nei galėjai tikėtis.

- Praėjo 10 metų nuo mokyklos bai-
gimo, tuomet svarstėte, ką pasirinkti - 
žurnalistiką ar aktorystę. Per dešimtme-

tį spėjote pabaigti studijas, gauti „Auk-
sinį scenos kryžių“ ir pripažinimą. Ar 
tikėjotės, kad jūsų karjera susiklostys 
taip sėkmingai?

- Iš pradžių, kai tik sužinojau, kad įstojau, 
turėjau daug didelių svajonių, bet jos buvo 
ganėtinai abstrakčios - „pasaulis po kojo-
mis“, kaip sakoma. Nesvajojau konkrečiai 
laimėti „kryžiaus“ ar panašiai, reikėjo labai 
daug išmokti, patirti. Žinoma, džiaugiuosi, 
kad pažinau ir sėkmes skonį, nes jis įkvepia, 
jis labai žavus, nors ir laikinas. Manau, žmo-
nės, kuriems pavyksta pasiekti tai, ko jie 
nori - ne tai, ką aplinka laiko vertybe, o bū-
tent tai, ko siekia jie patys - yra atviresni, 
šviesesni ir dosnesni aplinkai. Bet svajonės 
išsipildymą greitai keičia nauja svajonė. Ne-
būtinai tai godumas, tai tiesiog tavo pokytis, 
todėl nesustoju sulaukusi  kažkokio pripaži-
nimo. Kiekvienas naujas vaidmuo atrodo 
kaip naujas iššūkis, teatro menas labai tra-
pus - jis yra akimirka, laikinumas. Vakar pui-
kiai suvaidinai, o šiandien viskas gali būti 

„LaisvaLaikio“ interviu

TeaTro menas 
labai Trapus - 
jis yra akimirka, 
laikinumas
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kitaip - kitoks žiūrovas, tu pats kitoks. Ma-
no,  kaip  aktorės,  kelionė, man  asmeniškai 
yra ne tiek sėkminga, kiek įdomi ir būtent 
tuo aš džiaugiuosi.

-  Dirbote tiek kine, tiek teatre. Būti 
geru aktoriumi teatre ir kartu televizi-
joje labai sunku?
- Nemanau, kad tai sunku. Tiesiog žmo-

nės užsiimdami  tam  tikra  veikla  natūraliai 
tampa geresniais specialistais to dalyko, kurį 
daro  dažniau. Mano  širdis  išdalyta  keliems 
tikslams - teatrui, kinui  ir tam, ko apskritai 
nedarau - kartais norisi išbandyti visai kitas, 
ne savo profesijas. Kalbant tik apie vaidybą - 
kino ilgiuosi dažniau nei teatro, nes rečiau tai 
patiriu. Televizijos serialai yra dar kitas da-
lykas, vėl kitoks procesas.

- Tenka išgirsti nuomonę, kad lietu-
viai nemoka kurti serialų. Ar tikrai?
- Tie žmonės, kurie taip teigia, dažnai bū-

na išties labai išprusę ir priešinasi paviršuti-
niškumui,  todėl  juos  erzina mūsų  serialai. 
Nors būtent jiems tuo metu, kai serialai ro-
domi,  prieinamos  visai  kitokios  pramogos. 
Tokiu metu galima daryti daug įvairių daly-
kų -  bėgioti,  skaityti,  būti  teatre,  koncerte, 
vakarieniauti  su  artimaisiais  ir  kita. Kodėl 
išprusę žmonės 21 valandą žiūri televizorių? 
Bet tai, kad jie vis dėlto pamato serialus, nors 
ir epizodiškai, mane iki šiol stebina ir būtent 
todėl jų nepasitenkinimas sukelia juoką. Ži-
noma, pati suprantu, šiandien beveik kiekvie-

nam prieinamų užsienio serialų kokybė aukš-
ta,  todėl  galiu  sutikti,  kad mums  toli  iki  tų 
geriausių. Bet pagalvokime apie mūsų prak-
tikos metus,  apie  finansavimo  skirtumus - 
geriausių  pasaulinių  serialų  atotrūkis  šiais 
aspektais yra milžiniškas!

- Žinomus žmones dažnai galima su-
tikti įvairiuose vakarėliuose, jūs - reta 
viešnia. Kodėl ?
- Manau, kad  turiu nemažai darbo  ir  tai 

turi įtakos. Maloniausia ateiti, kai žinau, kad 
bus savų, artimų žmonių, kad išnaudosim tą 
vakarą smagiam bendravimui su bendramin-
čiais ar bendradarbiais, kad  linksmintis bus 
gera. Nejaučiu nuolatinio poreikio kur nors 
rodyti save, tam užtenka ir vaidmenų.

-  Ar šią vasarą atostogavote? Kas 
jums geriausias poilsis? 
- Atostogavau. Norėjau kuo daugiau būti 

prie jūros ir šią svajonę išpildžiau su kaupu - 
gyvenime nesu per  vieną  vasarą  tiek  daug 
kartų buvusi pajūry. Bet apetitas kyla beval-
gant -  traukia  ten nuvykti  bet  kokia  proga! 
Man geriausias poilsis yra kelionės, kur nors 
toliau, kur niekas nežino nieko apie mane, o 
ir aš apie save nežinau. Tada nauju žvilgsniu 
pažvelgiu ir į pasaulį, ir į save.

- Koks yra receptas, kaip patekti 
tiek į žiūrovų, tiek į kritikų sielas bei 
širdis?
- Tokio recepto niekas nesukūrė  ir, ma-

nau, nesukurs. Linkiu kiekvienam aistringai 
mylėti savo veiklą, jei reikia sugebėti šią aist-
rą atgaivinti, džiaugtis galimybėmis ir jas iš-
naudoti,  siekti  kuo kokybiškiau  atlikti  savo 
darbą, tobulėti  ir patirti stebuklingų sutapi-
mų, vedančių į sėkmę, kartais to net nesiti-
kint, gerbti kolegas ir tikėti savimi.

„LaisvaLaikio“ interviu

Grožis Gelbsti 
pasaulį, bet ne 
visada pasaulis 
Gelbsti Gražų 
žmoGų!

Kino ir teatro aktorę labiausiai 
išgarsino vaidmuo seriale 
„Nemylimi. Svetimi. Pasmerkti“

Stasio Žumbio nuotr.

Toma Vaškevičiūtė 2010 m. 
apdovanota „Auksiniu 

scenos kryžiumi“ už 
geriausią dramos aktorės 

vaidmenį spektaklyje 
„Laimingi“...

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

...o po poros metų pripažinta  
ir geriausia metų kino aktore

Eltos nuotr.
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JubilieJus

Sidabrinė 
„Respublikos“  šventė
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JubilieJus

Šeštadienį Nidoje plevėsavo aukštai iškelta „Respublikos“ vėliava - vienoje  
gražiausių Lietuvos vietų „Respublikos“ leidinių grupės darbuotojai artimų   
draugų būryje šiltai ir šeimyniškai atšventė leidinio „Respublika“ 25-ąjį gimtadienį.

Sidabrinė 
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„Respublikos“  šventė

Akimirkos iš šventinio vakarėlio



10 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9

Veidai

„Dar vasarą išrinkome tikslią vestuvių da-
tą, o visus šventės planavimo darbus patikė-
jome savo draugams - renginių organizavimo 
profesionalams. Jie puikiai pažįsta mus su vy-
ru, žino mūsų poreikius, norus, todėl, manau, 
viską surengs taip, kaip mums patinka. Ne-
noriu rūpintis smulkmenomis, galvoti apie 
staltiesių spalvas ar dekoracijas, noriu būti 
savo šventės dalyve, kad ir man netrūktų staig-
menų, - sakė Viktorija. - Tai bus graži šventė 
su artimaisiais ir draugais. Tikiuosi, kad mū-
sų vestuvės, nors ir trumpos, bus labai jau-
kios, šiltos ir prasmingos“. Būsima nuotaka 
atskleidė, kad spalį rengiamos vestuvės įvyks 
nuostabaus grožio dvare, apsuptame rudeniš-
komis spalvomis nusidažiusios gamtos.

Nuotakos suknelę dizainerė sau kurs pati. 
„Dar nežinau tiksliai, kokia ji bus, tačiau pradė-
jau siūti naująją savo  kolekciją nuotakoms. Tik-
rai turėsiu iš ko rinktis. Kasdien ką nors naujo 
sugalvoju, pasimatuoju. Kai kurios nuotakos ren-
kasi trumpas sukneles, tačiau gyvenime ne tiek 

daug progų vilkėti ilgą. Būtent todėl mano suk-
nelė bus ilga. Ketinu tekėti tik vieną kartą ir 
noriu tai padaryti rimtai“, - šypsojosi moteris.

Žinoma dizainerė dažnai laužo standartus, 
todėl ir jos vestuvės nebus tradicinės. „Ši šven-
tė jau savaime yra tradicija, o daugiau jų ir ne-
reikia. Tiesiog manau, kad dauguma šios šven-
tės tradicijų anksčiau buvo svarbios, tačiau šiais 
laikais savo reikšmę prarado. Vasarą su vyru 
buvome piršliai ir jį norėjo pakarti. Man ši tra-
dicija visiškai nepasirodė linksma“, - juokėsi 
būsima nuotaka. Tiesa, tai ne vienintelė tradi-
cija, kurią ši pora sulaužė - nors daugeliui porų 
įprasta vykti į povestuvinę kelionę, Viktorija ir 
Vitalijus medaus mėnesį drauge praleido vasa-
rą. „Neseniai sugrįžome iš kelionės po Ame-
riką, kur dviese praleidome visą mėnesį. Tai ir 
buvo mūsų medaus mėnuo, juk nuo tada, kai 
gimė vyresnė dukra, tik dviese tokiam ilgam 
laikui niekur nebuvome išvykę“, - pasakojo 
Viktorija.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Po medaus mėnesio –vestuvės
Žinoma drabužių dizainerė ir mados namų „Tiulio fėja“ įkūrėja VikTorija jakučinskaiTė (32) 
ir jos sužadėtinis Vitalijus jančenkovas kartu jau trylika metų, tačiau dvi dukras auginanti  
pora aukso žiedus sumainys tik šį rudenį. Patys jie sako, kad jau seniai yra šeima, tačiau nori 
padovanoti šventę sau ir to labai laukiančioms dukroms, artimiesiems ir draugams.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ne vieną vestuvinių suknelių kolekciją 
sukūrusi dizainerė Viktorija Jakučinskaitė 
vestuvinę suknelę kurs ir savo tuoktuvėms

Redakcijos archyvo nuotr.
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VEIDAI

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Justę Zinkevičiūtę

Donato Zaščiurinsko nuotr.

Prieš penkerius metus aktorės karjerą pradėjusi Justė 
Zinkevičiūtė (25) švyti energija ir pozityvumu. Mer-
gina sėkmingai vaidina tv serialuose bei filmuose, šyp-
sosi nuo žurnalų viršelių ir atvirai pasakoja apie savo 
darbus bei laisvalaikį. tiesa, ji prisipažįsta atvirauti apie 
savo asmeninį gyvenimą nėra linkusi. tačiau šį kartą 
„Laisvalaikiui“ pavyko atskleisti keletą intriguojančių 
faktų, kurių iki šiol apie Justę galbūt negirdėjote.
n	 Justės mėgstamiausia knyga - Antuano de Sent Egziu-

peri (Antoine de Saint-Exupery) „Mažasis princas“. 
Dėl to, kad kas svarbiausia - akimis nematoma.

n	Vaikystėje už nusižengimus Justė buvo baudžiama 
klūpėjimu ant šiaudinio kilimo. „Visada drauge su bro-
liu - kai tik prikrėsdavome šunybių, draugiškai ir klū-
pėdavome“, - šypsojosi aktorė.

n	 Justė iki šiol nesupranta labai rimto dalyko - neištiki-
mybės klausimo. „Visada sakiau ir sakysiu, kad tai yra 
tik apsisprendimo reikalas, nors kiti tikina įvairiai...“ - 
tvirtino aktorė.

n	Tai, kad Justė yra kilusi iš pajūrio, rodo ir jos spintos 
turinys. Ten vyrauja jūreiviškas stilius ir mėlynos spal-
vos. „Dėl to kartais gali atrodyti, kad turiu tik dvi pa-
laidines, bet pastaruoju metu raminuosi, atsiranda dau-
giau smėlio atspalvių, pilkos spalvos“, - apie tai, kokios 
spalvos drabužius labiausiai mėgsta, pasakojo aktorė.

n	 Justės šaldytuve visada galima rasti ledukų ir varškės 
sūrelių.

n	Atrodo, kad Justei prie širdies lietuviška virtuvė. Ji labai 
mėgsta įvairius česnakinius prieskonius ir juoduosius 
pipirus. „Man nėra nieko skaniau už pomidorus su grie-
tinės užpilu... pipiriukai, druskytė - tobula!“ - sakė akto-
rė. Nemėgstamiausias jos prieskonis yra karis.

n	Nors atrodytų, kad aktoriaudama Justė turėtų būti pripra-
tusi prie rodomo dėmesio, ji iki šiol išrausta girdėdama 
komplimentus. „Dar tik mokausi juos priimti. Kai mane 
kas nors giria, vis dar susigėstu“, - atskleidė mergina.

n	Aktorė tiki tam tikrais prietarais. „Tikiu kregždėmis - 
kai jos skraido pažeme, bus lietaus. Visada grįžusi na-
mo pasiimti to, ką pamiršau, pažiūriu į veidrodį. Nors, 
manau, taip daro daugelis moterų, ne tik dėl prietaro, 
bet savaime - juk tai taip moteriška!“ - sakė Justė.

n	 Jei galima būtų turėti vieną supergalią, ji norėtų vienu metu 
būti keliose vietose. „Tik dėl to, kad kartais laiko labai mažai, 
o nuveikti, pamatyti, aplankyti yra ką“, - paaiškino aktorė.

n	Pirmą kartą Justė pasirodė scenoje, kai jai buvo šeše-
ri. Tada vaidino ūmėdę dramos būrelio spektaklyje 
„Grybų karas“. Būsimai aktorei profesionalei buvo pa-
tikėta vos viena frazė: „Aš apalpsiu, kur kėdė?“ „Šian-
dien suvokiu, kad tai buvo ne tik frazė, bet ir mano 
būsena. Labai jaudinausi“, - šypsojosi Justė.
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Nors nacionalinė Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė iš Ispanijoje vykusio 
pasaulio čempionato grįžo be meda-
lių, Rotušės aikštėje mūsų krepšinin-
kai sutikti kaip nugalėtojai. Į aikštę 
atviru autobusu atvykusius sporti-
ninkus daugiatūkstantinė minia pa-
sitiko griausmingomis ovacijomis ir 
garsiu „Ačiū“. Krepšininkai savo ruož-
tu dėkojo sirgaliams už palaikymą ir 
juos patikino, kad ir toliau stengsis 
nenuvilti savo šalies sirgalių. 

Irmanto SIdarevIčIauS ir  
eimantės JuršėnaItėS fotoreportažas

sutiktuvės

Ąžuolo  vainikai
mūsų  čempionams

Su komanda parskrido 
čempionate dalyvauti dėl traumos 
negalėjęs Mantas Kalnietis

Simas Jasaitis

Renaldas Seibutis mielai 
dalijo autografus

Sutikti rinktinės 
krepšininkų atėjo 
ir maži, ir dideli

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9 13

Porą valandų trukusiose sutiktuvėse 
skambėjo Justino Lapatinsko, Vilijos 
Matačiūnaitės, Deivio Norvilo ir kitų ži-
nomų atlikėjų kūriniai, buvo priminti gra-
žiausi čempionato momentai ir saldžiau-
sios pergalės. Tarp keturių stipriausių 
planetos komandų patekusiai Lietuvos 
rinktinei ant kaklo užkabinti ąžuolo vai-
nikai. Tiesa, į Lietuvą sugrįžo tik dešimt 
krepšininkų, Ispanijoje sukūrusių nedi-
delį stebuklą: komandos kapitonas Pau-
lius Jankūnas, Renaldas Seibutis, Marty-
nas Pocius, Jonas Valančiūnas, broliai 
Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai, Si-
mas Jasaitis, Donatas Motiejūnas, Adas 
Juškevičius ir Šarūnas Vasiliauskas. Aud
ringais plojimais pasitiktas ir vyriausiasis 
treneris Jonas Kazlauskas. Mindaugas 

Kuzminskas pasiliko Ispanijoje, kur tre-
niruosis su Malagos „Unicaja“, o Jonas 
Mačiulis namo grįžo anksčiau, kad susi-
tiktų su artimaisiais ir vėl sugrįžtų į Ma-
dridą, kur debiutuos „Real“ klube. 

Sirgaliai dėkojo krepšininkams, o 
šie  krepšinio aistruoliams. „Visos ko-
mandos vardu dėkoju už palaikymą, ačiū, 
kad mylite krepšinį. Ne visada pildosi 
visi lūkesčiai, bet mes labai stengėmės 
ir stengsimės“,  sakė treneris J.Kazlau-
kas. Skambant šalies sporto himnui 
„Trys milijonai“, krepšininkai dovanojo 
kamuolius su autografais, o kai kurie  ir 
savo ąžuolo vainikus. Vienas komandos 
lyderių Jonas Valančiūnas sakė, kad ki-
tąmet padarys viską, kad komanda su-
grįžtų su apdovanojimais. 

Ąžuolo  vainikai
mūsų  čempionams

Donatas Motiejūnas

Jono Valančiūno  
autografai gerbėjams

Martynas Pocius

Vyriausiasis rinktinės 
treneris Jonas Kazlauskas
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sutiktuvės

Su rinktine į Lietuvą parskrido: (iš kairės)  
Simona Kniazevaitė, Tatjana Lavrinovič, Kotryna Kunigėlė,  
Viktorija Kunauskaitė-Pocienė, Oksana Pikul-Jasaitienė

Vilniaus Rotušės aikštėje susirinko 
daugiatūkstantinė minia krepšinio 
sirgalių, dvi čempionato savaites 
ištikimai palaikiusių savo šalies komandą
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sutiktuvės

Broliai Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai 
pasipuošė ąžuolo vainikais

Treneris Gintaras Krapikas (kairėje) 
ir Jonas Valančiūnas

Be medalių grįžę krepšininkai 
pasitikti su šypsenomis
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TEMA

Raudonplaukių kerai -
Jei esi natūralus raudonplaukis - džiaukis ir didžiuokis tuo. Tokių kaip tu visame 
pasaulyje tėra vos 2 procentai. Apie raudonplaukius nuo seno sklando įvairūs 
gandai ir mitai - jie charizmatiški, karštakošiai, aistringi ir t.t. Kiek šiuose teigi-
niuose yra tiesos, „Laisvalaikiui“ pasakojo žinomos Lietuvos raudonplaukės.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TEMA

Kilmė ir istorija
Spėjama, kad genui, kuris žmogaus plaukus 

nudažo raudonu atspalviu, - 50-100 tūkst. me-
tų. Manoma, kad pirmieji raudonplaukiai atsi-
rado atšiauresnėse šalyse, kur saulė danguje 
pasirodo itin retai. Kadangi saulės spinduliai 
žmogaus organizme gamina vitaminą D, žmo-
nės, gyvenantys teritorijose, gerokai nutolu-
siose nuo pusiaujo, rizikavo likti be šio reika-
lingo elemento. Tačiau gamta jais pasirūpino. 
Būtent raudonplaukių organizmas turi tik jiems 
būdingą savybę - pats pagamina vitaminą D.

Gamta apdovanojo raudonplaukius vitami-
nu D, bet neapsaugojo jų nuo patyčių. Įvai-
riausi mitai apie žmones raudonais plaukais 
sklando nuo neatmenamų laikų. Visais laikais 
tikėta, kad raudonplaukiai yra ugningo ir karš-

to temperamento. Senovės egiptiečiai manė, 
kad raudonplaukiai susiję su dievybe. Ne vel-
tui daugelis jų faraonų buvo raudonplaukiai. 
Nepaisant to, raudona spalva Egipte buvo lai-
koma nesėkmės ženklu. Daugelis raudonplau-
kių mergelių buvo deginamos arba palaidoja-
mos gyvos kaip aukos dievui Ozyriui (mirš-
tančios ir vėl atgimstančios gamtos dievas).

Senovės graikai tikėjo, kad raudonplaukiai 
po mirties virsta vampyrais, todėl jų prisibijo-
jo. Atsargiai į juos žiūrėjo ir senovės Romos 
gyventojai. Ispanijoje raudonos spalvos plaukai 
buvo įrodymas, kad jų savininkas pavogė ugnį 
iš pragaro ir turi būti sudegintas. Korsikos 
saloje, jei prasilenkei su raudonplaukiu gatvė-
je, turi nusispjauti ir apsisukti aplink save.

Požiūris į raudonplaukius nepasikeitė ir 
viduramžiais. Raudona spalva buvo traktuo-
jama kaip velnio spalva. Dėl to XVI-XVII am-

žiuje Europoje daugelis raudonplaukių mote-
rų buvo sudegintos kaip raganos.

Visa laimė, kad dabar raudonplaukių nie-
kas, išskyrus atkaklius vyriškius, nebeper-
sekioja, bet reikia pripažinti, kad magiškus 
kerus moterys raudonais plaukais vis dar 
skleidžia. Vieni mokslininkai spėja, kad po 
šimto metų raudonplaukių neliks, tačiau tokių 
spėjimų faktai nepatvirtina.

Raudonplaukių kerai -
Aristotelis, Vincentas Van Gogas (Vincent 

van Gogh), Džordžas Vašingtonas (George 

Washington), Antonijus Vivaldis (Antonio 

Vivaldi), Augustas Rodenas (Auguste Rodin), 

Markas Tvenas (Mark Twain), Nikolė Kidman 

(Nicole Kidman), Bilas Geitsas (Bill Gates).

Garsūs raudonplaukiai

Luko Griciaus nuotr.

Agnė Gilytė: 
Raudonplaukiai yra ypatingi

Stilistė Agnė Gilytė (30) sąmoningai pasirinko raudoną plau-
kų spalvą. „Labai puikiai atsimenu tą dieną prieš septynerius 
metus, kai iš blondinės tapau ryškia raudonplauke. Norėjau 
pasikeisti. Įstojau mokytis mados rinkodaros Italijoje, kirpėjas 
Kęstas Rimdžius mane paragino persidažyti. Man tai buvo di-
džiulis lūžis - nauji mokslai, nauja šalis ir dar „ryža“ galva“, - 
juokėsi stilistė. Raudona spalva jai greitai prilipo, ir dabar, kaip 
tvirtina, niekas jau net neįsivaizduoja jos kitokios, o vyrai net 
tiki, kad čia jos natūrali plaukų spalva.

O kaip dėl vyraujančių stereotipų apie raudonplaukes? „Gal 
ten ir yra tiesos. Bet negaliu pasakyti, kad nulipau nuo kirpėjo 
kėdės ir užsidegiau. Reikia pripažinti, kad niekada nebuvau 
labai rami. Bet spalva tam įtakos neturėjo. Esu gana energinga: 
daug darau, greitai kalbu, daug kalbu. Visi net sako, kad Agnė 
kaip vėjas praskrenda. Gal dėl to ir raudona spalva man taip 
prilipo“, - svarstė stilistė.

Ji negailėjo komplimentų ir natūraliems raudonplaukiams. 
„Nemačiau nė vieno, kuris norėtų pasikeisti tokią savo plau-
kų spalvą. Juk natūralių raudonplaukių pasaulyje yra labai 
mažai. Jie turėtų labai didžiuotis, kad yra ypatingi“, - sakė 
A.Gilytė.

Paklausta, kokioms moterims tinka raudoni plaukai, stilis-
tė sakė, kad, renkantis plaukų spalvą, reikėtų atkreipti dėmesį 
į savo odą. „Plaukai yra arčiausiai veido, todėl jie turėtų derė-
ti su odos spalva. Jei žmogus linkęs į raudonumą, raudoni plau-
kai tik dar labiau tai paryškins. Kadangi aš esu tokia švelniai 
paskrudusi, man tas raudonumas tinka“, - sakė stilistė. Anot 
jos, plaukų spalva turi įtaką ne tiek charakteriui, kiek asmeny-
bės reprezentaciniam įvaizdžiui.

tiesa ar prasimanymas?
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Liudo Masio nuotr.

Rasa Kaušiūtė: 
Kai kurie vyrai raudonplaukių prisibijo

Dainininkė Rasa Kaušiūtė (37) 
prisipažįsta - bene visas apie raudon-
plaukes girdėtas charakterio ypatybes 
galėtų pritaikyti sau. Nors atlikėjos 
natūrali plaukų spalva visai ne raudo-
na, ji įsitikinusi - raudonplaukėms bū-
dingo karšto būdo jai netrūksta.

„Plaukus raudona spalva nusida-
žiau prieš dešimt metų, kai dalyva-
vau atrankoje į „Euroviziją“. Ne pa-
slaptis, kad pirmą kartą dalyvaujant 
tokiame konkurse reikėjo kaip nors 
išsiskirti, kad pastebėtų. Scenoje rei-
kėjo būti ryškiai. Man puikiai tai pa-
vyko. Gal ne visi prisimena dainą, 
bet prisimena mano ryškų sceninį 
įvaizdį“, - pasakojo Rasa.

Tiesa, bandymų pakeisti plaukų 
spalvą buvo ir anksčiau, bet jie ne-
buvo sėkmingi. „Visą gyvenimą no-
rėjau būti dainininke. Iš pradžių no-
rėjau dainuoti roką, todėl tokie me-
daus spalvos plaukai man atrodė per 
kuklūs. Prie jų nederėjo mano bū-
das. Todėl ir sutikau pasikeisti“, - 
atviravo dainininkė. Nors Rasa įsiti-
kinusi, kad geriau už plaukų spalvą 
apie žmogaus asmenybę gali pasa-
kyti nuveikti darbai, ji sutiko, kad 
vyraujantys stereotipai apie raudon-
plaukes ar blondines nėra tušti. „Pa-
žįstu merginų, kurios persidažiusios 
plaukus šviesiai sulaukė daugiau vy-
rų dėmesio. Gal dėl to jos jaučiasi 
tokios nepakaltinamos ir gali labiau 
atsipalaiduoti. Iš to išsiblaškymo bei 
moteriškumo ir kyla visos anekdo-
tinės situacijos“, - svarstė atlikėja. 
Anot jos, raudonplaukės traukia vy-
rų akį, bet ne visi ryžtasi prie jų pri-
eiti. „Kai kurie vyrai raudonplaukių 
prisibijo. Jos - ne visiems“, - šypso-
josi dainininkė.

Nors šiuo metu Rasa keisti savo 
plaukų spalvos neketina, buvo eta-
pas, kai būti ryškiai jai nesinorėjo. 
„Dėl tam tikrų nelaimių šeimoje 
kartą nutariau grįžti prie natūralios 
savo plaukų spalvos. Nors atrodė, 
kad buvau tam pasiruošusi, tai su-
kėlė didžiulį stresą. Daugelis žmonių 
man ėmė sakyti: „Žinote, o jūs labai 
panaši į dainininkę Rasą Kaušiūtę.“ 
Tada supratau, kad raudoni plaukai 
yra mano vizitinė kortelė ir nieko 
keisti nereikia“, - sakė dainininkė.
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l Natūraliai raudonus plaukus yra sunkiau perdažyti 
kita spalva negu bet kokius kitus plaukus.
l Raudonplaukiai turi mažiau plaukų, tačiau jų 
plaukas yra storesnis. Būtent dėl to atrodo, kad jie 
turi daugiau plaukų.
l Raudonplaukiai nežilsta. Raudoni plaukai daug 
ilgiau išlaiko savo pigmentą negu kiti. Raudoni plau-
kai ilgainiui tiesiog tampa ne tokie ryškūs.
l Raudoni plaukai ir mėlynos akys - rečiausias 
derinys pasaulyje. Tik vienas procentas pasaulio 
populiacijos yra tokie. Daugelio raudonplaukių akys 
yra rudos ar žalsvos.
l Raudonplaukiai yra jautresni skausmui. Kadangi jų 
kūnas daug greičiau sugeba keisti savo temperatūrą, 
jie gali daug greičiau nudegti arba nušalti.
l Senovės Romoje raudonplaukiai vergai buvo 
brangesni už kitus.
l Nuo 2005 m. Olandijos mieste Bredoje pirmąjį 
rugsėjo savaitgalį švenčiama raudonplaukių šventė. 
Dvi dienas vykstantis festivalis ne tik pritraukia 
natūralius viso pasaulio raudonplaukius, bet ir 
akcentuoja meną, susijusį su raudona spalva.
l Remiantis Hamburgo seksopatologo daktaro 
Vernerio Habermelio (Werner Habermehl) tyrimais, 
raudonplaukės moterys dažniau už kitas mėgaujasi 
kūniškos meilės malonumais. Be to, anot jo, mote-
rys, turinčios nuolatinį partnerį, bet dėl kokių nors 
priežasčių nusprendusios nusidažyti plaukus rau-
donai, signalizuoja, kad jos yra nelaimingos ir ieško 
ko nors geresnio.
l Daugiausia raudonplaukių yra Škotijoje, Airijoje ir 
Anglijoje. Škotijoje jų daugiausia - 13 proc., Airijoje - 10.
l Raudonplaukiams dažniau įgelia bitės negu 
kitiems.

Faktai

Aktorė ir fotografė Redita Dominaitytė 
(40) jau net neįsivaizduoja savęs kitos spal-
vos plaukais. O buvo laikai, kai jos plaukai 
neišsiskyrė iš minios - buvo lietuviškai pilki. 
„Savęs jau net neatsimenu tokiais plaukais. 
Nusidažiau dėl vieno televizijos projekto. 
Anuomet man tai buvo savotiškas iššūkis, 
juk raudonplaukių nebuvo tiek daug. O ka-
dangi gyvenau ne Vilniuje, sulaukdavau ne 
tik teigiamo dėmesio. Man reikėdavo apgin-
ti tą poziciją, tam reikėjo drąsos, laimei, aš 
jos turėjau. Nekreipiau dėmesio į aplinkinių 
nuomonę“, - pasakojo Redita.

Nuo tada žinomos moters plaukų spalva 
nesikeitė, keitėsi nebent raudonos spalvos 
atspalviai. „Kartais, kai saulės Lietuvoje bū-
na mažiau, norisi ryškesnio akcento, o kartais 
pasiilgstu tokio gilaus raudonumo. Todėl vie-
tos fantazijai čia yra daug. Juk raudonų ats-
palvių paletė labai didelė“, - sakė aktorė.

Ryški ir energinga Redita įsitikinusi - 
raudoni plaukai dar nereiškia, kad 100 proc. 
turi atitikti visuomenėje susiformavusį rau-

donplaukės stereotipą. „Susiduriu su tais 
mitais, kad raudonplaukės yra truputėlį ra-
ganiškos, karštos, emocionalios, išraiškin-
gos. Gal tam tikra prasme apie save taip ir 
galėčiau pasakyti, bet ne šimtu procen- 
tų“, - tvirtino fotografė. Tačiau ji pritarė, kad 
nėra klasikinė moteris. Anot jos, jau pats 
faktas, kad ji pasirinko būtent tokią plaukų 
spalvą, rodo tam tikrą poziciją. „Esu ryški, 
spalvingai rengiuosi, bet tai nieko nereiškia. 
Juk mes visos esame truputį raganos, visos 
kartkartėmis pasikarščiuojame ir emociona-
liau sureaguojame į tam tikrus įvykius, todėl 
tų savybių negalima aklai taikyti tik raudon-
plaukėms“, - svarstė R.Dominaitytė.

Pasak jos, šiandien apskritai sunku būtų 
ką nors spręsti apie žmogų vien iš jo plaukų 
spalvos. „Reikia vertinti bendrą stilistiką - 
kaip jis atrodo, kaip rengiasi, kaip kvepia, 
kaip elgiasi. Juk raudonplaukiai šiandien nie-
ko nebestebina. Net jei nusidažysi plaukus 
mėlynai, vargu ar sulauksi kokio nors iš-
skirtinio dėmesio“, - sakė Redita.

Redita Dominaitytė: 
Visos esame  
truputį raganos

Redakcijos archyvo nuotr.

Gintarė Valaitytė: 
Plaukai kuria įvaizdį, ne charakterį

Dainininkė, grupės „ŠarkA“ narė Gintarė Valaitytė (30) raudonplauke 
tapo savo kirpėjos iniciatyva. „Mano natūrali plaukų spalva - lietuviška pil-
koji. Norėjau pasikeitimų, todėl paprašiau plaukus nukirpti labai trumpai, 
bet kirpėja, užuot juos trumpinusi, pasiūlė kardinaliai pakeisti jų spalvą. Iš-
šūkį priėmiau“, - pasakojo atlikėja.

Į vyraujančius stereotipus apie raudonplaukes Gintarė žiūri skeptiškai. 
„Girdėjau, kad raudonplaukės neva yra karšto būdo ir labai temperamentin-
gos, bet manau, kad čia tik prasimanymai. Nebent tai galima taikyti natūra-
lioms raudonplaukėms. O šiaip juk negali žmogaus charakterio savybės 
pasikeisti kaskart, kai jis apsilanko kirpykloje ir pakeičia plaukų spalvą“, - 
sakė dainininkė.

Anot jos, plaukų spalva keičia įvaizdį, padeda jį formuoti, bet nedaro įta-
kos charakteriui. Pati Gintarė, tapusi raudonplauke, didesnio vyrų dėmesio 
nepajuto. „Būtų labai liūdna, jei vyrai su manimi bendrautų tik dėl plaukų 
spalvos“, - šypsojosi atlikėja.
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Šiuo metu turiu tokį, kokio noriu, ir esu 

laimingas. O jeigu jau galima svajoti, norėčiau 
„Lexus“ markės automobilio. Aš esu prak-
tiškas net ir tada, kai svajoju, nes pirmiausia 
mąstau apie tai, kas bus, kai reikės remon-
tuoti, iš kur gauti detalių, kiek viskas kainuos 
ir panašiai. Man automobilis nėra kažkoks 
romantinis objektas. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tiesą pasakius, šią rugsėjo pirmąją, per 
savo gimtadienį, patyriau gana ekstremalią 
situaciją. Man atrodo, išnaudojau antrąją sa-
vo gyvybę, kalbant žaidimų terminais. (Šyp-
sosi.) Čia viskas nutiko per tuos kelių erelius, 
kurie nesilaiko kelių eismo taisyklių arba iš-
randa savas. Situacija atrodė taip: aš lenkiau 
automobilį, o tas kelių erelis taip pat lenkė 

tą patį automobilį ir tikriausiai norėjo aplenk-
ti mane, bet jis lenkė pro dešinę pusę. Tai 
yra kai lenkiama apvažiuojant kelkraščiu. Žo-
džiu, kai man bebaigiant lenkimo manevrą ir 
grįžtant į savo juostą, iš dešinės iššoko tas 
drąsuolis, mes vos nesusidūrėme. Būtų bu-
vusi labai didelė avarija, bet man pavyko šiaip 
ne taip suvaldyti automobilį, nors jis jau sli-
dinėjo po visą kelią. Viskas baigėsi gerai, pa-
vyko išvengti net ir įbrėžimų. Kadangi grei-
tis magistralėje buvo apie 110 km/h, 
situacija tikrai buvo stipriai ekstremali. Tai 
dėl savo įgūdžių išmanevruoti tokiose situ-
acijose esu dėkingas Panevėžio vairavimo 
mokyklai. 

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Aš esu labai ramus vairuotojas. Žinoma, 
kartais būna, kad kur nors skubant tenka pra-
lėkti pro mirksintį geltoną šviesoforo signalą, 
bet tai būna ypač retai ir tik ypatingais atve-
jais. Bet iš principo stengiuosi važinėti kuo 
ramiau, paisyti taisyklių. 

- Ar dalyvautumėte automobilių lenk-
tynėse?

- Jeigu būčiau profesionalus lenktyninin-
kas - dalyvaučiau. Bet nesu. Tiesa, tai vis tiek 
būtų įdomu, tad jeigu kas nors apmokytų, 
galbūt ir išbandyčiau savo jėgas, nepreten-
duodamas į kokią nors prizinę vietą. Be to, 
tokiam malonumui reikia nemažų investicijų 
ir laiko. 

- Kur važiuoti smagiausia?
- Tokio vieno maršruto išsirinkęs neturiu. 

Man labai patinka važinėti ir po Vilnių, sena-
miestyje, patinka kelias važiuojant į Trakus 
ir pats miestelis. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Pirmiausia jis turi būti techniškai tvar-
kingas, ekonomiškas, man patinka dyzeliniai 
varikliai. Tai čia būtų pagrindiniai reikalavi-
mai. Pats labai mėgstu vairuoti automobilius 
su mechaninėmis pavarų dėžėmis, tačiau jei-
gu pirkčiau naują, tikrai svarstyčiau galimy-
bę vairuoti automobilį su automatine pavarų 
dėže. Man svarbu, kad automobilis gerai 
veiktų, neapviltų kelyje, kad galėčiau ramiai 
išvažiuoti atostogų su šeima. 

- Ko vairuodamas niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Aš vairuodamas stengiuosi žiūrėti į kelią 
ir pašalinėmis veiklomis neužsiimti. Netgi la-
bai nemėgstu, kai man vairuojant kas nors 
skambina, telefonu kalbėti vengiu. Kelyje kar-
tais pasitaiko tokių situacijų, kai suvokiu, kad 
jeigu tuo metu būčiau žiūrėjęs į telefoną, vis-
kas būtų pasibaigę gerokai liūdniau. Vairuo-

Ratai

Marius Repšys: Dažniausiai  prastas vairuotojas 
save laiko labai geru

Kino ir teatro aktorius, televizijos laidų vedėjas Marius repšys (30) kalbėdamas  
apie vairavimą ir automobilius yra paprastas ir praktiškas. aktoriui svarbiausia,  
kad automobilis gerai veiktų, būtų patikimas, o kelyje sąžiningai stengiasi laikytis  
visų kelių eismo taisyklių. Jo manymu, net menkas dėmesio nukreipimas šalin gali  
būti lemiamas, tad neverta rizikuoti nei savo, nei kitų eismo dalyvių gyvybėmis.

n Šiuo metu vairuoja: „Volkswagen Passat“

n Svajonių automobilis: „Lexus“

n Greičio rekordas: apie 170 km/h

n Eismo įvykių skaičius: 1 

n Vairavimo stažas: 12 metų

DosjĖ

Aktorius ir televizijos laidų vedėjas  
Marius Repšys tikina, jog pašalinėmis 
veiklomis vairuodamas neužsiima.  
Jį blaško net ir telefono skambučiai
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Ratai

damas klausausi muzikos, bet tai juk neati-
traukia dėmesio nuo to, kas vyksta kelyje. 

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, 
kad prieš jus važiuoja prastas vairuoto-
jas?

- Matote, dažniausiai prastas vairuotojas 
save laiko labai geru vairuotoju. Jiems tik-
riausiai atrodo, kad menkniekis yra neparo-
dyti posūkio, bet aš tai laikau prasto vairuo-

tojo ženklu. Tiesa, kartais tai gali būti nese-
niai teises išsilaikęs vairuotojas, ir galbūt jam 
dar nedrąsu, jis vairuoja ne prasčiau, o atsar-
giau. O tokį vairavimą, kai lenkiama iš deši-
nės pusės, mano minėtoje istorijoje taip pat 
galima laikyti labai prasto vairuotojo ženklu. 
Taip elgtis apskritai negalima, juk kelyje esi 
ne vienas. Kelyje mes visi atsakome ne tik 
už save, privalome gerbti ir savo, ir kitų eis-
mo dalyvių gyvybes bei sveikatą. 

- Gėdingiausias, kurioziškiausias epi-
zodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Kai buvau ką tik išsilaikęs teises, kie-
me netyčia įbrėžiau kito automobilio dureles 
ir pabėgau. Man iki šiol gėda. Tai buvo labai 
naujas, geras, gražus automobilis ir aš tie-
siog išsigandau. Bet, matyt, karma yra, po 
metų man nutiko lygiai tas pats. (Šypsosi.)

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

- Neturiu tikriausiai tokių tvirtų stereoti-
pų. Tiesa, dažnai sakoma, kad moterys vai-
ruoja atsargiau, o man atrodo, kad vis dėlto 
atsargiau vairuoja vyrai. Net ir vyrų reakcija 
gal geresnė kelyje, jie, manau, kritinėje situ-
acijoje lengviau suvaldytų automobilį, greičiau 
reaguotų. Tačiau man labai gražu, kai vairuo-
ja moterys, tikrai nieko prieš jas neturiu.

- Vyro automobilyje visuomet privalo 
būti?.. 

- Visuomet privalo būti atsarginė padan-
ga, gesintuvas, vaistinėlė, liemenė ir įrankių 
komplektas, kuris reikalingas, kai tenka pa-
keisti padangą. Mano automobilyje visa tai 
yra. Man techninė apžiūra yra tarsi ėjimas 
profilaktiškai pasitikrinti sveikatos pas gy-
dytoją. Viskas mūsų labui. Juk labai gerai, 
kai žinai, ką reikia pataisyti, kas šlubuoja, ką 
galima sutvarkyti, tad, mano manymu, tech-
ninė apžiūra yra geras dalykas ir tikrai rei-
kalingas.

Dažniausiai  prastas vairuotojas 
save laiko labai geru

Kelyje mes visi 
atsaKome ne  
tiK už save, 
privalome  
gerbti ir savo,  
ir Kitų eismo 
Dalyvių gyvybes 
bei sveiKatą

Apie techninę automobilių apžiūrą Marius Repšys atsiliepia teigiamai. 
Jo manymu, ji automobiliui ir vairuotojui reikalinga taip pat, kaip 
profilaktinis apsilankymas pas gydytoją - viskas mūsų pačių labui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr
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verslo žmonės

Įkvėpimo šaltinis - motinystė 
Motinystės atostogos ne vienai moteriai tampa puikia proga kiek atsiriboti nuo darbų ir prisiminti savo pomėgius bei seniai pa-
mirštas idėjas, o kai kurioms ir puikus metas įkuri nuosavą verslą. Savo patirtimi su „Laisvalaikiu“ dalijasi trys jaunos žavios ma-
mos ir verslininkės, kurių verslai gimė ir augo drauge su jų vaikais.

Armina Staniulienė įsitikinusi, 
moterų, galinčių save realizuoti, 
vaikai laimingesni

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Verslo sėkmę 
garantuoja šeimos 

palaikymas
Dviejų žavių vaikučių mama 

ArminA StAniulienė randa lai-
ko ne tik ją be išlygų palaikančiai 
šeimai, bet ir nuosavam verslui. il-
gą laiką dirbusi nekilnojamojo turto 
srityje, šiandien ji sako atradusi sva-
jonių darbą. Armina mielai prižiūri 
pačios įkurtą unikalų lietuvoje 
elektroninį vestuvių planuotoją „my 
Day.lt“ ir taip pat pavadintą vestu-
vinių suknelių komisą. 

„Verslo idėja gimė, kai laukiausi, 
o verslą įsteigiau per motinystės 
atostogas. laiko verslui plėtoti bu-
vo mažiau, nei einant į darbą, nes 
mama būnu 24 valandas per parą. 
tačiau mano mintys buvo švares-
nės, apie kitus darbus negalvojau ir 
tai man leido į viską pažvelgti kū-
rybiškiau. Kai mintys buvo šviesios 
ir švarios, atsirado galimybė save 
išreikšti ir realizuoti idėjas“, - sakė 
verslininkė. 

A.Staniulienė prisiminė, kad de-
rinti verslą ir motinystę nelengva, 
tačiau kiekviena moteris turi rasti 
būdų, kaip save išreikšti. „Darbas 
atima laiką iš šeimos, tačiau tada 
kartu praleidžiamas laikas tampa 
kokybiškesnis. manau, kad mote-
rys, galinčios save realizuoti, ne-
svarbu, ar versle, ar mene, ar na-
muose, yra laimingesnės, taip pat 
ir jų vaikai. Juk motinos emocinė 
būsena, savijauta, savirealizacija ir 
kūrybiškumas teikia gerų emocijų, 
o jos perduodamos vaikams ir tai 
yra gerai“, - įsitikinusi moteris, prie 
kurios verslo sėkmės labai prisidė-
jo šeimos palaikymas.

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9 23

Dviejų vaikų mama ir internetinės  
parduotuvės „Lipdukai.eu“ įkūrėja Rasa 
BieLiauskaitė pripažįsta, kad būtent mo-
tinystė paskatino ją imtis kardinalių gyveni-
mo permainų - atsisakyti samdomo darbo ir 
pradėti nuosavą verslą, kurio idėją padiktavo 
sūnų poreikiai.

„Visada žinojau, kad turėsiu savo verslą, 
tačiau įtemptai apie tai pradėjau galvoti tik 
išėjusi antro vaiko auginimo atostogų. Manau, 
natūralu, kad būtent tuo laikotarpiu kyla idė-
jų, nes tada turi laiko ne tik vaikui, bet ir ap-
mąstymams. Be to, verslas buvo patraukli 
idėja ir todėl, kad norėjau skirti daugiau laiko 
savo vaikams. tikrai nesakau, kad dirbančios 
mamos savo vaikams skiria per mažai dėme-
sio, tačiau aš norėjau pati būti savo laiko val-
dove - padėti vaikams, kai jie serga, stebėti, 
kaip jie auga, dalyvauti jų šventėse ir panašiai. 
Dirbant samdomą darbą tai padaryti ne visa-
da išeina“, - sakė R.Bieliauskaitė. tiesa, ji 
pripažįsta, kad iš pradžių ir verslui reikėdavo 
skirti daug laiko, tad neretai jo reikalais tek-
davo rūpintis naktimis, kai vaikai jau miego-

davo. Dabar, kai ir jaunėlis jau eina į darželį, 
moteris gali dirbti ir dienomis.

tikriausiai, jei ne motinystė, R.Bieliaus-
kaitė šiandien verstųsi visai kitokia veikla, nes 
verslo pobūdį padiktavo vaikų poreikiai. „kai 
vyresnėlis pradėjo eiti į mokyklą, pastebėjau, 
kad namuose atsirado savotiškas chaosas. Vai-
ko daiktai, drabužiai vis kažkur pasimesdavo. 
Naršant interneto platybėse užkliuvo akis už 
vardinių lipdukų - tai specialūs, vandeniui at-
sparūs lipdukai su vaiko vardu. Pamaniau, kas 
ekonomiškiau - ar dar kartą pirkti pamestą 
daiktą, ar investuoti į vardinį lipduką? Nežinau, 
ar tai sutapimas, bet tikriausiai ne, nes daugiau 
tais metais nieko neteko pirkti pakartotinai, 
net ir iš vasaros stovyklos viską parsivežė-
me, - moteris prisiminė, kaip kilo internetinės 
vardinių lipdukų parduotuvės „Lipdukai.eu“ 
verslo idėja. - Verslas tapo ir auklėjimo dalimi - 
mano vaikai mato, kad bandau pasiekti savo 
svajonę ir su kokiomis kliūtimis, baimėmis ar 
problemomis nuolat susiduriu bandydama tai 
įgyvendinti.“

Parengė Eimantė Juršėnaitė

verslo žmonės

Rasa Bieliauskaitė norėjo savo verslo, 
kad galėtų daugiau laiko skirti vaikams 

Rasos Bieliauskaitės asmeninio albumo nuotr.

Motinystės atostogos -  
metas pasvajoti

Vilnietė ieVa MaNiušieNė - diplomuota teisi-
ninkė. tik sulaukusi pirmagimės, ji ėmėsi virbalų ir 
subrandino verslo idėją, virtusią elektronine siūlų par-
duotuve „Vukas.lt“. Moteris pripažįsta, kad jei ne mo-
tinystė, nuosavo verslo šiandien neturėtų.

 „Niekada nemaniau, kad turėsiu savą verslą. Jo 
idėja gimė kiek netikėtai. Megzti mokėjau tai, ką išmo-
kau mokykloje: šaliką, pirštines, kojines. kai laukiausi 
pirmos dukrelės, sumaniau pati jai ką nors numegzti. 
taip ir pradėjau domėtis mezgimu, siūlais, skaityti. 
Dabar turiu dvi pametinukes mergaites, jos mielai puo-
šiasi mano rankų darbo mezginiais. kad ir kokios ma-
lonios mamos pareigos, supratau, kad negaliu būti tik 
mama, verdanti košytes, einanti į lauką ir su vaikais 
skaitanti knygeles. užsisėdėti namie ir paskęsti ruti-
noje nesinorėjo, tad su vyru pradėjome skaičiuoti ir 
galvoti, kaip man maloni veikla mezgimas ir apie siūlus 
sukauptos žinios galėtų virsti internetine siūlų parduo-
tuve“, - apie verslo idėją pasakojo verslininkė. 

anot i.Maniušienės, motinystės atostogos - puikus 
laikas apmąstyti ir realizuoti svajones. „kai esi užstrigęs 
darbuose, vaikai kiek pristabdo tą ritmą, tačiau randi dau-
giau laiko pasvajoti ir prisiminti užmirštus pomėgius. Jei 
ne nėštumas, niekada nebūčiau tiek sužinojusi apie siūlus 
ir pradėjusi verslo, - pripažino verslininkė. - Neretai už-
sidarymas namuose su vaikais, rutina apriboja. kai ku-
rioms to pakanka ir tai nėra blogai, tačiau kitoms reikia 
veiklos, kitaip gali prasidėti depresija. aš motinystės atos-
togų buvau ganėtinai ilgai ir man tai padėjo išplėtoti vers-
lą, o laikas namuose tiesiog praskriejo.“ Nors verslas 
gyvuoja jau kelerius metus ir kol kas tai nėra nei pagrin-
dinė moters veikla, nei pajamos, tačiau „Vukas.lt“ reika-
lauja nemažai i.Maniušienės laiko. Bet jai puikiai pavyks-
ta suderinti mamos pareigas, darbą ir verslo reikalus.  

Idėja gimusi iš vaikų poreikių

Ieva Maniušienė nenorėjo užsisėdėti namuose, 
tad per motinystės atostogas ėmėsi verslo

Ievos Maniušienės asmeninio albumo nuotr.
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Holivudo žvaigždė Skar
letJohanSon (Scarlett 
Johansson, 29) neseniai gi
musią dukrelę pavadino Rouz 
(Rose). Apie dukrelę laimin
ga mama nekalba, juo labiau 
neleidžia fotografuoti, akcen
tuodama, jog būtina saugoti 
vaiko asmens privatumą.
S.Johanson dukters tėvas yra 
jos sužadėtinis Romanas 
Doriakas (Romain Dauriac, 
32). Jie pradėjo susitikinėti 
2012-ųjų lapkritį ir prieš me
tus susižadėjo. S.Johanson 
nėštumas išaiškėjo pavasarį.
Tačiau pora viešai jo daugiau 
nekomentavo. S.Johanson 
trejus metus buvo ištekėjusi 
už Kanados aktoriaus Rajano 
Reinoldso (Ryan Reynolds, 
37). 2011-ųjų liepą pora pa
skelbė apie skyrybas.

24

Šakira ir G.Pikė 
laukia gandrų

Žaviosios atlikėjos ŠakiroS(Shakira, 37) 

tėvai Nidija (Nidia) ir Viljamas (William) džiugiai 

pasidalijo žinia, kad dar negimęs kūdikis, kurio 

laukiasi Šakira, yra berniukas. Kokį vardą vaikui 

žada duoti Šakira ir jos gyvenimo draugas garsu

sis futbolininkas ŽeRARAS PiKė (Gerard Pique, 

27), atlikėjos tėvai neišdavė. Šakira ir G.Pikė

kartu nuo 2010 metų. Jų sūnus Milanas (Milan) 

pasaulį išvydo 2013 metų sausį. O šių metų rugpjū

tį pora paskelbė, kad laukiasi antrojo vaiko.

S.Johanson saugo dukrelės privatumą

EPA-Eltos nuotr.

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) neseniai vykusiame 
mados ir muzikos šou „Fashion Rocks“ vilkėjo 
suknelę iš naujausios „Versace“ kolekcijos

ŽvaigŽdės

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9 25

 ŽvaigŽdės
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Suknelės tiesiai nuo podiumo

Abi garsenybės iškilmingose 
ceremonijose pasirodė pasipuošu-
sios suknelėmis tiesiai nuo podiu-
mo. Dž.Lopes, ištikima „Versace“ 
mados namų gerbėja, neseniai vy-
kusiame griausmingame mados ir 
muzikos šou „Fashion Rocks“ Niu-
jorke vilkėjo suknelę iš naujausios 
„Versace“ kolekcijos, kuri tik prieš 
mėnesį buvo pristatyta Paryžiuje. 
Šiame renginyje atlikdama naujau-
sią savo hitą „Booty“ Dž.Lopes ap-
sivilko ir kitą „Versace“ suknelę - 
trumputę blizgią pilką suknelę.

Dž.Roberts neseniai vykusiuose 
„Emmy“ apdovanojimuose pasipuo-
šė trumpa perlais siuvinėta Elio Sa-
bo (Elie Saab) suknele iš naujausios 
2014 m. rudens kolekcijos. Ir, žino-
ma, visus sužavėjo atidengdama savo 
puikias kojas.

Kas bendra tarp  
Dž.Roberts ir Dž.Lopes?
Ne, jos nėra nei artimos draugės, nei kokios nors slaptos draugijos narės, nebent tai bū-
tų sėkmingų ir įtakingų moterų klubas. Tiesiog jos nuolat dėmesio centre  - talentingos, 
turtingos ir nevienadienės žvaigždės. Tad kas dar bendra, be stulbinamų laimėjimų,  
tarp Džulijos RobeRTs (julia Roberts, 46) ir DžeNifeR lopes (jennifer lopez, 45)?

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Amžius

Džulijai Roberts - 46-eri, Dže-

nifer Lopes - 45-eri. O atrodo taip 

jaunatviškai ir įspūdingai, kad pa-

vydėti galėtų ir trisdešimtmetės. 

Nepriekaištingi abiejų veido bruo-

žai - tiesiog gamtos dovana. Kaip 

ir ilgos Dž.Roberts kojos bei šyp-

sena, tapusi vizitine jos kortele. 

Ne kartą gražiausia pasaulio mo-

terimi išrinkta Dž.Lopes prisipa-

žįsta, kad dėl grožio moteris turi 

ir padirbėti, - ji mažiausiai tris ar 

keturis kartus per savaitę eina į 

sporto salę.

Dvynukai

Dž.Roberts dvynius Hazel Patriciją 
(Hazel Patricia) ir Finą Valterį (Phinna-
eus Walter) pagimdė 2004 metų lapkritį. 
Dž.Lopes savo dvynukų Makso (Max) ir 
Emės (Emme) susilaukė 2008 m. vasarį. 
Be dvynukų, Dž.Roberts dar augina sep-
tynerių sūnų Henrį (Henry). Abi jos dėl 
savo mažylių metams buvo nutraukusios 
sėkmingą karjerą, kad galėtų būti namie 
su vaikais. O paskui sėkmingai grįžo į 
sceną ir filmavimo aikštelę. Nors abi lyg 
susitarusios sako, kad motinystė pirmo-
je vietoje yra, buvo ir bus.

Neseniai vykusiuose „Emmy“ apdovanojimuose 
Džulija Roberts (Julia Roberts) pasipuošė Elio Sabo 

(Elie Saab) suknele iš naujausios jo kolekcijos
EPA-Eltos nuotr.

Na, ir, žinoma, stulbinama karjera

„Oskaro“ laureatė Dž.Roberts - viena daugiausia apmokamų moterų aktorių Holivude. 

Į tokį sąrašą patenka ir atlikėja bei aktorė Dž.Lopes.

Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) neseniai vykusiame 
mados ir muzikos šou „Fashion Rocks“ vilkėjo 
suknelę iš naujausios „Versace“ kolekcijos
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Ant podiumo - 
miesto gėlė

Niujorke ką tik pasibaigusioje 
„Mercedes-Benz“ mados savaitė-
je demonstruota naujausia dizai-
nerės Karolinos Hereros (Carolina 
Herrra) kolekcija 2015 metų pa-
vasariui. Dizainerės darbai primi-
nė įstabų gėlyną - tiek ryškiomis 
spalvomis, tiek gėlių piešiniais 
ant audinio. Tiesa, švelnų gėlių 
motyvą dizainerė sujungė techno 
stiliaus kirpimu ir detalėmis lyg 
pabrėždama miesto moters įvaiz-
dį. Nes suknutės gana universa-
lios, tinkančios tiek kasdienai, 
tiek ypatingoms progoms.

StiliuS

Švelnų gėlių motyvą 
sujungia techno 
stiliaus detalės
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StiliuS

Naujausioje Karolinos Hereros 
(Carolina Herrera) kolekcijoje - 
pavasario spalvos

EPA-Eltos nuotr.
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„Jei vakarėliui pasirinksite mažą juodą suk
nelę, tam, kad apsiginkluotumėte kerinčiu 
žvilgsniu ir pasitikėjimo kupina šypsena, teliks 
tinkamai pasirinkti makiažą“,  sakė R.Valan
tinaitė. Dažniausiai merginos, susiruošusios 
linksmybėms mieste, renkasi vakarėlių klasi
ka tapusį dūminį akių makiažą, ryškų akies 
kontūrą, blizgius šešėlius ir skaistalus. Kiek 
pažaidus spalvomis ir turimomis kosmetikos 
priemonėmis, galima sukurti puikų įvaizdį, ta
čiau pažengusios grožio pasaulio naujovės lei
džia rinktis ir kur kas drąsesnius ir žymiai 
labiau netikėtus makiažo sprendimus. „Kiek
vienas vizažistas savo lagaminėlyje turi keletą 
paslapčių, kurios jums leis pasijusti tikra bran

genybe  papuoš jūsų lūpas „Swarovski“ kris
talais ar originaliomis stilistų kurtomis blaks
tienomis. Atminkite, madingi makiažo akcen
tai visada pagyvins pabodusį įvaizdį, bet kad ir 
ką darytumėte, nepraraskite individualumo. 
Vis dėlto surizikuoti retsykiais verta“,  įsiti
kinusi vizažistė Reda Valantinaitė. Šiais laikais 
galima greitai ir nesudėtingai gauti visas rei
kiamas priemones, tad nespėjus nubėgti pas 
specialistus galima pačioms pabandyti pasigra
žinti. Profesionali vizažistė siūlo porą idėjų, 
kaip prie aprangos priderinus dirbtines blaks
tienas ar lūpas dekoravus kristalais galima at
rodyti stulbinamai.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

grožio paletė

Atėjus savaitgaliui, besiruošdamos į gimtadienį ar  
pašėlusį vakarėlį, visos merginos nori atrodyti  
gundančios kaip niekada. Tai puiki proga kiek  
paeksperimentuoti, pasirinkti drąsius sprendimus ir  
ryškų makiažą. O kartais ir pats makiažas tampa  
ryškiausiu stiliaus akcentu. Grožio studijos „Kristina“  
vizažistė RedA VAlAnTinAiTė turi porą patarimų, kaip  
vakarėlyje atrodyti stulbinamai.

Kaip suspindėti vakarėlyje?

Grupės „Magnit“ narės 
LAuRoS NAViKAitėS 
makiažo akcentas  origi
naliai dekoruotos blaks
tienos. Šiuo metu dirbti
nės blakstienos labai po
puliarios, o ir jų rūšių yra 

visokių: ilgų, tankių, su 
plunksnelėmis, spalvotų, 

žėrinčių ir panašiai, tad 
pasirinkti tikrai yra iš ko. 

Norinčios atrodyti išskir
tinai gali pasirinkti origi
nalias stilistų kurtas 
blakstienas, tapsiančias 
puikiu aksesuaru vakarė
lyje, klube, gimtadienio 
šventėje ar mergvakaryje. 

Re
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Atlikėjos Urtės ŠilAgAlytės lūpos 

tviskėjo „swarovski“ kristalais (Bling 

Lips - angl.). toks makiažo sprendimas 

atrodo stulbinamai ir tikrai nelieka nepa-

stebėtas. Žėrintys ant lūpų kristalai pui-

kiai atstoja puošniausius papuošalus, tad 

sukti galvos dėl aksesuarų nebūtina. Ži-

noma, niekas geriau lūpų nepapuoš nei 

profesionalai, tačiau kruopščios ir drąsios 

merginos gali įsigyti visas reikiamas 

priemones ir pačios bandyti pasigražinti. 

tik svarbu nepamiršti, kad kristalus ge-

riausia klijuoti ant lūpų, padažytų mati-

niais lūpų dažais.

 Ir
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RUDUO/ŽIEMA
NAUJA RANKINIŲ KOLEKCIJA

www.kailiai.lt

Vilniuje: 
Paupio g. 28;  
Ozo g. 25, PPC „Akropolis“
Kaune: 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
PPC „Akropolis“
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Elegantiškas, modernus, tačiau išlaikęs 
senąją savo dvasią „Barboros svajų“ interjeras 
leis pasijusti tikriems kunigaikščiams ar rūmų 
damoms. Poilsio centre įkurta pobūvių salė 
puikiai tinka ne tik romantiškam vakarui dvie-
se, bet ir asmeninėms šventėms, teminiams 
vakarams ar net deryboms su svarbiais klien-
tais. Juk ne veltui net senovės Romoje svarbūs 
reikalai buvo aptarinėjami būtent pirtyse.

SPA centras „Barboros svajos“ savo sve-
čiams siūlo trijų rūšių pirtis: suomišką, gari-

nę ir infraraudonųjų spindulių, atpalaiduoja-
mąją sūkurinę vonią su šviesos terapija. Be 
to, galima užsisakyti profesionalaus pirtinin-
ko bei masažuotojo paslaugas, rengti vyno ar 
viskio degustacijas. Čia nėra jokių apribojimų. 
Išsinuomoti centrą galima ir valandai, ir visai 
parai. Jums beliks atsipalaiduoti, atsikratyti 
nuovargio po įtemptos darbo dienos, pasisem-
ti energijos ir atgauti dvasinę ramybę.

„Barboros svajos“ - 
ir šventėms, ir poilsiui, ir darbui

Pobūvių salėje galima švęsti 
asmenines šventes ar rengti 
neoficialius verslo susitikimus

„Barboros svajų“ nuotr.

Sūkurinė vonia leis 
atsipalaiduoti po sunkių darbų

Norint atsipalaiduoti, pabėgti nuo miesto šurmulio ir smalsių akių,  
privačiai pasimėgauti kelių rūšių pirtimis, sūkurine vonia, atpalaiduojamai-
siais masažais ar tiesiog atšvęsti kokią nors progą SPA centre, nebūtina  
vykti į užmiestį. Visa tai galima padaryti pačioje Vilniaus senamiesčio  
širdyje - unikaliame XVIII amžiaus statybos name. Čia įsikūręs laisvalaikio 
centras „Barboros svajos“ siūlo ne tik SPA procedūras, bet ir vietą, kuri puikiai 
tinka tiek šventėms, tiek deryboms su klientais neoficialioje aplinkoje.

n  „SPA centre „Barboros svajos“ puikiai atšventėme 
gimtadienį. Žmonai surengta staigmena padarė didžiulį 
įspūdį.“

Edgaras, vadybininkas

n  „Centrą išsinuomojome norėdami paminėti 
vestuvių metines. Per kelias valandas pavyko nuosta-
biai pailsėti, pabūti dviese ir atsipalaiduoti. Ačiū!“

Renata, gydytoja

n  „Pirtis, karšta vonia ir gera kompanija - kas gali 
būti geriau žvarbų rudenį? Šį centrą išsinuomojome, 
kad geriau susipažintume su kolegomis. Pavyko ne tik 
puikiai praleisti laiką, bet ir kilo idėjų, kaip patobulinti 
įmonės produktyvumą.“

Karolis, verslininkas

klientų atsiliepimai:

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Barboros svajos“ įsikūrusios  

Barboros Radvilaitės g.7/Šiltadaržio g.2, Vilnius.  

Tel. (+370-5) 212-13-87, mob. tel. (+370-656) 51-111.  

El.p. info@barboradream.lt.  

Daugiau informacijos: www.barboradream.lt

SPA centre svečiai ne tik ras kelių rūšių 
pirtis, bet ir galės užsisakyti profesionalaus 
pirtininko bei masažuotojo paslaugas

Su „Laisvalaikio”  
kortele

15%
 nuolaida  
sąskaitai

 NaujieNoS
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Gastrolės

Atlikėjas publikai pristatys naujausio savo 
pasaulinio koncertinio turo „Moon Landing“ 
programą, kurioje ne tik naujausi praėjusių me-
tų spalį pasirodžiusio to paties pavadinimo al-
bumo kūriniai, bet ir geriausi Dž.Blanto hitai.

„Šis turas - tai romantiška, sena ir viena-
tvės kupina nusileidimo mėnulyje akimirka, 
kupina nostalgijos ir prisiminimų apie kažką 
itin didingo ir reikšmingo. Sunku patikėti, kad 
tai pavyko, ir kartu liūdna, kad šios akimirkos 
nebegalėsime pakartoti. Lygiai taip pat kaip 
negalėsime antrą kartą patirti pirmosios mei-

lės“, - apie naująjį koncertinį turą kalbėjo 
Dž.Blantas.

„Moon Landing“ turą atlikėjas, padeda-
mas savo grupės, pradėjo vasario paskutinė-
mis dienomis Airijoje ir yra suplanavęs jį pri-
statyti daugiau nei 90-yje koncertų didžiuo-
siuose Europos miestuose, Kanadoje, JAV, 
Naujojoje Zelandijoje, Australijoje.

Dž.Blanto koncertas „Moon Landing“ - 
spalio 6 d. „Siemens“ arenoje. Bilietus plati-
na „Tiketa“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Moterų  
numylėtinis  

vėl virpins  
širdis Vilniuje

l Pats Dž.Blantas apie ketvirtąjį studijinį albumą 
„Moon Landing“ atsiliepia kaip apie galbūt paskutinį, 
tačiau tikrai geriausią. Šiuo metu jis yra antrasis 
pagal populiarumą tarp jo albumų ir nusileidžia 
tik milžiniškos sėkmės sulaukusiam debiutiniam 
albumui „Back to Bedlam“. Pastarasis buvo 
išrinktas perkamiausiu praeito dešimtmečio albumu 
Didžiojoje Britanijoje.
l Iš viso Dž.Blantas jau yra pardavęs daugiau nei 
20 mln. albumų kopijų.
l Pirmasis naujausio albumo singlas „Bonifire 
Heart“ vos tik pasirodęs sulaukė didžiulės sėkmės, o 
jo vaizdo klipas per pirmąją savaitę buvo peržiūrėtas 
daugiau nei pusę milijono kartų.
l Įdomu tai, kad nuo mažens muzikalus buvęs 
Dž.Blantas savo ateitį siejo su armija. Pelnęs armi-
jos kapitono laipsnį, 2002 metais jis paliko karinę 
tarnybą ir atsidavė muzikai.
l Pasaulis apie talentingą muzikantą sužinojo radijo 
stočių eterius užkariavus jo debiutinio albumo sin-
glui „You’re Beautiful“. Pastarasis daugelyje Europos 
valstybių tapo nepakeičiamu 2005-ųjų vasaros hitu. 
Vėliau sekė tokie hitai kaip „Goodbye My Lover“, 
„Wisemen“, „High“, „Carry You Home“, „Stay The 
Night“.
l Per muzikinės veiklos dešimtmetį Dž.Blantas ne 
kartą lipo ant apdovanojimų pakylos. Jam priklauso 
du Britų muzikos apdovanojimai, du MTV videomu-
zikos apdovanojimai, du Ivoro Novelo (Ivor Novello) 
apdovanojimai ir daugelis kitų. Be to, jis penkis kar-
tus buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimuose.
l „Moon Landing“ turo koncertas bus jau trečiasis 
Dž.Blanto vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą šalies 
publikai atlikėjas koncertavo 2009 m. Vilniaus 
„Siemens“ arenoje. Tuomet jo paklausyti susi-
rinko sausakimša arena, o jo koncertas Lietuvos 
sostinėje buvo įvardytas kaip vienas geriausių per 
jo pasaulines gastroles. Po poros metų (2011) britų 
dainius pasirodė ir Kaune.

Faktai ir skaičiai

Spalio 6 d. į sostinės „Siemens“ areną sugrįš viena ryškiausių britų muzikos žvaigž- 
džių - romantiškasis DžeimSaS BlantaS (James Blunt, 40). Į lietuvą jis atvyksta  
po gerbėjoms paskelbtos netikėtos žinios - svajonių jaunikiu vadinamas Dž.Blantas  
susituokė praėjusį savaitgalį su savo drauge Sofija Velesli (Sofia Wellesley).

Redakcijos archyvo nuotr.
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Rudens sezoną „Neringa“ pradeda vėl 
kviesdama į kiekvieną penktadienį ir šešta-
dienį vykstančius muzikos vakarus. „Neretas 
susimąsto, kur Vilniuje galima praleisti savait-
galio vakarus, paminėti svarbias progas ar pa-
kviesti iš užsienio atvykusius svečius. Resto-
ranas „Neringa“ siūlo unikalią galimybę pui-
kiai praleisti laiką, gardžiai pavakarieniauti ir 
pasiklausyti tikro garso muzikos, atitinkančios 
restorano dvasią. Daugiau sostinėje niekur to 
nerasite. Be to, tai dovana lankytojams, nes 
muzikantų pasirodymai jiems nieko nekainuo-
ja“, - sakė restorano pardavimų vadovė Agnė 
Baradinskaitė. Kiekvieną savaitgalį lankytojų 
laukia vis kita programa ir geriausi savo žan-
ro atlikėjai: „Julia & 4fun“, „The Road Band“, 
dovanojantys gražiausius savo kūrinius, grupė 
„Max“, atliekanti garsiausių prancūzų atlikė-
jų šlagerius, ir daugelis kitų. Tiesa, tikro gar-
so muzika „Neringos“ scenoje ne tik savait-
galiais, tikrą fortepijono skambesį galima iš-
girsti ir dienos pietų metu bei sekmadieniais, 
kai restorane renkasi šeimos. 

„Restorane skambantis džiazas, bliuzas, 
rokenrolas ir populiariausi šlageriai vakaro pra-
džioje - puikus muzikinis fonas, vėliau virstan-
tis linksma šokių muzika, o senasis „Nerin-
gos“ parketas tampa šokių aikštele. Norintys 
pratęsti linksmybes gali neieškoti kitos vietos 
linksmybėms sostinėje ir tiesiog užsukti į čia 
pat, cokoliniame aukšte, įsikūrusią „Neringa 
Cafe-Bar“, kur vyksta linksmos diskotekos iki 
paryčių“, - priminė A.Baradinskaitė.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Restoranas „Neringa“,

Gedimino pr.23, Vilnius. 

Tel. (8-5) 261-40-58

www.retoranasneringa.lt

Seniausias sostinės restoranas „Neringa“, išsaugojęs savitą dvasią ir stilių, iki šiol  
viena populiariausių Vilniaus vietų. Čia galima pasimėgauti prieš kelis dešimtmečius 
pradėtais gaminti, jau legendiniais tapusiais patiekalais, o savaitgalio vakarais ir  
žinomų atlikėjų tikro garso muzika.

RESTORANAI

Smagūs vakarai „Neringoje“  
su tikro garso muzika

Su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai (iki 15 žmonių)

Žinomiausius prancūzų  
kūrinius gyvai atlieka grupė „Max“

Restorano „Neringa“ pardavimų 
vadovė Agnė Baradinskaitė
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Pažinimo kodas

Daugumai žmonių laiko egzistavimas - 
neginčytinas faktas, juk juo mes matuo-
jame savo gyvenimo įvykius. Tačiau spe-
cialistai kelia hipotezę, kad Niutono kon-
cepcija apie laiką kaip absoliutų matą ir 
ketvirtąjį erdvės matmenį yra klaidinga.

laikas fiziškai neegzistuoja

Laikas - tik numerologinė tvarka, kuria 
vyksta fiziniai pokyčiai, teigia mokslininkai iš 
Bistro mokslo tyrimų centro (Slovėnija). Todėl 
jis negali būti savarankiškas erdvės matmuo, 
greičiau tai pačios erdvės savybė. Pasak tyrimo 
autorių, mes įpratome laiką laikyti absoliučiu 
kiekybiniu dydžiu, nepriklausomu kintamuoju, 
kuris formulėse ir grafikuose paprastai žymi-
mas raide t. Mums atrodo, kad jį galime išma-
tuoti, bet iš tiesų taip nėra. Mes matuojame 
visai ne laiką, o vykstančių objektų pasikeitimų 
dažnumą ir greitį. Tai tik santykinis dydis, fi-
ziškai jis neegzistuoja.

Šis požiūris geriau derinasi su fiziniu pasau-
liu ir geriau paaiškina tokius fizikinius fenome-
nus kaip gravitacija, elektrostatinė tarpusavio 
sąveika ir kitus, mano mokslininkai. Jų manymu, 
laiko kaip ketvirtojo erdvės matmens teorija yra 
falsifikuojama, ir esama svarių priežasčių laiky-
ti ją klaidinga. Remdamiesi eksperimentų metu 
gautaisiais duomenimis, jie tvirtina, kad laikas 
yra tai, ką matuojame naudodamiesi laikrodžiais, 
o būtent numerologinę materialių pokyčių tvar-
ką, tai yra judėjimą erdvėje.

Tai įrodant, galima pasitelkti žinomą Ze-
nono paradoksą apie Achilą, kuris neva nieka-
da negalės pasivyti vėžlio, nes kai jis pasieks 
tašką, kuriame vėžlys buvo, šis jau bus pasi-
stūmėjęs į priekį. Šis teiginys nėra teisingas, 
nes Achilas bėga greičiau už vėžlį. Rezultatas 
čia priklauso nuo greičio, o ne nuo abiejų su-
bjektų pasistūmėjimo ir krypties laike.

Taip pat neįmanoma laiko pasukti atgal. 
Jūs galite iš kiaušinių pasigaminti omletą, bet 
negalite iškepto omleto vėl paversti žaliais 
kiaušiniais.

Laikas yra  
tik iliuzija

Mes MatuojaMe 
visai ne Laiką, o 
vykstančių ob
jektų pasikeitiMų 
dažnuMą ir greitįRedakcijos archyvo nuotr.
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pažinimo kodas

Ne taip lengva ir laiką apibūdinti. 
Pavyzdžiui, austrų fizikas Liudvikas 
Bolcmanas (Ludwig Boltzmann) 1870 m. 
iškėlė idėją, pagal kurią laikas asocijuojasi su 
chaosu ir netvarka. Ją 2010 m. tiksliau 
suformulavo fizikas Šonas Kerolas (Sean 
Carroll): „Jei tvarkingai sudėsite popieriaus 
lapus ant savo stalo ir išeisite, anksčiau ar 
vėliau ant stalo pasidarys netvarka. Jūs labai 
nustebtumėte, jei, priešingai, išmėtyti lapai 
patys sugultų lygiomis krūvelėmis.“

Yra daugybė pavyzdžių, rodančių, kad 
laikas negali slinkti visiems vienodai. Jei 
įvairiuose daugiaaukščio aukštuose būtų 
išdėlioti nepaprastai tikslūs laikrodžiai, 
pasirodytų, kad apatiniuose aukštuose jie 
milijardinę sekundės dalį atsilieka nuo 
esančiųjų viršutiniuose aukštuose.

Ne visos tautos žino laiko sąvoką

Toli gražu ne visos tautos žino laiko są-
voką. Pavyzdžiui, Amazonės baseine gyve-
nančios amondavos genties kalboje nėra žo-
džių, reiškiančių laiko tarpsnius, kaip „mė-
nuo“ arba „metai“. Hopių genties indėnai 
neskiria praeities, dabarties ir ateities. Kinų 
kalboje nėra esamojo, būtojo ir būsimojo lai-
ko, yra tik sąvokos „anksčiau“ ir „vėliau“... 
O Afrikos gentys, nors ir suvokia natūralią 
įvykių tėkmę, pavyzdžiui, sezonų kaitą, nėra 
pratusios kurti ilgalaikių ateities planų, nes 
joms nėra pažįstama sąvoka „ateitis“.

Teorija apie laiko pabaigą

Fizikas Džulianas Barburas (Julian 
Barbour) mano, kad laiką apskritai reikėtų 
panaikinti. „Čia tam tikrą vaidmenį gali atlikti 
bendrosios reliatyvumo teorijos ir kvantinės 
mechanikos sujungimas, - rašo jis savo 
knygoje „Laiko pabaiga“. - Mes pradėsime 
suvokti, kad laikas neegzistuoja.“

Kaip atrodytų pasaulis, kuriame laiko 
nebėra? „Visai ne taip, kad staiga pajusime, 
jog laikas sustojo, - mano dr. Dž.Barburas. - 
Priešingai, nauji, laikui nepavaldūs principai 
paaiškins, kodėl jaučiame laiko tėkmę. Manau, 
mes turime pereiti į kitą, aukštesnę, tikrovę, 
kurioje niekas, nei dangus, nei žemė, nejuda. 
Ramybės karalystė.“

Žinoma, teorija ginčytina, bet vis dėlto ji 
turi teisę egzistuoti, bent jau priverčia 
susimąstyti ne tik apie laiko esmę, bet ir 
apskritai apie gyvenimo esmę...

1. Ar stengiatės veikti nuosekliai?
a) taip, suprantama;
b) greičiau taip negu ne;
c) toli gražu ne visada.

2. Ar naudojatės darbų kalendoriumi?
a) ne, jis man nereikalingas;
b) turiu, bet naudojuosi juo ne visada;
c) taip, jis man būtinas.

3. Ar pirmenybę teikiate darbui, kuris tu-
ri būti atliktas griežtai nustatytu laiku?

a) greičiau taip;
b) ne, mane tai slegia;
c) man jokio skirtumo.

4. Kaip paprastai keliatės darbo die-
nomis?

a) nuskambėjus žadintuvui;
b) atsibundu prieš žadintuvui nuskambant;
c) pasigirdus skambučiui, dar mėgstu 
pasilepinti lovoje.

5. Ar dažnai ieškote kokių nors daik-
tų namuose arba darbo vietoje?

a) taip, dažnai;
b) pasitaiko;
c) labai retai.

6. Kolega jus pakviečia į gimtadienį. 
O jūs kaip tik turėjote kitų planų. Kaip 
elgsitės?

a) mandagiai atsisakysiu;
b) apsispręsiu priklausomai nuo mano 
susiplanuotų reikalų svarbos;
c) kad žmogus neįsižeistų, tikriausiai 
sutiksiu.

7. Ar galite viską mesti dėl to, kad nepra-
leistumėte mėgstamo serialo serijos?

a) kodėl gi ir ne;
b) ne, tai ne man;
c) kai kada, jei neturiu neatidėliotinų 
reikalų.

8. Pasirinkite jums artimiausią posakį:
a) „Laikas praeina! - sako kai kas. Lai-
kas amžinas: praeinate jūs!“
b) „Skubėti nereikia, paskubėsi - žmones 
prajuokinsi“;
c) „Diena - tarsi mažas gyvenimas“.

9. Kokios rūšies poilsį renkatės sa-
vaitgaliais?

a) minkštą sofą ir televizorių;
b) aktyvų;
c) įvairiai, pagal nuotaiką.

10. Ar visada stengiatės laikytis tai-
syklės: „Neatidėk rytojui to, ką gali-
ma padaryti šiandien“?

a) taip;
b) greičiau taip negu ne;
c) ne.

11. Jūsų nuomone, svajonės - tai...
a) gražūs drugeliai, gal ir nelabai nau-
dingi, bet gyvenimui suteikiantys ryšku-
mo ir ypatingą skonį;
b) smėlio pilys, kurioms kartais sugaiš-
tama nemažai brangių minučių;
c) maloniai praleistas laikas.

12. Telefonas ir televizorius jums:
a) geriausi draugai;
b) nelabai malonūs įnamiai, už kuriuos 
dar ir mokėti reikia!
c) būtini bendrakeleiviai.

Naudodamiesi lentele sudėkite taškus 
ir susipažinkite su išvadomis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3
b 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1
c 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2

19 taškų ir mažiau

Jūs žinote laiko vertę ir sugebate orga-
nizuoti dieną taip, kad spėtumėte viską, 
ką susiplanavote. Nors toks požiūris į 
laiką yra teigiamas, svarbu atsiminti 
apie būtinybę atsipalaiduoti.

20-28 balai
Tikriausiai suvokėte, kad aprėpti tai, 
kas neaprėpiama, yra neįmanoma, ir 
susitaikėte su laiku. Jūs pritariate bibli-
nei išminčiai: „Viskam pasaulyje savas 
laikas.“ Sugebate numatyti, kam verta 
gaišti laiką, o kam - ne.

29 balai ir daugiau
Jums reikėtų labiau taupyti laiką, nes, 

kaip sakoma, „tuščiai praleistas laikas yra 
egzistavimas; naudingai praleistas laikas 
yra gyvenimas“. Nors visai gali būti, kad 
esate filosofas, nepaklūstantis laiko ir erd-
vės dėsniams...

TEsTas

Ar draugaujate su laiku?

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Įdomybės

Įdomūs faktai 
apie  vyrus

Vokietijos žiniasklaida pateikia  
įdomius faktus apie vokiečius vyrus. 
Kai kurios ypatybės neabejotinai  
būdingos ir kitų tautų stipriosios lyties 
atstovams. Taigi - viskas apie vyrus.

SKaičiai, faKTai
❍ Vidutinis vokietis yra 1,79 metro 

ūgio, sveria 79 kg ir sulaukia 71,8 
metų amžiaus. Jo batų dydis - nuo 
42 iki 43.

❍ Vokietijoje 1 000 moterų tenka 939 
vyrai.

❍ Vidutinis vokietis veda būdamas  
27-erių.

❍ 90 proc. vokiečių vyrų yra dalyvavę 
savo žmonų ir partnerių gimdyme. 
Kas šimtasis vyras gimdykloje nu-
alpo.

❍ Vokietis tėvas vidutiniškai per dieną 
su vaikais praleidžia 37 minutes.

❍ Remiantis Vokietijos civilinio kodek-
so 1353 paragrafu, seksas santuoko-
je teoriškai yra prievolė.

❍ Vyras turi 25 000 barzdaplaukių. Per 
gyvenimą jis 150 dienų praleidžia 
skusdamasis.

❍ Per savo gyvenimą kruopščiai besi-
skutantis vyras pašalina 3,5 kg barz-
dos plaukų.

❍ Nuo kaklo iki kojų pirštų vyras kūne 
turi dar 25 000 plaukų.

❍ Kas penktas vyras Vokietijoje yra 
apipjaustytas.

❍ Burna atsegdami savo partnerės lie-
menėlę, vyrai sunaudoja apie 87 ka-
lorijas.

❍ 17 proc. mano, kad iš televizijos su-
žinojo apie gyvenimą daugiau nei iš 
tėvų.

❍ 6 proc. vokiečių vyrų negeria nė la-
šo alkoholio.

Įpročiai, SVajonėS
❍ Vedę vyrai beveik visada miega de-

šinėje lovos pusėje.
❍ Vyrai vidutiniškai 19 kartų per dieną 

pagalvoja apie seksą.
❍ 47 proc. vyrų tualete skaito laikraš-

tį, žurnalą arba knygą.
❍ Visi vokiečiai vyrai per metus su-

naudoja 3,5 mln. litrų plaukų prie-
žiūros priemonių.

❍ Devyni iš dešimties vyrų mano, kad 
moterys privalo skustis kojas.

❍ Tik 1 iš 20 vyrų skutasi kojas.
❍ 58 proc. vokiečių vyrų bent kartą 

mėgino besišlapindami sniege išrai-
tyti savo vardą.

❍ 83 proc. vienišų vyrų svajoja apie 
moterį, kuri mokėtų virti.

❍ 71 proc. vyrų norėtų, kad jų partne-
rė bent retkar-
čiais namuose 
tvarkytųsi nuoga.

❍ 75 proc. vyrų no-
rėtų būti futbolo 
profesionalai.

❍ 15 proc. vyrų na-
muose turi ma-
žiausiai tris televi-
zorius.

ŠiS bei TaS
❍ Dešimt populiariausių berniukų 

vardų Vokietijoje 2013 metais buvo 
Benas (Ben), Luka (Luca), Paulas 
(Paul), Jonas (Jonas), Finas (Finn), 
Leonas (Leon), Luisas (Luis), Lu-
kas (Lukas), Maksimilianas (Maxi-
milian), Feliksas (Felix).

❍ Plaukuota vyrų nugara gąsdina  
66 proc. visų moterų.

❍ Tik 5 proc. vyrų šalina plaukus nuo 
nugaros.

❍ Keturi iš penkių vyrų perka netin-
kamo dydžio prezervatyvus, daž-
niausiai - per didelius.

❍ Tik 10 proc. vyrų mano, kad jų pasi-
didžiavimas yra per mažas.

❍ 15 proc. vyrų tvirtina esantys geri 
virėjai.

Parengta pagal Eltos inf.

SanTyKiai
❍ Vidutinis vokietis skiriasi sulaukęs 39-erių. Dažniausia 

skyrybų priežastis - nuobodulys lovoje.

❍ 85 proc. vyrų, kurie miršta sekso metu, širdies smūgis 

ištinka svetimoje lovoje.

❍ 22 savo gyvenimo savaites vyrai praleidžia laukdami 

apsipirkinėjančių savo moterų.



Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija
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Garsusis Sfinksas  
bus restauruojamas

Didysis Gizos sfinksas jau bus nebeprieinamas turis-
tams -  čia  pradedami  restauravimo darbai. Didysis Gizos 
sfinksas yra gulinčio liūto su žmogaus galva skulptūra, pa-
statyta Gizos plynaukštėje Nilo vakariniame krante, netoli 
nuo  dabartinio  Kairo,  Egipte.  Tai  didžiausia monolitinė 
skulptūra pasaulyje. Ji yra 73,5 m ilgio, 6 m pločio ir 20 m 
aukščio. Ji taip pat yra seniausia žinoma monumentali skulp-
tūra, paprastai datuojama III tūkstantmečiu prieš Kristų.

 KaleidosKopas

EP
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Britų muzikos gerbėjų numylėtinė velionė Eimi Vainhaus (Amy Wine-
house) dabar stovės Londono Kamdeno Tauno rajone, kur ji gyveno ir kūrė. 
Skulptoriaus Skoto Ytono (Scott Eaton) 175 cm skulptūra atidengta rugsėjo 
14 dieną - šią dieną jai būtų sukakę 31-eri. Pagerbimo ceremonijoje dalyva-
vo atlikėjos  tėvai Mičas Vainhausas  (Mitch Winehouse)  ir  Janis Vainhaus 
(Janis Winehouse). Garsioji atlikėja skulptūroje įamžinta su savo charakte-
ringa šukuosena. E.Vainhaus mirė 2011 metų liepą būdama 27-erių.

Londone - skulptūra 
mylimai dainininkei

Atidengta nauja vaškinė 
princo Hario figūra
Prieš Didžiosios Britanijos princo Hario (Harry) 30-ąjį gim-

tadienį Madam Tiuso (Madame Tussauds) vaškinių figūrų muzie-
juje Londone atidengta natūralaus dydžio jo figūra. Sosto įpėdinio 
Viljamo  (William)  brolis  vaizduojamas kaip herojiškas kareivis 
chaki spalvos uniforma. Rankas į klubus atrėmęs vyras šypsosi 
į  lankytojų  kameras.  Šie mielai  pozuoja  šalia  vaškinio  princo. 
Naujoji  figūra  pakeitė  2006-aisiais  pagamintąją,  kuri  vaizdavo 
princą, vilkintį paprastą mėlyną kostiumą. Princas Haris rugsėjo 
15-ąją šventė savo 30-ąjį gimtadienį.

Pagal užsienio spaudą
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 Ringailė Stulpinaitė

TAIP

1			Baptistų bažnyčios mišios. Įspūdingiau-
sias gyvenime sekmadienio rytas su 
pasipuošusiomis ir pyragais nešinomis 

juodaodėmis damomis, gospelo choru ir tiek 
daug ore tvyrančio dvasingumo, kad net galva 
svaigsta tiesiogine prasme. (Šypsosi.)

2			Brodvėjus. Miuziklas „Mama 
Mia“. Ten būdama supratau, kodėl 
žmonės čia taip veržiasi ir už ką 

moka pinigus. Labai patiko scenarijus - 
nebuvo nė vienos minutės, kad mano dė-
mesys būtų atitrauktas kur nors kitur. 
Aktoriai: nuo 20 plastinių operacijų pasi-
dariusios damutės iki profesionaliausių 
šokėjų iš viso pasaulio. Dvi su puse va-
landos prabėgo kaip pusvalandis su ge-
riausia drauge. 

Kelionės

Simonos Albavičiūtės

Bent kartą per metus daugelis stengiasi išvykti pailsėti kuo toliau nuo įprastos  
aplinkos ir atplėšti mintis nuo darbų. Tuo metu ZIP FM programų direktorė ir laidų  
vedėja SIMonA AlBAvIčIūTė-BAndITA (29) važiuoja ne tik atostogauti, bet ir  
pasisemti įkvėpimo visiems metams. Šį kartą Simona savaitę praleido Jungtinėse  
Amerikos valstijose, niujorke. čia, pasak Simonos, sunkiausia priprasti prie laiko  
skirtumo, bet galima atrasti nuostabiausių dalykų, nuotykių, reginių ir pasaulio  
virtuvių. „laisvalaikis“ paprašė Simonos išskirti 10 dalykų, kurie niujorke ją  
nustebino ir patiko labiausiai.

Niujorko TOP 10, arba 8 TAIP ir 2 NE

Simona Albavičiūtė-Bandita spėjo apsilan-
kyti ir Brodvėjaus miuzikle „Mama Mia“
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3 Naktinis Niujorko vaizdas iš viršaus. 
Šeštadienis, miestas paskendęs švie-
sose ir aukštyje. Kai esi aukštai, 

miestas tuo pat metu atrodo toks didelis ir 
kartu toks mažas, o kai esi apačioje, visos 
mašinos ir gatvės susilieja į vieną liniją, o tu 
stovi ir gaudai orą. Esu žmogus, kuriam svar-
būs momentai. Man reikia akimis padaryti 
gerą nuotrauką. O tokios akimirkos kaip ši 
pakerta kojas ir per sekundę išvalo visas 
mintis.

4 Čia visos pasaulio virtuvės. Kadangi 
esu begalinė gero maisto gerbėja, kiek
vieną dieną valgiau skirtingų šalių vir-

tuvių maistą. Be abejo, prieš einant reikia 
pasidomėti, ką rekomenduojama aplankyti, ir 
išbandyti, nes tarp tų tūkstančių restoranų ir 
barų, kuriuos turi šis miestas, yra ir daug 
blogų vietų. Tačiau pasiruošus maisto kelio-
nei galima rasti geriausią pasaulio skonį.

5   Spalvingi žmonės. Man patinka atos-
togauti ten, kur galiu sutikti įdomiai 
atrodančių žmonių. Man patinka nu-

stebti. Visą dieną galėčiau sėdėti gatvėje ir 
stebėti pro šalį einančius skirtingus žmones, 
o Niujorke ši atostogų sąlyga yra įgyvendi-
nama 110 procentų.

6   Visos įmanomos parduotuvės viename 
mieste. Visiems rekomenduoju vežtis 
daugiau pinigų, nei planuotum, nes tai 

miestas, kuriame norisi juos leisti. Ten tiek 
daug gražių daiktų, drabužių, knygų ir muzi-
kos... Ir visko norisi! 

7 Niujorke jautiesi kaip filme. Bėgantys 
žmonės, geltonieji taksi, kava ir ameri-
kietiškas sūrio pyragas gulint Centri-

niame parke ant žolės, Volstritas ir kitos matytos 
vietos bei vaizdai. Kiekvieną dieną nauja filmo 
serija, kuriame pagrindinis veikėjas esi tu. 

8   Itin paprastas gatvių žymėjimas. Gat
vės yra sunumeruotos, todėl pasiklys-
ti čia tiesiog neįmanoma. Svarbiausia, 

kad visada gali įsivaizduoti, kiek toli esi nuo 
vieno ar kito taško. 

Ne

9 Gatvėse pilna supakuotų šiukšlių mai-
šų, kuriuos surenka speciali mašina. 
O kadangi kiekvienas kvadratinis met

ras čia yra brangus, kažkam tenka valgyti 
sėdint restoranėlyje, kuriame gatvę užstoja 
30 šiukšlių maišų.

10 Laiko skirtumas. Rekomenduoju 
važiuoti ilgesniam laikui nei sa-
vaitė, nes nori nenori yra sudė-

tinga priprasti prie 7 valandų skirtumo. O jei 
esi įpratęs Lietuvoje gyventi pagal griežtą 
ritmą ir anksti keliesi į darbą, net ilgiau pa-
miegojęs atsikelsi 4 valandą ryto.

kelionės

Simonos Albavičiūtės asmeninio albumo nuotr. 

Centrinis Niujorko parkas - dirbtinai sukurta 
gyvos gamtos oazė, pritraukianti minias 

turistų ir miestelėnų. Čia apsilankyti  būtina

Kaip tikra 
niujorkietė Simona 

Albavičiūtėvažinėjosi 
dviračiu Centriniame parke

 Niujorke, pasak Simonos Albavičiūtės,  
galima atrasti puikių restoranėlių ir  

paskanauti pasaulio virtuvių maisto...

...ir pasivaikštinėti  
šurmulingomis gatvėmis
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Kavinė „Central Perk“ atvėrė duris Man-
hatene, Lafajeto gatvėje. Ją sukūrė kino kom-
panija „Warner Bros“ ir bendrovė „Eight 
O’Clock Coffee“.

Kavinėje atkurta aplinka, kurią „Draugų“ 
gerbėjai matė seriale. Ten atsiras ir garsioji oran-
žinė sofa, ant kurios mėgdavo sėdėti pagrindiniai 
veikėjai, taip pat kai kurie kiti daiktai iš serialo.

Lankytojams bus siūloma nemokama kava - 
specialiai „Draugų“ jubiliejui buvo sukurtas 
kavos mišinys „Central Perk Roast“. Kavinė-
je taip pat vyks loterijos ir koncertai. „Central 
Perk“ kūrėjai žada, kad ten lankysis aktorius 
Džeimsas Maiklas Taileris (James Michael Ty-
ler), kuris „Drauguose“ vaidino slapta įsimy-
lėjusį Reičel (Rachel) kavinės vadybininką.

Kavinė veiks tik iki spalio 18 dienos, dar-
bo valandos - nuo 8 iki 20 valandos.

„Draugų“ premjera per NBC kanalą įvyko 
1994 metų rugsėjo 22-ąją, serialas buvo ro-
domas iki 2004 metų. Pagrindiniai jo herojai - 
šeši draugai, kuriuos vaidino Dženifer Enis-
ton (Jennifer Aniston), Kortnė Koks (Cour-
teney Cox), Liza Kudrou (Lisa Kudrow), Met 
ju Peris (Matthew Perry), Metas Leblankas 
(Matt LeBlanc) ir Deividas Švimeris (David 
Schwimmer).

svetur

Italijos sostinė didina 
„pagalvės mokestį“

Italijos sostinė Roma didina vadina-
mąjį „pagalvės mokestį“. Dabar turistai 
už naktį viešbutyje turės mokėti iki 7 
eurų (24,2 lito) didesnę sumą, savo sve-
tainėje internete skelbia miesto valdžia.

Finansinių sunkumų turinti Roma 
taip tikisi papildyti savo kasą. Kasmet 
Italijos sostinę aplanko apie 12 mln. 
žmonių. Vienos ir dviejų žvaigždučių 
viešbučiuose „pagalvės mokestis“ didė-
ja nuo 2 iki 3 eurų (6,9-10,35 lito) nak-
čiai. Trijų žvaigždučių viešbutį pasirinkę 
atostogautojai mokės 4, o keturių žvaigž-
dučių - 6 eurus: abiejose šiose katego-
rijose mokestis padvigubėjo. Praban-
giuose penkių žvaigždučių viešbučiuose 
„pagalvės mokestis“ šoktelėjo net 133 
proc. - nuo 3 iki 7 eurų.

Miesto valdžios duomenimis, šios 
lėšos, be kita ko, bus skiriamos infras-
truktūrai plėsti. Kelionių organizatoriai 
kritikuoja išlaidų didinimą turistams.

Niujorke  atidaryta kavinė iš serialo „Draugai“

Parenta pagal užsienio spaudą, Eltos inf.

EP
A-

El
to
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tr.

Amerikiečių televizijos serialo „Draugai“ pasirodymo ekranuose 20-ųjų metinių proga 
Niujorke bus atidaryta tiksli kavinės, kurioje dažnai lankėsi jo herojai, kopija.

Japonijos sostinėje Tokijuje tikra atrakcija tapo pradėti pardavinėti juodieji mėsainiai  
„Burger King“ kavinėse, kurie čia pavadinti tiesiog „Kuro“ (tai yra „Juodas“). Nuolat meniu 
atnaujinančios ir staigmenų pateikiančios bendrovės darbuotojai sakė, jog juodai  
spalvai išgauti naudojami tik natūralūs dažikliai.

„Ant bangos“ - juodieji mėsainiai
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Dokumentika

„Šiemet festivalio žiūrovų laukia išskirti-
nė pagrindinė programa - kiekvienas filmas 
yra tobulas meno kūrinys, juos visus sieja 
savitas kūrėjo braižas. Vaismano (Wiseman) 
niekaip nesupainiosi su Gondriu (Gondry), o 
Erolo Moriso (Errol Moriss) su Gijomu Niklo 
(Guillaume Nicloux). Kitas bendras progra-
mos filmų bruožas - aktualumas. Žmogaus 
laisvė, orumas, jo mąstymas ir siekis išsiaiš-
kinti dalykų esmę - pagrindinės šių metų fil-
mų temos“, - teigia Vilma Levickaitė, festi-
valį rengiančios „Skalvijos“ direktorė.

Ribos tarp vaidybinio ir 
dokumentinio kino tirpsta

Festivalio filmuose atsiskleidžia viena 
ryškesnių pastarųjų dienų tendencijų - kū-

rybiškas dokumentikos santykis su vaidybi-
niu kinu. Juos meistriškai jungia subtilus Ro-
berto Mirnervinio pasakojimas „Nerimstan-
ti širdis“. Įterpdamas specialiai filmui rašytus 
dialogus, pavienes scenas režisierius lydi pa-
auglę heroję brendimo ir dvasinių pasirinki-
mų keliu. Filmas šiemet palankiai sutiktas 
Kanuose. Su dokumentinio kino forma itin 
laisvai elgiasi prancūzai. Mišelis Gondri (Mi-
chel Gondry) dokumentiniame „Ar aukštas 
žmogus yra laimingas“ naudoja animaciją, 
kaip ir jį išgarsinusiuose vaidybiniuose fil-
muose „Jausmų galia“, „Miego mokslas“. Tai 
drąsus sprendimas, turint omeny tai, kad jo 
pašnekovas - vienas ryškiausių šių laikų mąs-
tytojų Noamas Chomskis. Kitas režisierius 
Gijomas Niklo renkasi „mockumentory“ for-
mą filmui „Mišelio Uelbeko pagrobimas“. Tai 

šmaikšti „versija“, išprovokuota spėlionių, 
kas nutiko garsiam rašytojui chuliganui 2011 
m., kai jis dingo per knygos pristatymo turą. 
M.Uelbekas (Houellebecq) filme „vaidina“ 
pats save.

Dokumentika šiandien - šmaikšti, gyvybinga ir be ribų
Prieš kelerius metus net didžiausias optimistas nesiryždavo dokumentikai pranašauti 
pagrindinio prizo svarbiausiuose kino festivaliuose. Šiandien ji lygia greta dėl jų  
varžosi su vaidybiniu kinu, o jos kūrėjų eksperimentai su forma ir išraiškos priemo- 
nėmis stebina kino bendruomenę. Į geriausius šiuolaikinės dokumentikos filmus  
kviečia 11-asis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis.

Kadras iš filmo „Teismas Vengrijoje“
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Dokumentika

Tikru dokumentinio kino stebuklu kino 
kritikai įvardija Stefani Sprei (Stephanie 
Spray) ir Pačo Veleso (Pacho Velez) filmą 
„Manakamana“. Į Nepalo kalnus nukeliantis 
pasakojimas stebi neįprastu būdu į deivės 
Manakamanos šventyklą keliaujančius pili-
grimus. Iš vienuolikos 10 minučių trunkančių 
kadrų sujungtas filmas leidžia įsižiūrėti į vei-
dus, gyvenimus, pabandyti išskaityti herojų 
mintis. Tačiau naujų formų ieškanti dokumen-
tika neatsisako gebėjimo patekti ten, kur in-
tymu ir verda dramatiški įvykiai. Net 167 
dienas vengrė Ešter Haide (Eszter Hajde) 
fiksavo plataus atgarsio šalyje sulaukusį teis-
mą, kai buvo teisiami negailestingai romus 
žudę serijiniai žudikai. „Teismo Vengrijoje“ 
autorė su žiūrovais rugsėjo 19 d. bendraus 
„Skalvijoje“.

Nuo teismo salių iki visatos paslapčių

Jei ne dokumentinio kino kamera, festiva-
lio nepasiektų dvasios laisve pulsuojantis fil-
mas iš Sirijos. „Sugrįžimas į Homsą“ (rež. 
Talal Derki) - tarsi dokumentinis laiškas iš 
vaiduokliu paversto miesto. Jį siunčia jauni 
revoliucionieriai. „Šiemet festivalyje akcen-
tuojame asmenybių reikšmę, tačiau ne visų 
asmenybių vardai žinomi. Nepaisant to, jos 
imponuoja ir įkvepia. Su viena iš tokių asme-
nybių, kovotoju už laisvę, ir pažindina „Sugrį-
žimas į Homsą“, - sako Sonata Žalneravičiūtė, 
viena iš festivalio programos sudarytojų.

Išskirtinė pažintis festivalio žiūrovų laukia 
su „Oskaro“ laureatu Erolu Morisu. Jis vadi-
namas dokumentinio kino Hičkoku (Hitch-
cock), o jo pavardė atsidūrė 5-oje visų laikų 

geriausių dokumentinių filmų sąrašo vietoje 
(sudarė britų leidinys „Sight and Sound“). Nau-
jausias režisieriaus filmas „Nežinomas žino-
masis“ kuria buvusio JAV gynybos sekretoriaus 
Donaldo Ramsfeldo (Rumsfeld) portretą.

Kitas dokumentinio kino veteranas Fre-
derikas Vaismanas pasiūlys pasivaikščioti po 
garsiąją galeriją Londono Trafalgaro aikštėje 
(Nacionalinė galerija). 

Tačiau įkvėpti gali ir mokslas. Markui Le-
vinsonui pavyko užfiksuoti brangiausią ir di-
džiausią mokslo eksperimentą, dar žinomą kaip 
„dieviškosios“ dalelės (Higso bozono) paieš-

kos. Du dešimtmečius trukusios mokslininkų 
pastangos ir jų aistringi išvežiojimai - „Dalelių 
karštinėje“. Rugsėjo 24 d. seansą „Skalvijoje“ 
pristatys VU Fizikos fakulteto prof.Juozas Vait-
kus, vienas iš šio eksperimento dalyvių.

Parengė Vaida Andrikonytė

Dokumentika šiandien - šmaikšti, gyvybinga ir be ribų

Festivalis vyks rugsėjo 18-28 d. „Skalvijos“  

ir „Pasakos“ kino  salėse.

Festivalio programa paskelbta www.vdff.lt

Su „Laisvalaikio” kortele -  
bilieto kaina

10 lt

Kadras iš filmo  
„Sugrįžimas  

į Homsą“
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rubriką pristato „Gaumina“
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internetas

Ar futbolo aikštelėje žaidžiantys vaikai 
gali savo energija priversti užsidegti švies-
tuvus? Kaip popierinį katalogą pristatyti 
taip, lyg jis būtų technologinė naujovė?  
Ar tikrai net skėtį galima prijungti prie  
interneto? Šiandienos tema - naujas  
požiūris į tai, kas įprasta.

n Kam išradinėti naujus daiktus, jei užtenka 

pakeisti požiūrį į jau turimus?

Vietoj 
išVadų

El.reklama: naujas požiūris į tai, kas įprasta

prie interneto prijungti  
galima net skėtį

Kas?
„Little Bits“.

Ką padarė?
Kiek anksčiau pristatė labiau žaidimus, 

o ne rimtą verslo modelį primenančius vaiz-
do klipus. Tačiau projektas išaugo ir šian-
dien „Little Bits“ teigia, kad jų produktas 
„Cloudbit“ prie interneto gali prijungti vis-
ką. Tuomet kam išradinėti naujus daiktus, 
jei užtenka pakeisti požiūrį į jau turimus.

Kodėl veikė?
Įsivaizduokite, miniatiūrinę mikroschemą 

prijungiate prie oro kondicionieriaus ir išma-
niuoju telefonu galite reguliuoti jo intensyvumą. 
Gebate pasigaminti įrankį, už lango siaučiant 
lietui, priverčiantį skėtį patį pasiprašyti jums į 
kompaniją ar švieslentę, realiuoju laiku rodan-
čią, kiek paskutinis „Facebook“ įrašas sulaukė 
dėmesio. Viskas priklauso nuo fantazijos.

rezultatai
Technologijų mėgėjai 59 dolerius kai-

nuojančias mikroschemas jau perka ir rea
lizuoja keisčiausias savo idėjas. Tad nekan-
triai laukiame, kokių dar panaudojimo va-
riantų jie pasiūlys.

http://goo.gl/mncjso
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Internetas

El.reklama: naujas požiūris į tai, kas įprasta Bėgiojantys vaikai generuoja 
elektros energiją

Kas?
„Shell“.

Ką padarė?
Viename Rio de Žaneiro kvartalų 

įrengė naują futbolo aikštelę. Šalyje, tie-
siog pakvaišusioje dėl futbolo, šis faktas 
neatrodytų nė kiek įspūdingas, jei ne 
vienas „bet“. Po danga nutiesti specia-
lūs įrenginiai, sugeriantys kiekvieną 
lakstančių vaikų judesį ir paverčiantys 
juos elektros energija. Šios technologijos 
viso rajono elektra toli gražu neaprūpi-
no, tačiau aplink aikštelę išstatytas lem-
pas įžiebė.

Kodėl veikė?
Inovacijai pristatyti „Shell“ pasi-

kvietė legendinį futbolininką Pelę, tai 
sutraukė didelį viso pasaulio žiniasklai-
dos susidomėjimą. Kitas veiksnys, at-
kreipęs dėmesį, - aikštelės įkūrimo idė-
ja. Kai vaikai savo įgūdžius galės la-
vinti visas 24 valandas per parą, dides-
nė tikimybė, kad iš jų išaugs naujos 
žvaigždės. Taip pat primenama, kad 
projektu siekiama sudominti vaikus 
technologijomis, nes šiuo metu ypač 
trūksta įvairiausių sričių specialistų.

http://goo.gl/Zeh8o4

Popierinis katalogas naujai

Kas?
„IKEA“.

Ką padarė?
Kai visas pasaulis laukė naujojo 

„Iphone“ pristatymo, IKEA internautus 
nudžiugino technologijas pašiepiančiu 
vaizdo klipu. Jame pristatomas popierinis 
katalogas, tačiau kalbos tonas ir bendras 
stilius pasirinktas toks, lyg apkalbamasis 
daiktas yra ilgai laukta naujovė.

Kodėl veikė?
Nėra laidų, visam laikui pakrauta 

baterija, be jokio uždelsimo „pasikrau-
nantys“ puslapiai, lietimui jautrus pavir-
šius ir panašūs pranašumai. Tokie iro-
niški palyginimai internautams priminė 
visus iki tol matytus vaizdo klipus.

rezultatai?
Reklama atrado savo auditoriją. Po 

masinio vaizdo klipo pasidalijimo socia-
liniuose tinkluose peržiūrų skaičius šok-
telėjo iki beveik 11 mln. ir atrodo, kad 
vis dar kyla.

http://goo.gl/jghZMG



Martyno 
Nedzinsko avantiūra  

Interviu su Martynu Nedzinsku - 68-69 p. 
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Martyno 
Nedzinsko avantiūra  

2014 m. rugsėjo 19-25 d.
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AKTUALUS InTervIUAŠTrUS ŽvILGSnIS

REiTiNGai

TV
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TV
 To

P1
0

TV8	 3,7	%
Lietuvos	rytas	TV	 3,5	%
NTV	Mir	Lietuva	 3,2	%
PBK	 2,9	%
RTR	Planeta	 2,7	%

Info	TV	 2	%
Video	ir	DVD	 1,5	%
REN	Lietuva	 1,5	%
LRT	Kultūra	 0,8	%
Liuks!	 0,6	%

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos	rytas	TV		 3,9	%
PBK		 3,4	%
TV1		 3,1	%
Info	TV		 2,8	%
RTR	Planeta		 2,5	%

REN	Lietuva		 2,4	%
TV8		 2,4	%
Video	ir	DVD		 1,4	%
LRT	Kultūra		 0,9	%
Liuks!		 0,8	%

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3	20,9	%

TRUMPai

Pernai TV3 seriale „Pasmerkti 2“ sėkmingai debiu-
tavęs ir žaibiškai išpopuliarėjęs aktorius Žilvinas 
TraTas (25) pasibaigus sezonui vylėsi sugrįžti į 
filmavimo aikštelę. Nuojauta jo neapvylė. Naujose 
„Pasmerktų“ serijose jis vėl žavės dailiosios lyties 
atstoves. Beje, Žilvinas ne vienintelis ryškus veikėjas, 
sugrįžtantis į lietuvišką trilerį. Netrukus TV3 žiūrovai 
išvys ir daugiau jau pamėgtų veikėjų. Kai kuriems 
gali tekti sugrįžti iš paties pragaro.

Operos solistas ir įvairių televizijos talentų šou 
teisėjas Merūnas viTulskis (31) grįžta į operos 
sceną. Jam patikėtas pagrindinis vaidmuo operoje 
„Madam Baterflai“. Merūnas Lietuvos operos scenoje 
jau yra dainavęs operose „Traviata“, „Eugenijus 
Oneginas“ ir „Meilės eliksyras“. Dėl spektaklio 
„Madam Baterflai“ Merūno laukia aktyvios gastro-
lės. Suplanuoti pasirodymai ne tik Europoje, bet ir 
tolimojoje Australijoje. Panašu, kad netrukus tėčiu 
tapsiantis dainininkas neturės kada mėgautis tėvystės 
džiaugsmais. 

laisvalaikis PRiE 
TElEvizoRiaUs 

Labai retai žiūriu televizorių. Kartais net 
pusmetį jo neįsijungiu ir net negaliu paaiškinti 
kodėl. Galbūt grįžus namo man dažniau norisi 
tylos ir ramybės, todėl pasileidžiu kokią nors 
muziką ir skaitau knygą.

NEiGiaMos iNfoRMacijos 
sRaUTas 

Žinių per televizorių nežiūriu. Apskritai 
jokių informacinių laidų nežiūrėčiau nė už 
jokius pinigus. Jas pažiūrėjus atrodo, kad 
nieko gyvenime nevyksta, išskyrus blogus 
įvykius. Tai absurdas. Nereikalingas žmonių 
gąsdinimas.

filMai PER TElEvizoRių 

Filmus mėgstu žiūrėti kino teatruose arba 
internetu. Ten galima rasti daugiau tų 
klasikinių, senų kino šedevrų.

GaliMybė žiūRėTi Tai, ką 
NoRi, iNTERNETU 

Turiu mėgstamą serialą, kurį žiūriu 
internetu, nes mūsų televizijos jo nerodo. Tai 
indų serialas apie Dievą Šivą.

DokUMENTika 

Mano tėtis labai mėgsta žiūrėti 
dokumentikos kanalus. Žmonėms tokia 
informacija yra vertinga ir įdomi. Šiuos 
kanalus, kaip dabar sakoma, „laikinu“.

sPoRTas 

Sportą mėgstu. Tiesioginės čempionatų 
rungtynių transliacijos - nuostabus dalykas. 
Dėl jų verta turėti televizorių.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

LNK	17,4	%

LRT	Televizija	
7,8	%

BTV	5,5	%

NTV	Mir	Lietuva	
4,6	%

TV6	4,5	%
Kiti		
kanalai	15,7	%

TV3	24,8	%

LNK	20,1	%

LRT	Televizija	
6,5	%

TV6	4,6	%

BTV	4,5	%

TV1	4	%
Kiti		
kanalai	13,1	%

Aktorė	VALDA	BIčKuTė	(33)		
prisipažįsta,	televizorius	jos		
namuose	kartais	stovi	be	darbo	visą	
pusmetį.	Mėgstamus	serialus	ar	doku-
mentiką	ji	žiūri	per	kompiuterį,	o	į	tele-
vizorių	akį	užmeta	nebent	būdama	pas	
ką	nors	svečiuose.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Valdą 
Bičkutę

Nr.	Laida		 					TV		Reitingas

1	 PASAuLIO	VYRŲ	KREPŠINIO		
	 čEMPIONATAS/JAV-LIETuVA	 TV3	 17,7
2	 PASAuLIO	VYRŲ	KREPŠINIO	čEMPION.	PuS./	
	 LIETuVA-PRANCŪZIJA	 TV3	 15,9
3	 EuRO	JACKPOT	 TV3	 13,8
4	 PASAuLIO	VYRŲ	KREPŠINIO	čEMPIONATAS	
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Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kaip vertinate pasaulio krepšinio 
čempionato rezultatus?

- Buvo galima numatyti, kad laimės ame-
rikiečiai. Nustebino galbūt tai, kad neįvyko 
svajonių finalas tarp ispanų ir amerikiečių. 
Manau, kad ispanų rinktinė buvo viena iš tų, 
kurie galėjo mesti iššūkį amerikiečiams bent 
jau viename susitikime. Kita vertus, koman-
dos, patekusios į trejetuką, ten atsidūrė dėl 
to, kad yra stipriausios, kad reikiamu mo-
mentu sužaidė taip, kaip reikėjo, ir padarė 
tai geriau už savo varžovus. Manau, kad 
staigmena vadinti šitą trejetuką būtų netei-
singa, bet, ko gero, jis galėjo būti ir kitoks. 
Jei žaistume iš naujo, rezultatai, matyt, skir-
tųsi, išskyrus pirmą vietą, nes matėsi, kad 
amerikiečiai stipresni.

- Kaip manote, kas lietuviams pakišo 
koją laimėti medalius? Ar Manto Kalniečio 
dalyvavimas būtų pakeitęs rezultatus?

- Lietuviams niekas kojos nepakišo. Šis 
čempionatas mums buvo geras - nukeliauti 

iki ketvirtos vietos nėra taip lengva ir papras-
ta su Kalniečiu ar be jo. Kita vertus, jei būtų 
buvęs Mantas, būtume turėję lyderį, kuris 
būtų padėjęs išvengti tų dramatiškų minučių 
kai kuriose rungtynėse. Galbūt jo savybių 
būtų pakakę, kad išsaugotume tai, ką turėjo-
me rungtynėse su prancūzais.

- Kaip vertinate šią lemiamą mūsų 
kovą?

- Tai buvo graži kova su lygiaverčiais var-
žovais. Turėjome galimybę laimėti, jei būtume 
nepraradę bent poros kamuolių, sustabdę bent 
vieną Boriso Diau (Boris Diaw) prasiveržimą 
pabaigoje. Bet jie įmetė, o mes - ne, sėkmė 
šypsojosi varžovams, o sėkmė šypsosi tiems, 
kas yra stipresni. Lietuviai labai gerai pasiro-
dė tose rungtynėse - bene pirmą kartą nepra-
laimėjome jiems atletiškumo ir dvikovų. Ket-
virta vieta pasaulyje yra labai gerai, bet nema-
lonus prieskonis ir apmaudėlis išlieka, nes 
labai jau arti buvo tas bronzos medalis.

- Kaip mūsų komandą vertino kiti 
žurnalistai?

- Užsienio žurnalistai ir varžovai visada ver-
tina lietuvių krepšinio rinktinę. Kartais net la-
biau negu mes patys. Po kiekvienų rungtynių 
vykusiose spaudos konferencijose varžovai, ne-
svarbu ar laimėję prieš mus ar pralaimėję, savo 
kalbas pradėdavo nuo to, kad žaidė su viena iš 
galingiausių pasaulio krepšinio komandų, viena 
iš geriausias krepšinio tradicijas turinčią ko-
mandų. Toks mūsų įvaizdis yra sukurtas ne per 
vieną dieną, ne vienos komandos, o per ištisas 
kartų kaitas. Ir tai yra labai gerai.

- Pats lankėtės jau ne viename čem-
pionate. Kas šiame čempionate nustebi-
no, kas buvo kitaip?

- Nustebinti labai niekas nenustebino, gal 
tik šiek tiek nemaloniai nuteikė, kad ispanai 
šitą čempionatą nelabai gerai suorganizavo. 
Buvo daug tokių trikdančių dalykų. Pradedant 
tuo, kad daugelis savanorių nemokėjo anglų 
kalbos, o baigiant tuo, kad kažkodėl apdova-
nojimų ceremonija vieniems vyko vieną dieną, 
kitiems - kitą. Buvo toks įspūdis, kad dirbo 
ten vien naujokai, technika streikavo. Įsivaiz-
duokite - komentatoriaus būdelės buvo viena-
me aukšte, o geriamasis vanduo - kitame. No-
rėdamas atsigerti, turi bėgti per keturis aukš-
tus. Kai atvažiuoji į naują areną, negali susi-
gaudyti, kur ką rasti. Neturi net kieno paklaus-
ti. Jau nekalbu apie tai, kad ispanai nebuvo 
labai svetingi. Pavyzdžiui, lietuviai per Euro-
pos krepšinio čempionatą 2011 m. duodavo ir 
karšto maisto, ir kitokių skanėstų, o čia buvo 
tik vaisių ir gėrimų, bet net ir tų vaisių galėjo 
būti daugiau. Pasakyčiau taip, kad mes čempio-
natą organizavome geriau negu ispanai.

- Ar teko daug sutikti lietuvių sir-
galių?

- Lietuviai, matyt, gausiai patuštino savo 
pinigines Gran Kanarijoje. Gal dėl to, kad ten 
galėjo ne tik krepšinį stebėti, bet ir pratęsti 
atostogas. Paskui sirgalių mažėjo ir mažėjo. 
Gran Kanarijoje jų buvo daugiau kaip trys 
tūkstančiai, Barselonoje - gal jau tik du, o Mad-
ride, manau, kad liko gal tik koks vienas.

- Ar pats turėjote progų aplankyti 
miestus, surasti lauktuvių šeimai?

- Madride ir Barselonoje buvau ne pirmą 
kartą, todėl nebuvo reikalo iš naujo sukti ra-
tą po tas turistines vietas. Nelabai mėgstu tą 
daryti. Man labiau patinka surasti kokį nors 
gražų restoraną ir skaniai su draugais pava-
karieniauti. O suvenyrų, be abejo, parvežiau. 
Kadangi turiu daug vaikų, kruopščiai jų ieš-
kojau ir rinkau. Vaikams iš tokių renginių daž-
niausiai vežu atributiką, marškinėlius, daiktus 
su mūsų krepšininkų parašais. Mūsų šeimo-
je kažkodėl mylimiausias yra Mindaugas Kuz-
minskas. (Šypsosi.)

Pasaulio krepšinio čempionato užkulisiai

Kol vieni pasaulio krepšinio čempionatą sekė 
prie televizoriaus ekranų, kiti turėjo galimybę 
ne tik stebėti rungtynes iš tribūnų, bet ir  
pamatyti geriausių pasaulio krepšininkų  
kasdienybę iš arčiau. Tokia laimė nusišypsojo 
TV3 sporto komentatoriui RobeRTui  
PeTRausKui (38). apie čempionato  
užkulisius ir apie tai, kas liko „už kadro“,  
jis pasidalijo su „Laisvalaikio“ skaitytojais.

iš arčiau

Ispanijoje Lietuvos krepšininkus 
palaikė ir jų antrosios pusės

EPA-Eltos nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 18.00 	 Žinios  21.50 	 „Laisvės	kirtis“  23.00 	 Džiazo	muzikos
	 	 vakaras

 23.00 	 „Prieglauda“ 16.30 	 Labas	vakaras,	
	 	 Lietuva

 16.00 	 „Nemylima“

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	9.00	 „Agata	Kristi“.	
10.00	„Mano	mažasis	ponis“.	10.20	Senoji	animaci-
ja.	11.00	„Vasaros	saulėgrįža“.	12.40,	16.00	Ekstre-
malūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	ange-
las“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	geriau“.	17.00,	
23.45	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	
gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 Gardu	
Gardu.	21.05	„Svajonių	viešbutis.	Vietnamas“.	

Info TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30	
Dviračio	šou.	10.40	Mes	pačios.	11.05,	14.45	24	va-
landos.	12.05	Krepšinio	pasaulyje.	12.35	Apie	žūklę.	
13.00	Tauro	ragas.	13.25	Autopilotas.	14.15	Padėki-
me	 augti.	 15.40	 Pagalbos	 skambutis.	 17.00,	 21.30	
Info	diena.	21.00	Pasivaikščiojimai	su	V.Masalskiu.	

PBK
5.50,	20.50	Lietuvos	laikas.	6.35,	9.00,	14.00	Nau-
jienos.	 6.40	 „Belka	 ir	 Strelka“.	 7.00,	 9.25	 Labas	
rytas.	11.00	Naujienos.	11.35	Gyvenk	sveikai!	12.40	
Kontrolinis	pirkinys.	13.10	„Laikas	parodys“.	14.20	
Laba	diena.	14.55	 „Tikėk	manimi“.	15.55	Kartu	su	
visais.	16.50		Mados	nuosprendis.	17.50	„Žmogus	
ir	 įstatymas“.	18.55	 „Jūrmala	2012“.	20.00	Laikas.	
21.20	Stebuklų	laukas.	22.25	Vienas	prie	vieno.

REn
7.05	 „Vovočka“.	 7.35	 Žiūrėti	 visiems!	 8.05	
Kviestinė	vakarienė.	9.00	Informacinė	laida	112.	
09.35	 Informacinis	šou	„Laisvas	laikas“.	10.05	
Žvaigždžių	gyvenimas.	12.05	„Pėdsekiai“.	13.05	
„Kariai	2“.	14.50	 Informacinė	 laida	112.	15.20	
Totalinis	 išpardavimas.	16.15	Šeimos	dramos.	
17.20	Nemeluok	man!	19.20	Tinkama	priemo-
nė.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Keista	byla.	
22.20	Pasaulio	paslaptys	su	A.Chapman.	23.15	
Jums	net	nesisapnavo.	

TV PolonIa
7.10	Pasaulis	sukasi.	8.05	Las	Story.	8.30	„Tarp	
mūsų	 gandrų“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00	 Alio,	 Polonia.	 12.40,	 17.55,	 2.10	 „Dvi	
medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.10	„Laimės	spal-
vos“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Ko-
misaras	 Aleksas“.	 15.40	 Klajūno	 užrašai.	 15.50	
Verslas	ir	ekologija.	16.25	„Zlotopolskiai“.	17.00	
Vasaros	 muzika.	 18.20,	 22.45,	 7.25	 Polonija	
užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55	II	pasaulinio	
karo	enciklopedija.	19.25	Okrasa	laužo	taisykles.	
20.25	 Provincijos	 lobiai.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios.	 21.50,	 3.45	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	
23.00	Lenkijos	 reporteris.	23.40,	5.45	 „Debora“.	
Lenkija.	1995.	1.45	Regionų	dienoraštis.		

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	11.40	„Tikrosios	Beverli	Hilso	namų	šeimi-
ninkės“.	6.40	„Seserys	Kardašian	Niujorke“.	7.30,	
10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	10.00,	15.50,	
17.30,	 20.00,	 22.05	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20,	
18.20	„Liežuvautoja“.	14.10,	0.10,	2.40	„Kortni	ir	
Kim	užkariauja	Niujorką“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	
milijonieriui“.	16.15,	21.15,	1.00	„Mados	kontro-
lė“.	16.40,	20.00	„Tikra	Holivudo	istorija“.	20.50	
„Paklauskite	Krislės“.	1.50	„Šiuolaikiniai	genijai“.	

TV1000
7.10	 „Elžbieta.	 Aukso	 amžius“.	 9.20	 „Sugrįžimas	 į	
rojų“.	11.20	„Laukinė	upė“.	13.20	„Meilės	riba“.	15.20	
„Turėti	Tave“.	17.10	„Pašėlę	pinigai“.	19.00	„Varnas“.	
20.55	„Stabdis“.	22.30	„Įsibrovimas“.	0.05	„Aš	suvi-
liojau	Andy	Warholą“.	1.35	„Įsimintinas	kelias“.	

TRaVEl
8.00,	 17.30	 Kelionė	 su	 veterinaru.	 8.30,	 13.30	
Naujo	būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	pa-
slaptys.	11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	
12.00	Kelionė	su	veterinaru.	13.00,	18.00	Kovos	
dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasaulio	kelio-
nės	 motociklu.	 16.00	 Ekstremalusis	 automobilio	
statymas.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.		21.00	Brangenybių	paieškos.		

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Aukcionų	 karaliai.	
7.50,	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	
Džiunglių	 auksas.	 9.10	 Išgyventi	 kartu.	 10.05	
Aukso	karštligė.	10.55	Didelės	statybos.	11.50,	
20.00,	6.35	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Apgavi-
kai.	13.35	Didysis	apgavikas.	14.30	Kieta	puo-
šyba.	15.25	Tikri	aferistai.	18.10	Likviduotojas.	
18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 19.35,	 2.25	 Karai	
dėl	 bagažo.	 21.00,	 2.50	 Miestas.	 22.00,	 3.50	
Dideli	 laivai.	 23.00	 Ateivių	 paslaptys.	 24.00	
Iliuzijos.	1.00	Draudimas:	malonumas	ir	skaus-
mas.	4.50	Nepaaiškinama.	5.45	Mūsų	kūnas.	

naTIonal GEoGRaPhIc
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Mustang“	 au-
tomobilių	 gamykla.	 11.00	 Lobių	 ieškotojai.	
12.00	 Proto	 šėliojimai.	 13.00	 Kenija.	 Genties	
gyvenimas.	 14.00	 Pavojinga	 kelionė	 į	Aliaską.	
15.00	 Skruzdėlių	 miestas.	 16.00	 Pavojingiau-
si	 Amazonės	 gyvūnai.	 17.00	 Kas	 nuskandino	
„Bismarck“	 laivą?	 18.00	 Automobilių	 restau-
ratoriai.	 Amerikos	 klasika.	 19.00	 Mokslo	 šė-
liojimai.	 20.00	 Geriausi	 lakūnai.	 21.00	 Tech-
nologinės	idėjos.	22.00	Nenugalimųjų	dvikova.	
Ugniasvaidis	 ir	gaisrininkų	automobilis.	23.00	
Lėktuvo	avarijų	tyrimai.	24.00	Geriausi	lakūnai.	
1.00	Nakties	programa.	

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

„Brazilijos	aveniu“	
(N-7).

9.00	 TV	serialas	„Vestuvių	
muzikantai“	(N-7).

10.00	TV	serialas	
„Susikeitę	broliai“	
(N-7).

11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.00	TV	serialas	„Šeimos	

reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
16.00	TV	serialas	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Animacinis	f.	„Kaip	

prisijaukinti	slibiną“.
21.20	Drama	„Aš	-	ketvir-

tas“	(N-7).
23.30	Komedija	

„Diktatorius“	(N-14).
1.10	 Muzikinė	drama	

„Svajonių	merginos“	
(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Pagalbos	skambutis	

(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	K11.	Komisarai	tiria.	

Siaubingi	kaimynai	
(N-7).

12.40	K11.	Komisarai	tiria.	
Pinigai	arba	meilė	
(N-7).

13.25	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.50	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.00	 „Kung	Fu	Panda“.
14.30	TV	serialas	„Be		

kaltės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis	

(N-7).
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
23.00	Veiksmo	trileris	

„Pasmerktas	būrys“	
(N-14).

0.50	 Siaubo	trileris	
„Mirties	motelis	2.	
Pirmasis	kirtis“	(N-7).

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

14“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	Animacinis	f.	

„Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras		

Reksas	14“.
17.10	TV	serialas	„Šerloko	

Holmso	nuotykiai“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
18.35	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.50	TV	serialas	„Kelias	į	

laimę	1“	(N-7).
19.55	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.		

Sportas.	Orai.
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
23.00	Siaubo	drama	

„Prieglauda“		
(N-14).

1.00	 „Šnipai“	(N-7).
2.10	 „Senis“	(N-7).

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 TV	serialas		
„Mistinės	istorijos“	
(N-7).

9.00	 Juoko	kovos.
10.00	TV	serialas	

„Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	TV	serialas	
„Laukinis“	(N-7).

12.00	Mistinės	istorijos	
(N-7).

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

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	

„Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės.
21.30	Veiksmo	trileris	

„Karo	menas.	
Išdavystė“	(N-14).

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

1.30	 „Laukinis“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
7.50	 Įdomi	Lietuva.
7.55	 Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
8.00	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
8.05	 „Anna	German“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
11.50	 Įdomi	Lietuva.
11.55	Susipažink	su	„Mis	

Lietuva	2014“.
12.00	Nuoga	tiesa.	„Tauta	

nuogąstauja,	kad	euras	
nuskurdins	šalį“	(N-7).

13.00	Patriotai	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	vasara.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
16.55	Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	 „Moterų	daktaras“	

(N-7).
21.50	Veiksmo	f.	„Laisvės	

kirtis“	(N-14).
23.50, 3.10	 Siaubo	f.	„Gi-

mimo	paslaptis“	(S).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	Laiko	ženklai.	Lietu-

vių	literatūros	kriti-
kos	pradžia	ir	raida.

14.40	Tarptautinis	jaunųjų	
atlikėjų	konkursas	
„Kaunas	Sonorum	
2013“.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.55	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	 „Pasakojimai	iš	

Japonijos“.
19.50	Kauno	dramos	teatro	

spektaklis	„Amerika	
pirtyje“.	

21.40	Teatras.
22.25	Naktinis	ekspresas.
23.00	Džiazo	muzi-

kos	vakaras.	XX	
Klaipėdos	pilies	
džiazo	festiva-
lis.	„Jazzanova“	
(Vokietija).

24.00	Panorama.		
Sportas.	Orai.

0.30	 Septynios	Kauno	
dienos.

1.00	 „Prokurorai“.
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„AŠ - KETVIRTAS“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius D.Dž.Karuzas.
Vaidina A.Petiferis, T.Olifantas.

Žemė tapo prieglobsčiu devyniems 
medžiojamiems ateiviams. Kartu su 
savo globėjais jie ieško saugiausių 
vietų ir tikisi likti gyvi. Galingi prie-
šai naikina juos eilės tvarka. Džonas 
Smitas turi ketvirtą numerį ir šis fil-
mas bus jo istorija...

„SVAJONIŲ MERGINOS“
muzikinė Drama. JAV. 2006.
Režisierius B.Kondonas.
Vaidina B.Noulz, Dž.Foksas,
E.Merfis.

Detroitas, septintojo dešimtmečio 
pradžia. Automobilių pardavėjas 
Kurtis Teiloras imasi muzikos vers-
lo. Jis pasirašo sutartį su trijų mer-
ginų grupe. Netrukus pagrindinė 
vokalistė Efė pakeičiama atlikėja 
Dina, ir grupė išgarsėja...

rugsėjo 19 d.

 23.00 	 „MS1:	Kalėjimo	
	 	 griūtis“

  0.25 	 „Mačetė“ 21.00  	„Detektyvas	Ko-
lambas.	Keista	partnerystė“

ANIMAl plANET
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	8.15	Didžiosios	Britanijos	gamta.	9.10	Mie-
liausi	augintiniai.	10.05,	18.20	Iškviečiamas	tramdy-
tojas.	11.00,	21.05	Rykliai.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	
uostas.	12.50,	19.15	Herojai	 iš	gyvūnų	gyvenimo.	
13.45,	20.10	Gyvūnai	ekstremalai.	14.40,	2.25	Vete-
rinarų	mokykla.	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagal-
bą.	17.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	22.00	Didelis	baltas	
ryklys.	22.55,	3.15	Akvariumų	verslas.	23.50,	4.55	
Ryklių	populiacija.	0.45,	5.45	Pabaisos	manyje.		

SpORT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	8.00	VTB	Vieningoji	
krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Triumph“.	
9.45	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Indianos	
„Pacers“.	 12.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	 turo	
apžvalga	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 15.00	 WTA	 Quebec.	
Moterų	tenisas.	Finalas.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 „NEC	 Nijmegen“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 19.15	 NBA	
Action.	20.00,	21.15	VTB	Vieningoji	krepšinio	 lyga.	
Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Triumph“.	22.00,	23.15	NBA	
krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Oklahomos	
„Thunder“.	0.10	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Utrecht“	
-	„AFC	Ajax“.	2.00	NBA	Action.	3.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Indianos	„Pacers“.

VIASAT SpORT BAlTIc
9.15	 Krepšinis.	 Pasaulio	 čempionato	 pusfinalis.	
11.05	 Futbolas.	 UEFA	 Europos	 lygos.	 „Everton“	
-	 „Wolfsburg“.	 12.55	 Formulė-1.	 Singapūro	 GP	
treniruotė	1.	Tiesioginė	transliacija.	14.45	Boksas.	
Floydas	Mayweatheris	-	Carlosas	Maidana.	15.55	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Yugra“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 18.30	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Lada“	 -	 „Jokerit“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.30	
Formulė-1.	Singapūro	GP	treniruotė	2.	22.10	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Yugra“	-	Rygos	„Dinamo“.	0.10	UEFA	
Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 0.40	 Premier	 lygos	
apžvalga.	1.10	Ledo	ritulys.	KHL.	„Lada“	-	„Jokerit“.	
3.10	UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.	3.45	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.	
4.55	Formulė-1.	Singapūro	GP	 treniruotė	1.	6.35	
Formulė-1.	Singapūro	GP	treniruotė	2.	

EuROSpORT
9.35	 Dviračių	 sportas.	 Valonijos	 turas.	 10.30	
Dviračių	 sportas.	 Laida	 su	 G.LeMondu.	 10.45,	
12.00,	 1.15	 Motociklai.	 Europos	 čempionatas.	
13.30	 Dviračių	 sportas.	 Valonijos	 turas.	 15.00	
Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	didysis	prizas.	16.00	
Lengvoji	 atletika.	 IAAF	 kontinentinė	 taurė.	 17.30		
Sporto	 linksmybės.	 17.45	 	 Motociklai.	 Europos	
čempionatas.	23.00		Kovinis	sportas.	„King	of	Kings	
World	GP“.	1.00		Motosportas.	GT	akademija.

„SVAJONIŲ VIEŠBuTIS. VIETNAMAS“
Drama. Vokietija. 2012.
Režisierius O.Receris.
 Vaidina K.Kolundas, S.Kirchberger, M.Tidofas.

Markas Vinteris prie viešbučio Vietname nori įkurti dar vieną atokvėpio 
oazę, tiesa, kuo mažiau pakenkdamas aplinkai, tad ieško pačių moder-
niausių statybos technologijų, o skrydyje į Vietnamą susižavi gražuo-
le Nora. Atvykęs į Vietnamą, Markas stengiasi parodyti jai gražiausias 
apylinkes. Tačiau Vinteris nežino, kad ši moteris tik apsimeta viešbučio 
viešnia. Iš tiesų ji šnipinėja konkuruojančiai įmonei Kinijoje.

„RYŠYS“
mistinė Drama. JAV. 2013.
Režisierius T.Kringas.
Vaidina K.Saterlandas, L.Hasas.

Martinas Bomas - našlys, vienišas 
nebylio autizmu sergančio berniuko 
tėvas. Jo sūnus Džeikas turi neįpras-
tą gabumą susieti ir numatyti, regis, 
nieko bendro neturinčius įvykius. Jis 
niekada nekalbėjo, tačiau visad žavė-
josi skaičiais ir jų kombinacijomis.

TV3
21.20

TV6
23.00

TV3
1.10

6.50, 15.55	 	
„Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

7.45, 15.30	 	
„Dviese	geriau“.

8.10	 „Galingasis	šuo	
Kriptas“.

8.35	 „Nenugalimieji.	
Kovos	tęsiasi“.

9.00	 „Superdidvyrių	
komanda“.

9.25	 „Teisingumo	lyga“.
9.50	 „Žmogus-voras“.
10.15, 16.45	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“.
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.10	Keksiukų	karai.
18.05	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.	Keista	
partnerystė“		
(N-7).

22.45	Nuotykių	drama	
„Vakarėlis“		
(N-14).

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

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Gražuolė		
ir	pabaisa“		
(N-14).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis	iš	vyrų“	
(N-7).

15.00	 „Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis	
	vilkolakis“	(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

21.00	 „6	kadrai“	(N-7).
22.00	 „Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

23.00	 „Mistinė	drama	
„Ryšys“	(N-7).

24.00	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

0.25	 Veiksmo	komedija	
„Mačetė“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Geros	savijautos	
gidas.

9.45	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

10.45	 „Fortjė		
faktorius“		
(N-7).

11.45	Žymiausios	pasaulio	
vietos.

12.15	 „Mergyt,	kur	bėgi?“	
(N-7).

13.55	Rekordininkai.
14.25	 „Objektas	11“		

(N-7).
15.25	 „Bučinys	kiaurai	

sieną“	(N-7).
17.00	Sveikatos		

užtaisas.
17.30	Reidas.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Mados		
legendos.

20.50	 „Brangusis		
Džonai“.

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „MS1:	Kalėjimo		
griūtis“		
(N-14).

TV8
21.05

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo		

sūnus	Maksas“.
9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Ragai	ir	kanopos“.
13.10	Nuotykių	f.	

Paskutinis	oro		
valdytojas“	(N-7).

15.10	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Fantastinis	veiksmo	
f.	„Transformeriai“	
(N-7).

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot.	Loterija.

22.00	Kriminalinė	komedija	
„Savas	žmogus“		
(N-14).

0.40	 Drama	„Tarpininkai“	
(N-14).

2.35	 Muzikinė	drama	
„Pašėlusi	širdis“		
(N-14).

6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Tomas	ir	Džeris.	

Stebuklingas		
žiedas“.

11.15	Veiksmo	f.		
„Spidas	Reiseris“	
(N-7).

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.35	 „Dvidešimt		
minučių“	(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Animacinė	komedija	

„Medžioklės		
sezonas		
atidarytas“.

20.40	Veiksmo	ir		
nuotykių	f.	„Žaliasis	
žibintas“	(N-7).

22.30	Romantinė		
komedija		
„L.O.L.“	(N-7).

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

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	 „Naskos	linijų	

paslaptys“.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Tautos	balsas.
14.30	Popietė	su		

Algimantu	Čekuoliu.
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	k.).	Orai.
16.15	Sveikinimų	koncertas.
17.30	Tarptautinis	krepšinio	

turnyras	V.Garasto	
taurei	laimėti.	2014.	
Pusfinalis.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
Klaipėdos.

19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.		

Sportas.	Orai.
21.00	Auksinis	balsas.
23.00	 „Da	Vinčio	demonai“	

(N-14).
1.10	 „Senis“	(N-7).

 16.15 	 Sveikinimų	
	 	 koncertas

 15.10 	 „Dauntono	abatija“

ŠeŠtadienis

„PASKUTINIS LEGIONAS“
Nuotykių filmas. Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija. 2007.
Režisierius D.Lefleris.
Vaidina K.Fertas, B.Kingslis, A.Raj.

Paskutiniuoju Romos imperatoriumi tampa dvylikametis Augustas, ir 
jis šalį valdo vos vieną dieną. Pagrobtą imperatorių barbarai įkalina vie-
nutėje Kaprio saloje. Vieną dieną Augustui pavyksta pabėgti. Prasideda 
sunki ir rizikinga kelionė Britanijos link. Ten būriuojasi vienintelis prie-
saikos Romai nesulaužęs devintasis legionas. Augustas privalo išgelbėti 
šalį. Vienintelė jo viltis - šis, paskutinysis, legionas.

rekomenduoja

 „ŽALIASIS ŽIBINTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina R.Reinoldsas, B.Laivli,
P.Sarsgardas, M.Strongas.

Beribėje Visatoje nuo neatmenamų 
laikų egzistuoja iš įvairių planetų gy-
ventojų sudarytos elitinės pajėgos - 
Žaliojo Žibinto kariai, kurių užduotis 
yra užtikrinti tvarką ir taiką tarpga-
laktinėje erdvėje. Tačiau tarpgalak-
tinę erdvę terorizuoti ima naujas 
priešas - Paralaksas. Dabar Visatos, 
o kartu ir Žemės planetos, likimas 
priklauso nuo Helo Džordano...

„TRANSFORMERIAI“
faNtastiNis Veiksmo filmas. 
JAV. 2007.
Režisierius M.Bėjus.
Vaidina Š.Labeuf, M.Foks, 
Dž.Turturas.

Kibertrono planetoje egzistuoja 
mechaninė gyvybės forma. Tai 
robotai, pasižymintys savybe trans-
formuotis į įvairius mechanizmus. 
Transformeriai pasiskirstė į dvi prie-
šiškas stovyklas. Abiejų stovyklų at-
stovai išsiunčiami į kosmoso platy-
bes ieškoti naujų energijos šaltinių. 
Paieškos atveda juos į Žemę.

„SAVAS ŽMOGUS“
krimiNaliNė komedija. JAV. 
2006. Režisierius S.Li.
Vaidina D.Vašingtonas, 
Dž.Foster, V.Defo.

Daltonas Raselas - šiek tiek kitoks 
bankų plėšikas nei kiti. Rengdamas 
tobulą apiplėšimą, Daltonas viską 
suplanavo iki smulkmenų. Jo ne-
paprastas sugebėjimas visada būti 
vienu žingsniu priekyje sugriauna 
visas niekada nesusierzinančio de-
tektyvo Kito Freizerio pastangas. 

LNK
20.40

TV3
22.00

TV8
10.00	 Menų	 sala.	 10.30	 Meilė	 ar	 pinigai?	 12.00	
„Mano	mažasis	ponis“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	
„Amazonės“.	 16.00	 „Inspektorius	 Morsas“.	 18.00	
„Agata	Kristi“.	19.05	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	„Su-
tinkant	 ir	 išlydint“.	21.45	 „Svajonių	viešbutis.	Vie-
tnamas“.	23.25	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

INFO TV
5.30,	9.30	 Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30,	
3.30	Tauro	ragas.	14.00,	4.30	Nuo...Iki.	14.45,	15.50,	
17.00	KK2.	15.25,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	
Sekmadienio	rytas.	18.55,	1.25	24	valandos.	20.00,	
4.00	Pasivaikščiojimai	su	Valentinu	Masalskiu.	VDU	
karta.	20.30	Autopilotas.	21.00	„Automobilių	paslap-
tys“.	22.00	„Gamtos	tiltai“.	23.00	Pagalbos	skambutis.	
23.50	Valanda	su	Rūta.	02.30	Yra	kaip	yra.	

PBK
6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.10	Naujienos.	7.00	Grok	
mano	mylimas	akordeone!	7.40	„Belka	ir	Strelka.“.	7.50	
„Juokingi	kamuoliukai.	Nauji	nuotykiai“.	8.05	„Irina	
Rodnina“.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	Skanėstas.	10.15	
„Jūrmala	2012“.	11.20	Idealus	remontas.	12.15	„At-
sisveikinimo	vėjų	rožė“.	14.20	Linksmųjų	ir	išradin-
gųjų	klubas.	16.45,	17.30	„Ledynmetis“.	20.00	Laikas.	
20.35	„Jūrmala	2013“.	22.50	Kas?	Kur?	Kada?	

REN
7.00	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynė-
lė“.	7.10	Kviestinė	vakarienė.	12.00	10	metų	
jaunesni.	 12.45	 Tai	 mano	 namai.	 13.15	
„Atspindžiai“.	 17.00	 Paklydimo	 teritorija	
su	 Igoriu	 Prokopenka.	 19.00	 „Pampersų	
karta“.	Michailo	Zadornovo	koncertas.	21.00	
X	 Faktorius.	 23.00	 Pasaulio	 paslaptys	 su	
A.Chapman:	pasaulio	bamba.	

TV POLONIA 
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.55	 Verslas	 ir	 ekolo-
gija.	 10.40	 Ekologijos	 laida.	 11.10	 Pasaulis	
sukasi.	 12.00	 „Nusikaltimai“.	 13.10	 18.25,	
1.45	 Galvosūkis.	 13.20	 Sveikinimų	 koncertas.	
13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 14.30	 Maklovičius	
keliauja.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	
Dokumentinis	f.	„Švento	Kryžiaus	nacionalinis	
parkas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00,	 1.15	
Lenkų-lenkų	 žodynas.	 Pokalbių	 šou.	 18.30	
TV	 ekspresas.	 18.55,	 1.50	 TV	 serialas	 „M,	
kaip	 meilė“.	 19.50	 Pramoginė	 laida.	 20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	 21.45,	 3.35	 „Londoniečiai“.	 22.35	
Sveikinimų	koncertas.	23.00	Lenkai	čia	 ir	 ten.	
23.40,	 5.20	 „Meilės	 tiltai“.	 2.40	 Animacinis	 f.	
3.00	 Žinios.	 4.25	 Sveikinimų	 koncertas.	 4.45	
Lenkai	čia	ir	ten.	

TV3
19.00

 16.35 	 „Dvidešimt	
	 	 minučių“

TV6
18.55

laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9 57

7.00	 Skonis.
9.00	 VRS	kamera		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas	rekomenduoja.
11.00	Pasaulio	galiūnų	

čempionų	lygos		
etapas	Suomijoje.	
2014	m.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Žmogus	prieš	
gamtą“	(N-7).

13.00	Prajuokink	mane		
(N-7).

14.00	Milijonieriai	(N-7).
15.00	 „Šeimynėlė“		

(N-7).
16.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už	brolį“		

(N-7).
18.00	Ekstrasensų	mūšis	

(N-7).
19.00	Savaitės	kriminalai	

(N-7).
19.30	Lietuvos	muzikos	

legendos		
(N-7).

21.30	Veiksmo	trileris	
„Ypatinga	užduotis“	
(N-14).

23.20	Veiksmo	f.	
„Erdvėlaivio		
kariai	3“		
(N-14).

1.25	 Bamba	TV	(S).

7.20	 Programa.
7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Patriotai	(N-7).
8.40	 Dokumentinis	f.	

„Didysis	barjerinis	
rifas“	(N-7).

9.45	 Dokumentinis	f.	
„Mainai	gamtoje“	
(N-7).

10.50	Vestuvių	kovos		
(N-7).

12.30	 „Stalino	sūnus“		
(1,	2,	3)	(N-7).

16.00, 17.00, 18.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20, 17.20, 6.00	
Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“		
(N-7).

18.25, 1.15, 4.05	 	
„Vera“	(N-7).

20.30	Dokumentinis	f.	
„Laukinių	kačių		
nuotykiai“.

21.25	VMG	vasara.
21.30	 „Daktaras	Monro“		

(1,	2)	(N-7).
23.40, 2.45	 	

Siaubo	f.		
„Vaiduoklių		
namai“	(S).

5.35	 Baltijos	šalių		
galiūnų	čempiona-
tas.	2013	m.		
(N-7).

7.00	 Dokumentinis	f.	
„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Trembita.
9.15	 Vilniaus	albumas.	
9.30	 Rusų	gatvė.
9.45	 Menora.
10.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
10.15	Krikščionio	žodis.
10.30	Kelias.	
10.45	Kūrybos	metas.
11.15	Naktinis	ekspresas.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Tarptautinės	parodos	

„Europos	Viduramžių	ir	
Renesanso	gobelenai.	
Gijomis	išausta	istorija“	
atidarymas.

12.45	Lietuvos	žydų	genoci-
do	dienai	paminėti.

13.00	Kine	kaip	kine.
13.30	 „Vasara	baigiasi	

rudenį“.
15.00	Tarptautinis	krepšinio	

turnyras	V.Garasto	taurei	
laimėti	2014.	Pusfinalis.	
Tiesioginė	transliacija.

17.00	 „Monologai	apie	
Joną	Gricių“

17.45	Vakaro	autografas.	
18.30	Žinios.	Orai.
18.45	Muzika	gyvai.
20.30	Kūrybos	metas.
21.00, 22.05	 Šiaulių	dra-

mos	teatro	spektaklis	
„Dėdės	ir	dėdienės“.

23.00	Panorama.
23.30	Žagarės	vyšnių		

festivalis	2014.	

6.50, 13.30	 	
Dokumentinis	f.	
„Sodininkų		
pasaulis“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	Dokumentinis	f.	

„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens	valgiai.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.25	 	

„Nerami	tarnyba“	
(N-7).

16.30	Būrėja.
17.30	Romantinis	f.	

„Susitikimas	
Malaizijoje“	(N-7).

19.20	Romantinė	komedija	
„Begalinis	Niko	ir	
Noros	grojaraštis“	
(N-14).

21.00	 „Kapitono	Granto	
vaikai“	(N-7).

22.20	Dešimčia	metų		
jaunesni	(N-7).

23.25	Nematomas	žmogus.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties		

(N-7).
11.00	Šuoliai	į		

vandenį	(N-7).
12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.00	Džeimio	Oliverio	
patiekalai	per		
15	minučių.

13.30, 17.00	 	
Jokių	kliūčių!		
(N-7)

14.55	Aukščiausia		
pavara.

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	6	kadrai	(N-7).
18.55	Nuotykių	f.	

„Paskutinis		
legionas“	(N-7).

21.00	Dokumentinis	f.	
„Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Žmogžudystė“	(N-7).
23.00	 „Ryšys“	(N-7).
24.00	 „Gatvės	vaikai“	

(N-14).
0.25	 Veiksmo	trileirs	

„Transporteris“	
(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „U2:	Roko		
žygis“.

10.15	 „Įkalčiai“		
(N-7).

11.15	Misijos		
Baltijos	jūros		
regione.

11.45	Geros		
savijautos		
gidas.

12.15	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

13.15	 „Objektas	11“		
(N-7).

14.15	Mados	legendos.
14.45	 „Stebuklinga		

žaislų		
krautuvėlė“.

16.25	 „Operacija	„Delta	
farsas“	(N-7).

18.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Protėvių	šauks-

mas“.
20.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių	apž-
valga.

20.30	Sveikatos	užtaisas.
21.00	 „Džentelmenas“	

(N-14).
22.00	 „Kas	pralošia,	

	tas	laimi!“		
(N-7)

23.40	Reidas.
0.10	 „Objektas	11“		

(N-7).

 13.00 	 Kine	kaip	kine 21.30 	 „Daktaras	Monro“ 12.00 	 „Žmogus	
	 	 prieš	gamtą“

 22.00 	 „Kas	pralošia,
	 	 tas	laimi!“

 12.00 	 Trys	pedalai 12.30 	 Penki	ingredientai

TV PROGRAMArugsėjo 20 d.

Diva Universal Tv
5.00,	 9.10,	 12.05,	 16.40,	 18.20,	 21.30	 „Išskirtiniai“.	
5.50,	 15.50	 „Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 9.35,	 18.45	
„Svajonių	namas“.	10.00,	10.50	„Nuotaka	milijonie-
riui“.	 11.40,	 19.35,	 21.50,	 4.40	 „Mados	 kontrolė“.	
12.30	 „Ruduo	 Niujorke“.	 14.15,	 15.00	 „Gyvenimas	
kaip	šou“.	17.30,	2.50	„Kardašianų	šeimos	aukštuo-
menės	gyvenimas“.	19.10	„Paklauskite	Krislės“.	20.00	
„Kylančios	žvaigždės“.	22.40	„Duok	atsakymą“.

Tv1000
8.30	 „Širdies	 ritmu“.	 10.10	 „Įsimintinas	 kelias“.	
12.00	 „Stabdis“.	 13.40	 „10	 arba	 mažiau“.	 15.15	
„Protingi	žmonės“.	16.55	„Nuostabi	malonė“.	19.00	
„Naktinis	traukinys	į	Lisaboną“.	21.00	„Slaptas	žen-
klas“.	22.45	„Moteris	juodais	drabužiais“.	0.30	„Pa-
šėlę	pinigai“.	2.40	„Merės	Šeli	Frankenšteinas“.	

Travel
8.00	Naujo	būsto	paieška.	11.00	Kelionės	seno-
viniais	automobiliais.	12.00	 Įspūdingiausi	name-
liai	 ant	 ratų.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 16.00	
Įspūdingiausios	jachtos.	17.00	Ekstremalusis	au-
tomobilio	 statymas.	 18.00	 Kelionės	 senoviniais	
automobiliais.	19.00	Kovos	dėl	bagažo.	21.00	Inži-
nerijos	stebuklai.	22.00	Žaidimai	Amerikoje.	23.00	
Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.		

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Greiti	ir	triukšmingi.	
8.15,	 6.35	 Penktoji	 pavara.	 9.10	 Kaip	 mes	
išradome	 pasaulį:	 automobiliai.	 10.05	 Tikri	
aferistai.	11.50	Automobilių	medžiotojai.	15.25	
Mašinų	pasaulyje.	16.20	Laboratorija	vyrams.	
17.15	 Miestas.	 18.10	 Sunkusis	 transportas.	
19.05,	 5.45	 Naujas	 automobilių	 gyvenimas.	
20.00	 Automobilių	 varžytinės.	 21.00,	 1.55	
Greiti	 ir	 triukšmingi.	 22.00,	 2.50	 Sandėlių	
medžiotojai.	 22.30,	 3.20	 Aukcionų	 karaliai.	
23.00,	 3.50	 Likviduotojas.	 23.30,	 4.20	 San-
dėliai.	24.00,	4.50	Kova	dėl	konteinerių.	0.30,	
5.20	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 1.00	 Nemė-
ginkite	pakartoti.	

naTional GeoGraphic
9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Skaičių	 žaidimai.	
11.00	Katastrofų	tyrimai.	12.00	Antrasis	pasau-
linis	karas.	13.00	Apokalipsė.	Pirmasis	pasau-
linis	karas.	14.00	Laukinė	Rusijos	gamta.	15.00	
Vandens	grobuonių	gyvenimas.	16.00	Nenuga-
limųjų	 dvikova.	 19.00	 Nenugalimųjų	 dvikova.	
Ugniasvaidis	ir	gaisrininkų	automobilis.	20.00	
Karstinės	įgriuvos.	21.00	Dabar	-	prasčiausias	
oras?	 22.00	 Kelto	 „Costa	 Concordia“	 avarijos	
nuotraukos.	 23.00	 Aferistai	 ir	 turistai.	 24.00	
Draudimai.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
7.00,	 12.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	
Didžiosios	Britanijos	gamta.	8.15	Felinologijos	
įvadas.	9.10	Projektas	„Šunyčiai“.	10.05	Egzo-
tiniai	 augintiniai.	 11.00	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
11.55	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 18.20,	 2.25	 Akva-
riumų	 verslas.	 19.15	 Drambliai.	 20.10	 Liūto	
riaumojimas.	21.05	Rykliai.	22.55,	4.05	Blogas	
šuo.	 23.50	 47	 dienos	 su	 rykliais.	 0.45,	 5.45	
Šunų	gelbėjimas.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	sky-
rius.	3.40	Nežinomi	miestai.	6.35	Surikatos.	

sporT1
	 10.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 10.15	 NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 11.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 12.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Vašingtono	„Wizards“	-	Portlando	
„Trail	 Blazers“.	 14.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
CSKA	-	„Rubin“.	16.00	WTA	Korea	Open.	Moterų	
tenisas.	 Pusfinaliai.	 20.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „FC	 Groningen“.	 22.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	 -	 Indianos	 „Pa-
cers“.	24.00	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	
0.30	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Šarlo-
tės	 „Bobcats“.	 2.45	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lygos	
turo	 apžvalga.	 4.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Ga	Eagles“	-	„AFC	Ajax“.	6.00	WTA	Korea	Open.	
Moterų	tenisas.	Finalas.	Tiesioginė	transliacija.	

viasaT sporT BalTic
8.15	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Yugra“	 -	 Rygos	 „Dina-
mo“.	10.15	Krepšinis.	Pasaulio	čempionato	finalas.	
12.25	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 12.55	
Formulė-1.	Singapūro	GP	treniruotė	3.	Tiesioginė	
transliacija.	14.05	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Bayern“	 -	 „Manchester	 City“	 15.55	 Formulė-1.	
Singapūro	GP	kvalifikacija.	Tiesioginė	transliacija.	
17.15	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Aston	Villa“	
-	„Arsenal“.	Tiesioginė	transliacija.	19.00	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	 lygos	apžvalga.	19.25	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„West	Ham“	-	„Liverpool“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 QPR	 -	 „Stoke“.	 23.20	 Formulė-1.	
Singapūro	GP	kvalifikacija.	0.40	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Aston	Villa“	-	„Arsenal“.	2.30	Bok-
sas.	Floydas	Mayweatheris	-	Carlosas	Maidana.	

eUrosporT
9.30	 Motosportas.	 „World	 Series	 by	 Renault“.	
10.00,	 14.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	
didysis	prizas.	11.00	Motociklai.	Europos	čem-
pionatas.	 12.30	 Futbolas.	 Moterų	 bundeslyga.	
14.30,	17.45	Sporto	linksmybės.	19.00	Pasaulio	
baidarių	ir	kanojų	irklavimo	čempionatas.	20.30	
Kovinis	 sportas.	 „King	 of	 Kings	 World	 GP“.	
21.45	Jojimas	su	kliūtimis.	„Global	Champions	
Tour“.	23.15	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	
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 9.30 	 Krepšinio	pasaulyje
	 	 su	Vidu	Mačiuliu

 20.05 	 Dainų	šventė	
	 	 2014	m.

 22.00 	 „Gaivalas	
	 	 internete“	

 17.00 	 Ne	vienas	kelyje 16.15 	 „Kurt	Sejitas	
	 	 ir	Šura“

TV8
10.10	 „Inspektorius	Mažylis“.	11.00	Mamyčių	klu-
bas.	 11.30	 Mankštinkitės.	 12.00	 „Mano	 mažasis	
ponis“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	 15.00	 „Amazonės“.	
16.00	 „Inspektorius	 Morsas“.	 18.05	 „Agata	 Kristi.	
Tomis	ir	Tapensė“.	19.05	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	
Romantinė	drama	„Svetima	širdis“.	21.40	„Sutinkant	
ir	išlydint“.	23.20	„Nusivylusios	namų	šeimininkės“.	

Info TV
6.45,	14.00	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50	
KK2.	9.05,	13.30	Dviračio	šou.	10.45	Pasivaikščiojimai	
su	V.Masalskiu.	12.00,	2.15	Yra	kaip	yra.	13.00	Telepar-
duotuvė.	15.40,	23.55	24	valandos.	16.45	„Menininkų	
portretai“.	17.20,	23.25	Savaitės	kriminalai.	17.45	Zam-
bija:	 „Ačiū,	 Lietuva!“	 19.10	 Mes	 pačios.	 19.40	 „Alfa“	
savaitė.	20.10	Pagalbos	skambutis.	21.00	„Automobilių	
paslaptys“.	22.00	„Gamtos	tiltai“.	23.00	Tauro	ragas.

PBK
9.00,	11.00,	17.10	Naujienos.	7.10	 „Armėnijos	par-
duotuvė“.	7.35	„Belka	ir	Strelka“.	7.50	„Juokingi	ka-
muoliukai“.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	užrašai.	9.35	
Kol	 visi	 namie.	 10.25	 Fazenda.	 11.20	 „Respublikos	
pasididžiavimas“	13.25	„Trys	draugai“.	17.30	„Juoda	
ir	balta“.	18.35	„Didžiosios	lenktynės“.	20.00	Laikas.	
21.40	„Trys	akordai“.	

REn
7.00	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.15	
Švarus	 darbas.	 8.05	 Gyvenimo	 taisyklės.	 9.00	
Žiūrėti	visiems!	9.50	Pampersų	karta“	Michailo	
Zadornovo	koncertas.	8.50	„Nacionalinės	poli-
tikos	 ypatumai“.	 11.40	 „Titanikas“.	 Reportažas	
iš	 ano	 pasaulio.	 13.30	 „Titanikas“.	 Amžinojo	
gyvenimo	paslaptis.	16.25	„Žmogžudystės	sko-
nis“.	20.20	 „Mes	 iš	ateities“.	23.00	 „Dobrovas	
eteryje“.

TV PolonIa
9.20	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 9.50	 Klajūno	 užrašai.	
10.00,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 10.05	 „Sagalio	
paslaptis“.	 10.40	 Grūdas.	 11.10	 „Naktys	 ir	 die-
nos“.	 12.10,	 4.30	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.25	
Žemutinė	Silezija.	12.50	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.00	 Viešpaties	 Angelas.	 13.10	 Tarp	 žemės	
ir	 dangaus.	 13.40	 Provincijos	 lobiai.	 14.00	
Šv.Mišių	 transliacija.	 15.10	 Prie	 Tatrų.	 15.30	
Prezidentinės	 pabaigtuvės	 -	 Spala	 2014.	 16.50	
Okrasa	 laužo	 taisykles.	 17.25,	 1.05	 „Išsaugotas	
pasaulis“.	 18.50,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	
Raganų	 sąskrydis	 -	 Kelcai	 2014.	 20.40	 Laba-
naktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45	 „Ranča“.	 22.40	
Sveikinimų	koncertas.		

DIVa UnIVERsal TV
9.35,	17.35,	19.10,	21.45,	23.40	„Išskirtiniai“.	8.45	„Se-
serys	Kardašian	Niujorke“.	7.30,	8.20	„Kortni	ir	Kim	už-
kariauja	Niujorką“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	12.30	
„Svajonių	namas“.	12.55,	15.40,	18.45,	0.05	„Mados	
kontrolė“.	13.20,	18.00	„Tikra	Holivudo	istorija“.	14.10,	
22.10	„Kylančios	žvaigždės“.	16.00	„Kardašianų	šei-
mos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	 16.50	 „Išmokysiu	
būti	žvaigžde“.	20.00	„Amerikietiška	svajonė“.	

TV1000
7.10	„Protingi	žmonės“.	9.00	„Meilė	ant	lagami-
nų“.	 10.30	 „Merės	 Šeli	 Frankenšteinas“.	 12.40	
„Naktinis	 traukinys	 į	 Lisaboną“.	 14.45	 „Didieji	
lūkesčiai“.	17.00	„Varnas“.	19.00	„Gėlėti	sapnai“.	
21.40	„Įsibrovimas“.	23.20	„Pašėlę	pinigai“.		

TRaVEl
8.00,	14.00	Amerikos	maistas.	10.00	Įspūdingiau-
sios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	11.00	Įspūdin-
giausios	jachtos.	12.00	Ekstremalusis	automobilio	
statymas.	 13.00	 Kelionės	 senoviniais	 automobi-
liais.	16.00, 23.00	Įspūdingiausi	nameliai	ant	ratų.	
17.00	 Bolivija.	 18.00	 Prabangūs	 traukiniai.	 19.00	
Svajonių	kelionė.	Aliaska.	19.30	Kelionė	su	vete-
rinaru.	 20.00	 Amerikos	 maistas.	 21.00	 Greitkelis.	
22.00	Ekstremalusis	automobilio	statymas.	

DIscoVERy
7.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 7.25	 Geriausi	 automobi-
liai.	 8.15,	 17.15,	 5.45	 Didelės	 statybos.	 9.10	
Mitų	 griovėjai.	 10.05	 Nemėginkite	 pakartoti.	
10.55	Vaikantis	naudos.	11.50	Sandėliai.	12.40	
Nekilnojamojo	 turto	 agentai.	 13.35	 Aukcionų	
karaliai.	14.30	Relikvijų	medžiotojai.	15.25	Kova	
dėl	 konteinerių.	 16.20	 Mašinų	 maištas.	 18.10	
Dideli	 lėktuvai.	 19.05	 Kas	 jūsų	 garaže?	 20.00,	
1.55	Didysis	apgavikas.	21.00,	2.50	Apgavikai.	
22.00,	 3.50	 Automobilių	 kolekcininkai.	 23.00	
Upių	monstrai.	1.00	Ledynų	auksas.	6.35	Penk-
toji	pavara.	

naTIonal GEoGRaPhIc
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 Skaičių	 žaidimai.	
11.00	 Lėktuvo	 avarijų	 tyrimai.	 12.00	 Didieji	
Antrojo	 pasaulinio	 karo	 žygiai.	 13.00	 Karo	
lakūnai.	 14.00	 Laukinė	 Rusijos	 gamta.	 15.00	
Miško	 grobuonių	 gyvenimas.	 16.00	 Gelbėkis	
nelaimėje.	 17.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Įsiutęs	
bulius.	 18.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Dusulys.	
19.00	 Gelbėkis	 nelaimėje.	 Pavojinga	 situacija	
padangėse.	 20.00,	 24.00	 Apokalipsė.	 Pirma-
sis	pasaulinis	karas.	21.00	Antrasis	pasaulinis	
karas.	 22.00	 Kosmosas:	 erdvė	 ir	 laikas.	 23.00	
Skaičių	žaidimai.	1.00	Nakties	programa.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Mažieji	išdykėliai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
8.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
9.00	 Sportuok	su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	Nuotykių	f.		

„Katinas	su		
skrybėle“.

13.05	Komedija		
„Nuotakos	tėvas“.

15.10	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas		
ir	Šura“	(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
tiria“	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.
19.30	Lietuvos	talentai	

2014.
21.15	Veiksmo	f.	

„Raudonoji	aušra“	
(N-14).

23.05	Komedija		
„Džefas,	gyvenantis	
namuose“		
(N-14).

0.50	 Nuotykių	drama	
„Zokomonas“.

6.30	 „Žaibo		
smūgis“.

6.55	 „Nenugalimieji“.
7.20	 „Antinas		

Gudruolis“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Sunkus	vaikas“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Komedija		

„Margi,	pirmyn!“
12.00	Nuotykių	f.		

„Vėl	septyniolikos“.
14.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
15.00	 „Didingasis		

amžius“		
(N-7).

17.00	Ne	vienas		
kelyje.

17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.		

Sportas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės		
įvykių	apžvalga.

19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	f.	

„Nesunaikinami“		
(N-14).

23.45	Fantastinis	f.	
„Pietietiškos		
istorijos“		
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Haudis	Gaudis“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Gustavo	enciklopedija.
10.30	Brolių	Grimų	pasa-

kos.	Mėlyna	švieselė.
11.45	Klausimėlis.lt.
12.00	 „Australija.	Keliautojo	

laiku	vadovas“	(1).
13.00	 „Puaro“	(N-7).
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	Duokit	šansą.
16.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
17.00	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
17.30	Tarptautinis	krepšinio	

turnyras	V.Garasto	
taurei	laimėti.	Finalas.	
Tiesioginė	transliacija.	

19.25	Lašas	po	lašo.
19.30	Pasaulio	panorama.
20.00	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	Mėnulio	fazė.
22.00	 „Gaivalas	internete“	

(N-14)	(1).
1.20	 „Senis“	(N-7).

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 „Galileo	(N-7).
8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio	pasaulyje	

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	Dokumentinis	

f.	„Nacionalinė	
Geografija.	Žuvys	
monstrai“	(N-7).

13.00	Prajuokink	mane	(N-
7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų	koncer-
tas.

16.00	Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“	(N-
7).

18.00	 „Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Romantinė	drama	
„Rosamunde	Pilcher.	
Meilė	horizonte“	(N-
7).

20.50	Komedija	„Meilė	
seilė	3“	(N-7).

22.55	Komedija	„Moteriško	
solidarumo	paslap-
tys“	(N-7).

1.15	 Bamba	TV	(S).
* Lietuvos ryto TV

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Vaidas	
Baumila	(N-7).

8.20	 Šiandien	kimba.
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Teritorija.
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Apaštalas“	(N-7).
15.20, 16.20, 17.20, 18.25	

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

16.00, 17.00, 18.00	 	
Žinios.	Orai.

19.00	Konkurso	„Mis	
Lietuva	2014“	finalas.

22.00, 1.00, 4.00	
Nusikaltimas	ir	baus-
mė.	„Prostitučių	
medžioklė.	Slapta	poli-
cijos	operacija“	(N-14).

23.00, 2.25	 	
„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

1.45, 4.45	 	
Didžiosios	Britanijos	
„Porsche	Carrera“	
taurės	lenktynės	iš	
„Donington	Park“	
trasos	(1).	2013	m.

5.25	 „Gamtos	pasaulis“.
5.45	 Vestuvių	kovos		

(N-7).

8.05	 Dainų	dainelė.	Po	
trisdešimties	metų.

9.50	 Tokie	jie	buvo.	
Alfonsas	Penikas.

10.00	Septynios	Kauno	dienos.
10.30	 „Dvynukės	ir		

dvynukai“	(2).
11.20	Kūrybos	metas.		

Eglė	Rakaukaitė.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Vytauto	Kernagio	

dainos	Vilniui.
13.20	Žagarės	vyšnių	

festivalis	2014.	
A.Raudonikio	kūryba.

14.10	Mūsų	miesteliai.	
Vilkija.

15.00	Tarptautinis	krep-
šinio	turnyras	
V.Garasto	taurei	
laimėti.	Tiesioginė	
transliacija.

17.00	 „Pasakojimai	iš	
Japonijos“.

17.40	Rašytojo	Juozo	
Tumo-Vaižganto	145-
osioms	gimimo	meti-
nėms.	Laiko	ženklai.

18.30	Žinios	(su	vertimu	į	
gestų	k.).	Orai.

18.45	Koncertas	„Missa	
Flamenca“.

20.05	Dainų	šventė	2014	m.	
Šokių	diena	„Sodauto“.

23.00	Panorama.	
23.30	J.Tumas	-	Vaižgantas.	

„Nebylys“.	

 7.25 	 Kitoks	pokalbis
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rugsėjo 21 d.

 16.15 	 „Manoletė“ 12.30 	 Topmodeliai 17.30 	 „Viešbutis	
	 	 „Grand	Hotel“

AnimAl plAnet
7.00,	 12.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25	 Di-
džiosios	 Britanijos	 gamta.	 8.15	 Felinologijos	
įvadas.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Mieliausi	
augintiniai.	11.00	Felinologijos	įvadas.	11.55	Gy-
vūnų	oro	uostas.	12.50	Dominykas	Monganas	ir	
laukinės	būtybės.	18.20,	2.25	Namai	medžiuose.	
19.15	Nežinomi	miestai.	20.10	Blogas	šuo.	21.05	
Rykliai.	 22.55,	 4.05	 Liūto	 riaumojimas.	 23.50,	
4.55	 Žuvis	 kūjis.	 0.45,	 5.45	 Aš	 -	 gyvas.	 1.35	
Gyvūnų	apsaugos	skyrius.

Sport1
8.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	
Oklahomos	 „Thunder“.	 10.30	 NBA	 Action.	 Krep-
šinio	lygos	apžvalga.	12.00	Rusijos	„Premier	Lea-
gue“.	CSKA	-	„Zenit“.	14.00	Portugalijos	„Primeira“	
lyga.	 „FC	Porto“	-	 „Belenenses“.	16.00	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „Vitesse“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 17.45	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	18.00	WTA	
Korea	Open.	Moterų	tenisas.	Finalas.	20.00	Čempi-
onai	LT.	Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	čempionatas.	
21.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“	
-	 Majamio	 „Heat“.	 23.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 23.30	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Krasnodar“	 -	 CSKA.	 1.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 „Vitesse“	 -	 „Az	 Alkmaar“.	 3.30	 Portugalijos	
„Primeira“	lyga.	„Rio	Ave“	-	„Maritimo“.	

ViASAt Sport BAltic
7.50	Ledo	ritulys.	KHL.	„Yugra“	-	Rygos	„Dinamo“.	
9.50	Premier	lygos	apžvalga.	10.50	Dviračių	sportas.	
Pasaulio	čempionatas.	Ispanija.	Tiesioginė	translia-
cija.	13.00	Futbol	Mundial	žurnalas.	13.30	Formulė-
1.	Singapūro	GP	kvalifikacija.	14.50	Formulė-1.	Sin-
gapūro	GP	lenktynės.	Tiesioginė	transliacija.	17.00	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 17.25	
Futbolas.	 Anglijos	 premier	 lygos	 žurnalas.	 17.55	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manchester	City“	
-	„Chelsea“.	Tiesioginė	transliacija.	20.00	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Leicester“	 -	 „Manchester	
United“.	 21.50	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Everton“	 -	 „Crystal	 Palace“	 23.40	 Motosportas.	
Žiedinės	lenktynės.	Vokietija.	1.40	Dviračių	sportas.	
Pasaulio	čempionatas.	Ispanija.	

euroSport
9.30	 Ralis.	 FIA	 Europos	 čempionatas.	 10.00	
Motociklai.	 Europos	 čempionatas.	 11.30	
Motosportas.	 FIA	 pasaulio	 čempionatas.	
12.30,	 18.15	 Sporto	 linksmybės.	 13.45	 Šuoliai	
nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 prizas.	 16.45,	
19.00,	0.30	Pasaulio	baidarių	 ir	kanojų	irklavimo	
čempionatas.	 19.00	 Pasaulio	 baidarių	 ir	 kanojų	
irklavimo	čempionatas.	20.00	Boksas.	WBA	serija.	
22.00,	1.15	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	didysis	
prizas.	23.15	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	

6.50, 13.00	 	
Dokumentinis	f.	
„Mylėk	savo	sodą“.

7.40	 Parduotuvių		
karalienė.

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	Dokumentinis	f.	
„Duok	leteną!“

11.00	Dokumentinis	f.	
„Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	Dokumentinis	f.	
„Stulbinamas	gyvū-
nijos	pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
14.00	Griežčiausi	tėvai.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.25	 	

„Nerami	tarnyba“	
(N-7).

16.30	Būrėja.
17.30	 „Viešbutis	„Grand	

Hotel“	(N-7).
19.00	 „Amžiaus		

paslaptys.	Dingęs		
N.	Chruščiovo	
sūnus“.

20.00	Nematomas	žmogus.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis.	
Aukštyn	kojom“		
(N-14).

22.45	Siaubo	f.	
„Karantinas“	(S).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00	Džeimio	Oliverio	

patiekalai	per	15	
minučių.

10.30	Juokingiausi	
Amerikos	namų		
vaizdeliai.

11.00	Šuoliai	į	vandenį		
(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	Topmodeliai	(N-7).
13.30, 17.00	 	

Jokių	kliūčių!		
(N-7)

15.00	 Iš	peties	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	iliuzi-

jų	pasaulis	(N-7).
18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	 „Formulės-1“	

pasaulio	čempionato	
Didžiojo	Singapūro	
prizo	lenktynės.	
Vaizdo	įrašas.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „Ryšys“		
(N-14).

14.00	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

0.25	 Nuotykių	f.	
„Paskutinis		
legionas“		
(N-7).

9.00, 13.30, 23.25	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

9.30, 1.25	 	
Sveikatos		
užtaisas.

10.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

11.00	Reidas.
11.30	 „Trauma“		

(N-7).
12.30	Žymiausios		

pasaulio	
vietos.

13.00	Rekordininkai.
14.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
14.30	 „Iš	Meksikos		

su	meile“		
(N-7).

16.15	 „Manoletė“		
(N-7).

18.00	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

19.00	 „Madonna:		
ant	bangos“.

20.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

21.00	 „Pirmoji		
eskadrilė“		
(N-7).

23.55	 „Džentelmenas“		
(N-14).

0.55	 Geros		
savijautos		
gidas.

„rAuDonoJi AuŠrA“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius D.Bredlis.
Vaidina K.Hemsvortas, I.Liukas, Dž.Hačersonas.

Staiga vieną Vašingtono valstijos miestelį sudrebina sprogimai. Broliai 
Džedas ir Metas, išbėgę į gatvę, pamato degančius namus ir iš dangaus 
krentančius lėktuvus. Ameriką puola puikiai ginkluotos Šiaurės Korėjos 
pajėgos. Buvęs karininkas Džedas su paaugliu broliu Metu, tėvo paliepti, 
pabėga į namelį miške ir suformuoja vietinį pasipriešinimo būrį.

tV3
21.15

rekomenduoja

„neSunAiKinAmi“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius S.Stalonė.
Vaidina S.Stalonė, Dž.Li, 
A.Švarcenegeris.

Jie yra šešėlis priešo akies mirksny-
je... Jie yra vaiduoklis nakties tam-
soje. Šįkart jų užduotis - nuversti 
žiaurų diktatorių Pietų Amerikos 
valstybėje. Tai virsta sudėtingiausia 
misija jų gyvenime...

„DŽeFAS, GYVenAntiS 
nAmuoSe“
komedija. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Daplesas.
Vaidina Dž.Segelis, 
E.Helmsas, Dž.Grir.

Trisdešimtmetis Džefas - tinginys, 
gyvenantis su mama jos namo 
rūsyje. Jis neturi darbo ir per die-
nas užsiima likimo siųstų ženklų 
paieškomis. Kartais tai priveda prie 
idiotiškiausių situacijų...

„SutinKAnt ir iŠlYDint“
Romantinė dRama. Kanada. 2003.
Režisierius S.Robmenas.
Vaidina S.Volfas, A.Detmer, 
E.Maklintokas.

Laidų vedėjas Vilas - žavus, bet 
išsiskyręs tėvas. Prieš kiekvienas 
žiemos atostogas jis pasiima oro 
uoste sūnų Beną. Berniukas vis 
dar neatsigauna po tėvų skyrybų 
ir tėtį vadina Vilu...

lnK
21.45

tV8
21.40

tV3
23.05
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Susikeitę	broliai“	

(N-7).
11.00	 „Transformeriai“		

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!		

(N-7).
18.30	TV3	žinios.		

Sportas.	Orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

Sportas.	Orai.
22.10	 „Kerštas“	(N-14).
23.10	 „Specialioji	jūrų	

policijos	tarnyba“	
(N-14).

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

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

2.00	 TV	serialas		
„Choras“	(N-7).

2.55	 TV	serialas		
„Biuras“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“	
(N-7).

8.45	 Komedija		
„Margi,	pirmyn!“

10.40	 „Medžioklės	sezonas	
atidarytas“.

12.15	 „Tomas	ir	Džeris.	
Stebuklingas	žiedas“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas	„Be		

kaltės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	 TV	serialas	

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

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.05	 TV	serialas	„Per-
sekiotojai“	(N-7).

2.00	 TV	serialas	„Įvykis“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Mėnulio	fazė.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“	(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
18.50	Nacionalinė		

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

Žmonės.
23.00	Vakaro	žinios.
23.25	 „Prezidento	kabineto	

vadovai“	(subtitruota).
1.10	 „Senis“	(N-7).
2.25	 Laba	diena,	Lietuva.
4.15	 Teisė	žinoti.
4.50	 Tautos	balsas.

	17.10		 „Šerloko	Holmso	
	 nuotykiai“

	22.10		 „Kerštas“ 	22.10		 „Mentalistas“

Pirmadienis

„CSI MAJAMIS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2009.
Režisieriai S.Lautanenas, Dž.Čapelis.
Vaidina D.Karuzas, R.Kokreinas, A.Rodrigesas.

Vadovaujami leitenanto Horacijaus Keino, Majamio-Deido kriminalistai 
dirba apsupti nuostabios atogrąžų gamtos ir Majamio kultūrinių skirtumų. 
Keinas, tirdamas bylas dažnai pasikliauja ir nuojauta, ir įkalčiais. Majamio-
Deido kriminalistų komandai dar priklauso Erikas Delkas, patyręs naras, 
puikiai pažįstantis visus Floridos vandens kelius.

rekomenduoja

TV6
19.00

„LIUDININKAI“
Kriminalinis serialas. JAV. 
2012.
Režisierius D.Meplzas.
Vaidina M.Makormekas, 
F.Veleris, P.Benviktoras.

Meri dirba itin svarbių liudytojų 
apsaugos programoje. Kartu su 
savo partneriu ji nusikaltėlių me-
džiojamiems liudytojams kuria 
naujus gyvenimus. Tačiau atsakyti 
už kitų gyvybes, kai pats esi nuolat 
taikiklyje, nėra labai lengva, ypač 
kai asmeninis gyvenimas ne ma-
žiau šokiruoja nei darbas.

„PRISIKĖLĘS IŠ PRAGARO 5. 
PRAGARAS“
siaubo trileris. JAV. 2000.
Režisierius S.Deriksonas.
Vaidina K.Šeferis, N.Turturas, 
Dž.Remaras.

Korumpuotas detektyvas Džozefas 
Tornas ne visada elgiasi, kaip reikalau-
ja pareiga. Iki šiol nenubaustas parei-
gūnas paskiriamas tirti žmogžudystę, 
kurioje dominuoja viena pravardė - 
Inžinierius. Nusikaltimo vietoje radęs 
keistą dėžutę ir parsinešęs ją namo 
Džozefas bus įtrauktas į haliucinacijų 
ir žmogžudysčių klaną...

„MEILĖS ŠEŠĖLIAI“
Drama. Vokietija. 2010.
Režisierius Ž.Fosteris.
Vaidina Č.Densas, E.Atkins, 
E.Lukis.

Nuostabaus grožio Škotijos apylinkėse 
viename didžiausių dvarų nuo seno 
gyvena garbinga Ardų šeima. Deja, 
prispaustas skolų dvaro šeimininkas 
pastatą perduos valdyti kitiems. O kai 
verslą imsis tvarkyti godumu pasi-
žymintis Henrio žentas, visa giminė 
sunerims dėl turtų likimo.

TV3
1.10

TV6
23.00

TV8
21.00

TV8
9.00	 „Daktarės	Zaicevos	dienoraštis“.	 10.00	 „Mano	
mažasis	ponis“.	10.25	Senoji	animacija.	11.00	„Sveti-
ma	širdis“.	12.40,	16.00	„Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30	Gardu	Gardu.	
17.00,	 23.45	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.40	
„Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	
„Moterys	meluoja	geriau“	.	21.00	„Meilės	šešėliai“.	

INfO TV
6.15	Sekmadienio	rytas.	6.50	Pagalbos	skambutis.	
7.35	Savaitės	kriminalai.	8.05	Apie	žūklę.	8.30	Šefas	
rekomenduoja.	9.00,	13.50	Mes	pačios.	9.30	Žinios.	
10.05	Ne	vienas	kelyje.	10.35,	16.30	„Alfa“	savaitė.	
11.05	 24	 valandos.	 12.10	 Valanda	 su	 Rūta.	 14.15	
Savaitės	kriminalai.	14.45	Yra	kaip	yra.	15.45	KK2.	
17.00,	21.30	Info	diena.	21.00	Dviračio	šou.	

PBK
6.30,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	klu-
bas.	7.00	 „Labas	rytas“.	9.20	 „Labas	rytas“.	11.30,	
20.50	Lietuvos	„Laikas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	11.40	
Vakarinis	 Urgantas.	 12.40	 Kontrolinis	 pirkimas.	
13.10,	14.20	„Šiandien	vakare“.	15.30	Padriki	užra-
šai.	16.00	„Lauk	manęs“.	16.50	Mados	nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
21.20	„Apglėbus	dangų“.	0.20	Informacinė	laida.	

REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 21.25	 Žiūrėti	 visiems!	
7.50	Kviestinė	vakarienė.	8.40,	14.45	112.	9.10	
Keista	byla.	10.05	Švarus	darbas.	11.00	Gyve-
nimo	 taisyklės.	 11.55	 Pėdsekiai.	 12.55,	 23.55	
„Kariai“.	 15.15	 Totalinis	 išpardavimas.	 16.15	
Šeimos	 dramos.	 17.10	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.20	 Tinkama	 priemonė.	 20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 22.25	 Slaptos	 teritorijos.	
23.20	Laisvas	laikas.	

TV POLONIA
7.05	 Raganų	 sąskrydis	 -	 Kelcai	 2014.	 8.00,	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	8.10	Peiliu	
ir	šakute.	8.25	„Karino“.	9.00	Klausimai	per	pus-
ryčius.	12.10	Made	in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	
„Galerija“.	13.00,	19.55,	5.20	 „Laimės	spalvos“.	
13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „Ranča“.	 14.45	 Savaitraštis.
pl.	15.40	Kultūringieji	PL.	16.50	„Zlotopolskiai“.	
17.20	 Myliu	 kiną.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
2.15	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	19.25	Rytų	
studija.	20.25	Cafe	historia.	20.45	Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	„Aš	 jums	parodysiu!“	23.00,	4.40	Lenkijos	
reporteris.	 23.45,	 5.50	 T.Lisas	 gyvai.	 Pokalbių	
šou.	0.45	Dokumentinis	f.	„Karo	portretai.	Janas	
Grudzinskis“.	1.15	Naszaarmia.pl.		
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6.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Mistinės	istorijos	

(N-7).
9.00	 „Rosamunde	Pilcher.	

Meilė	horizonte“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Policijos	akademija“.
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	f.	

„Superbombonešis.	
Naikinti	viską“	(N-7).

23.50	 „Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

00.45	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

01.40	Kalbame	ir	rodome	(N-7).
02.35	Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Teritorija.
8.00	 Girių	takais.
8.30	 Šiandien	kimba.
9.00	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.00	Nuoga	tiesa.	„Tauta	

nuogąstauja,	kad	euras	
nuskurdins	šalį“	(N-7).

11.00	Pasaulis	X	(N-7).
12.00	Patriotai	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!	(N-7)
14.00	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	VMG	sala.
19.55	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).
21.00	Nuoga	tiesa.	„Nepaaiš-

kinamo	smurto	ir	nelai-
mių	banga	-	ką	kaltinti	
ir	ko	tikėtis?“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	VMG	sala.
22.50	Pasaulis	X	(N-7).
23.45, 2.55, 4.40	 „Pragaras	

ant	ratų“	(N-7).
0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai	(N-7).
1.55, 3.40, 5.20, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).

8.05	 Brolių	Grimų	pasa-
kos.	Mėlyna	švieselė.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Kine	kaip	kine.
12.15	 „Vasara	baigiasi	

rudenį“.
13.45	Kūrybos	metas.	

Prisiminimai	apie	
Kauno	dramos	teatro	
gyvenimą.

14.20	Šventadienio	mintys.
14.45	Septynios	Kauno	

dienos.
15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Lietuvos	žydų	geno-

cido	dienai	paminėti.
18.55	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
19.10	 „Algirdas	Mykolas	

Brazauskas.	Liudijimai“.
20.10	V.Noreikos	jubi-

liejinis	koncertas	
Vilniaus	rotušėje.

21.05	Pabūkime	su	
M.K.Čiurlioniu.

21.35	Teatras.
22.20	 „Da	Vinčio	demonai“	

(N-14).
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 „Gaivalas	internete“.

6.50, 15.30	 	
„Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

7.45	 „Dviese	geriau“.
8.10	 „Galingasis	šuo	

Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga“.
9.50	 „Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji		
žvėreliai.

10.45, 20.05	 	
„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Arti	namų“		
(N-7).

12.40	 „Apgavystės“		
(N-7).

13.35	 „Pavogtas		
gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	Veiksmo	komedija	

„Metro“	(N-7).
23.10	 „Klientų	sąrašas“		

(N-7).
0.05	 „Dūmas“	(N-14).
1.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“	(N-7).
11.00	 „Mastrichto	policija“	

(N-7).
12.00, 18.00	 	

„Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

13.00	 „Simpsonai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis	iš		
vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“	(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00, 1.05	 	
„CSI	Majamis“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Nepaprasti	rusiški	
kadrai	(N-7).

22.00	 „Amerikietiška		
siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo	tirleris	
„Prisikėlęs	iš		
pragaro	5.		
Pragaras“	(S).

2.00	 Kinas	detaliai.

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30, 24.00	 	
„Trauma“		
(N-7).

10.30	Mados		
legendos.

11.00, 19.00	 	
„Fortjė	faktorius“	
(N-7).

12.00	 „Stebuklinga	žaislų	
krautuvėlė“.

13.40	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.10	Dokumentinis	f.	
„Madonna:		
ant	bangos“.

15.10	 „Kieta	palyda“		
(N-7).

17.00	Rekordininkai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Įkalčiai“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

20.50	 „Leonardas	Cohenas.	
Aš	-	tavo	vyras“.

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

 21.05 	 Pabūkime	su	
	 	 M.K.Čiurlioniu

 12.00 	 Patriotai  12.00 	„Prokurorų	
	 	 patikrinimas“

 20.50 	 „Leonardas	Cohe-
	 nas.	Aš	-	tavo	vyras“

  9.30 	 Universitetai.lt. 17.00 	 Keksiukų	karai

TV PROGRAMArugsėjo 22 d.

Diva Universal Tv
5.00,	11.40	„Tikrosios	Niujorko	namų	šeimininkės“.	
6.40,	14.10,	17.05,	23.45,	2.40	„Mados	kontrolė“.	
7.05,	 14.35,	 3.05	 „Erikas	 ir	 Džesi“.	 7.30,	 10.50,	
3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	10.00,	15.50,	20.50,	
22.05,	1.00	 „Išskirtiniai“.	9.10,	13.20,	18.20	 „Lie-
žuvautoja“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
20.00,	 1.50	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	21.40	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.

Tv1000
7.30	 „Slaptas	 ženklas“.	 10.50,	 15.30	 „Andželos	
pelenai“.	 9.20,	 15.30	 „Aš	 suviliojau	 Andy	 War-
holą“.	13.20	„Nuostabi	malonė“.	17.00	„Naktinis	
traukinys	 į	 Lisaboną“.	 19.00	 „Visi	 geri	 dalykai“.	
20.40	„Moteris	juodais	drabužiais“.	22.20	„Gėlėti	
sapnai“.	0.55	„Kažkas	naujo“.	

Travel
7.00	 Argentinos	 kelias	 „Ruta	 40“.	 8.00, 12.00	
Naujoji	Meksika.	8.30, 13.30, 20.00	Naujo	būsto	
paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	11.00,	
17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	 Majamis.	 12.30,	 18.00	
Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	 pa-
saulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00	 Įspūdingiausi	
nameliai	ant	ratų.	19.00	Amerikos	maistas.	21.00	
Intymios	išpažintys	lėktuvo	salone	(1).	

Discovery
7.00	Kaip	 tai	pagaminta?	7.25	Aukcionų	karaliai.	
7.50	Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	
9.10	Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	
Didelės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	
Apgavikai.	 13.35	 Dideli	 laivai.	 14.30	 Tolimųjų	
reisų	vairuotojai.	15.25	Kieta	puošyba.	18.10	Likvi-
duotojas.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	19.05,	1.55	
Relikvijų	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	
20.00	Kaip	tai	veikia?	21.00,	2.50	Upių	monstrai.	
22.00,	3.50	Nuogi	ir	išsigandę.	23.00	Pražūtingos	
salos.	24.00,	4.50	Rūstus	išmėginimas.	

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Lotus	 Evora“	 auto-
mobilių	 gamykla.	 10.30	 Lobių	 ieškotojai.	 V.Erpo	
Laukiniai	 Vakarai.	 11.00	 Proto	 šėliojimai.	 12.00	
Patrauklus	 mokslas.	 13.00	 Apokalipsė.	 Pirmasis	
pasaulinis	karas.	Baimė.	14.00	Apokalipsė.	Antrasis	
pasaulinis	 karas.	 Pasaulis	 kariauja.	 15.00	 Kinijos	
olų	paslaptis.	16.00	Pavojingiausi	Azijos	gyvūnai.	
17.00	A.Hitlerio	planai	pulti	Ameriką.	18.00	Išrink-
ti	 automobilių	 detales	 ir	 parduoti.	 19.00	 Mokslo	
šėliojimai.	20.00	Karo	 lakūnai.	Mūšis	dėl	Britani-
jos.	 21.00	 Didieji	 Antrojo	 pasaulinio	 karo	 žygiai.	
Smūgiai	 iš	oro.	22.00	Kosmosas:	erdvė	 ir	 laikas.	
Pasislėpti	šviesoje.	23.00	Lėktuvų	avarijų	tyrimas.	
24.00	Karo	lakūnai.	1.00	Nakties	programa.	

animal planeT
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	8.15,	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
9.10,	22.00,	3.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	10.05,	18.20	
Iškviečiamas	tramdytojas.	11.00,	21.05	Nasrai.	12.20,	
6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	 19.15	 Akvariumų	
verslas.	13.45,	20.15	Namai	medžiuose.	14.40,	2.25	
Gyvenimas	 laisvėje.	 17.25	 Projektas	 „Šunyčiai“.	
22.55,	4.05	Pragariška	katė.	23.50,	4.55	Rykliai.	0.45,	
5.45	Po	užpuolimo.	1.35	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

sporT1
7.00,	 19.15	 Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	 8.00,	
20.00,	21.15	Europos	taurė	(Eurocup).	Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Bešiktaš“.	 10.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	 Turo	 apžvalga.	 11.00	 Čempionai	 LT.	
Tarptautinis	 ralis	 „Aplink	Lietuva	 -	 2014“.	 Lietu-
vos	Respublikos	Prezidentės	taurei	laimėti.	12.00	
Olandijos	„Eredivisie“	 lygos	 turo	apžvalga.	13.00	
WTA	 Korea	 Open.	 Moterų	 tenisas.	 Pusfinalis.	
15.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Tom“.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „FC	 Twente“	
-	„Vitesse“.	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	22.00,	23.15	NBA	krepšinio	lyga.	Maja-
mio	„Heat“	-	Toronto	„Raptors“.	0.15	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 1.00	 Vašingtono	
„Wizards“	-	Portlando	„Trail	Blazers“.	3.00	Portu-
galijos	„Primeira“	lyga.	„Rio	Ave“	-	„Academica“.	

viasaT sporT BalTic
7.50	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	 Vokietija.	
9.50	Premier	lygos	apžvalga.	10.50	Dviračių	spor-
tas.	 Pasaulio	 čempionatas.	 Ispanija.	 Tiesioginė	
transliacija.	12.50	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
apžvalga.	 13.20	 Boksas.	 Floydas	 Mayweatheris	 -	
Carlosas	Maidana.	14.30	Dviračių	sportas.	Pasau-
lio	 čempionatas.	 Ispanija.	 Tiesioginė	 transliacija.	
17.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Avangard“	-	„Lokomotiv“.	
20.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manchester	
City“	 -	 „Chelsea“.	 21.50	 Motosportas.	 Žiedinės	
lenktynės.	 Vokietija.	 23.50	 Motosportas.	 Nascar	
300	mylių	apžvalga.	0.50	Dviračių	sportas.	Pasau-
lio	čempionatas.	 Ispanija.	2.50	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	„Aston	Villa“	-	„Arsenal“.	5.00	For-
mulė-1.	 Singapūro	 GP	 lenktynės.	 7.10	 Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„West	Ham“	-	„Liverpool“.	

eUrosporT
9.30,	 14.00,	 19.15	 Motociklai.	 Europos	 čempio-
natas.	 10.45	 Motosportas.	 Savaitgalio	 apžvalga.	
11.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	
prizas.	 12.30,	 17.00	 Pasaulio	 baidarių	 ir	 kanojų	
irklavimo	čempionatas.	13.45,	18.00,	21.45	Sporto	
linksmybės.	15.30,	1.30	Šuoliai	nuo	tramplino.	Va-
saros	didysis	prizas.	18.30,	0.45	Futbolo	apžvalga.	
20.15	 Smiginis.	 22.00	 Imtynės.	 WWE	 žurnalas.	
23.30	Jojimo	žurnalas.	23.45	Kovinis	sportas.	
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 11.00 	 Kalbame	
	 	 ir	rodome

 12.00  	„Bin	Ladeno
	 medžioklė“

  8.05 	 „Namelis	
	 	 prerijose“

 22.30 	 Durys	atsidaro 8.50 	 „Vėl	septyniolikos“ 13.30 	 	„Gufis	ir	jo	sūnus
	 	 	Maksas“

TV8
8.05,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 „Daktarės	
Zaicevos	 dienoraštis“.	 10.00	 „Mano	 mažasis	
ponis“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00,	 21.00	
„Meilės	 šešėliai“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 ange-
las“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	
17.00,	23.40	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.45	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	

Info TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	Dviračio	 šou.	 10.40	Savaitės	 kriminalai.	
11.05	Nuo...Iki.	12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	
15.45	KK2.	14.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.	17.00,	21.30	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.50,	23.30	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informa-
cinė	laida.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	6.45	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.20	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	Kontrolinis	pirkimas.	
13.05,	14.20	 „Laikas	parodys“.	14.55	 „Tikėk	ma-
nimi“.	15.55	J.Menšovos	laida.	16.50,	3.55	Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.25	 „Apglėbus	 dangų“.	
23.40	Vakarinis	Urgantas.	0.20	Informacinė	laida.

REn
7.00	 „Vovočka“.	7.25,	9.50,	14.50	Žiūrėti	visiems!	
7.50	 Kviestinė	 vakarienė.	 8.50,	 14.25	 112.	 9.20,	
23.20	Laisvas	laikas.	10.40	Slaptos	teritorijos.	11.40	
Pėdsekiai.	 12.35,	 23.50	 „Kariai“.	 15.20	 Totalinis	
išpardavimas.	16.15	Šeimos	dramos.	17.15	Neme-
luok	man!	19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	priemo-
nė.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Mano	tiesa.	

TV PolonIa
7.10	 Pasaulis	 sukasi.	 7.55	 Lenkų-lenkų	 žody-
nas.	8.25	„Nenuorama	Rozalytė“.	9.00	Klausimai	
per	pusryčius.	12.00	Lenkijos	reporteris.	12.40,	
17.55,	1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	
5.20	 „Laimės	 spalvos“.	 13.25,	 18.50,	 21.40,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Lon-
doniečiai“.	 14.50	 Dokumentinis	 f.	 „Išsaugotas	
pasaulis“.	 15.30	 T.Lisas	 gyvai.	 16.35	 „Zloto-
polskiai“.	 17.05	 Dokumentinis	 f.	 „Cirografas“.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	 II	 pasaulinio	 karo	 enci-
klopedija.	19.25	Dokumentinis	f.	„Karo	portretai.	
Janas	Grudzinskis“.	20.25	Kultūros	informacija.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Tėvas	 Mateušas“.	
23.00	Sveika,	polonija.	23.45	Kas	skamba	mūsų	
sieloje	-	vasara	visur.	0.45	Dokumentinis	f.	„Iš-
saugotos	juostos“.	1.15	Made	in	Poland.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	5.50,	11.40,	12.30	„Tikrosios	Niujorko	namų	
šeimininkės“.	6.40,	7.05,	14.10,	14.35,	3.05	„Erikas	
ir	Džesi“.	7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	
15.50,	20.50	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gy-
venimas“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	10.00,	
16.40,	21.10,	23.20,	1.00,	4.15	„Išskirtiniai“.	15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00	„Kortni	 ir	Kim	
užkariauja	Niujorką“.	20.25,	22.55	„Svajonių	namas“.	
22.05	„Mados	kontrolė“.	0.10	„Šokių	scena“.	

TV1000
5.00,	1.35	„Magdalietės“.	7.20,	14.50	„Žmogus-
voras	3“.	9.50	„Kažkas	naujo“.	11.40	„10	arba	
mažiau“.	 13.10	 „Gnomeo	 ir	 Džiuljeta“.	 17.20	
„Globėjai“.	19.00	„Mano	liūdna	meilės	istorija“.	
21.00	„Didieji	lūkesčiai“.	23.15	„Prestižas“.	

TRaVEl
7.00	Nuošaliosios	Ramiojo	vandenyno	salos.	8.00, 
12	 Svajonių	 kelionė.	 Havajai.	 8.30, 13.30, 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	10.00,	24.00	Paminklų	paslap-
tys.	11.00,	17.00	Oro	uostas	24/7:	Majamis.	12.30,	
13.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	 Įspūdingiausios	
pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00	 Įspūdingiausi	
nameliai	 ant	 ratų.	 18.00,	 21.00	Kovos	dėl	 bagažo.	
19.00	Amerikos	maistas.	22.00	Neįprastos	statybos.	

DIscoVERy
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	karaliai.	7.50	
Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	9.10	
Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Di-
delės	statybos.	11.50	Kaip	tai	veikia?	12.40	Apga-
vikai.	13.35	Dideli	lėktuvai.	14.30	Ledynų	auksas.	
15.25	Upių	monstrai.	18.10	Likviduotojas.	18.40	
Sandėlių	 medžiotojai.	 19.05,	 1.55	 Relikvijų	 me-
džiotojai.	19.35,	2.25	Karai	dėl	bagažo.	20.00	Kaip	
tai	 veikia?	 21.00,	 2.50	 Degtindariai.	 22.00,	 3.50	
Nafta	 namo	 kieme.	 23.00	 Plieniniai	 raumenys.	
24.00,	4.50	Gatvės	lenktynės.	1.00	Samdiniai.	

naTIonal GEoGRaPhIc
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Mini“	 automobilių	
gamykla.	10.30	Lobių	ieškotojai.	Generolo	Kaste-
rio	 lobis.	 11.30	 Proto	 šėliojimai.	 Melagis.	 12.30	
Patrauklus	 mokslas.	 13.00	 Karo	 lakūnai.	 Mūšis	
dėl	 Britanijos.	 14.00	 Didieji	 Antrojo	 pasaulinio	
karo	žygiai.	Smūgis	iš	oro.	15.00	Kaip	jūrų	gyvatė.	
16.00	Pavojingiausi	Pietryčių	Azijos	gyvūnai.	17.00	
Sąjungininkų	armijos	išlaipinimo	operacija.	18.00	
Išrinkti	automobilių	detales	ir	parduoti.	19.00	Ne-
nugalimųjų	dvikova.	Gręžimo	grąžtas	ir	ypatingas	
metalas.	 19.30	 Proto	 žaidimai.	 Rizika.	 Priklauso-
mybės.	 21.00	 Kortų	 fokusininkas.	 21.30	 Mokslo	
šėliojimai.	22.00	Kalintys	užsienyje.	Pagrobti	Irake.	
23.30	Proto	žaidimai.	1.00	Nakties	programa.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 „Kempiniukas“.
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Susikeitę	broliai“	

(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“		

(N-7).
12.00	 „Šeimos	reikalai“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	

(N-7)
18.30	TV3	žinios.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

Sportas.	Orai.
22.10	 „Nematoma	riba“	(N-14).
23.20	 „CSI	kriminalistai“	

(N-14).
0.20	 „Transporteris“	(N-14).
1.20	 „Liudininkai“	(N-14).
2.10	 „Choras“	(N-7).
3.05	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kung	Fu	Panda“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Nuotykių	f.	„Vėl	sep-
tyniolikos“	(N-7).

10.45	Lietuvos	balsas.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas		

„Be	kaltės	kalta“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

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

(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.		

„Visa	griaunantis“	
(N-14).

0.25	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.20	 TV	serialas	
„Persekiotojai“		
(N-7).

2.15	 TV	serialas		
„Įvykis“	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Prezidento	kabineto	

vadovai“	(subtitruota).
12.55	Lašas	po	lašo.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.00	Vakaro	žinios.	
23.25	 „Australija.	Keliautojo	

laiku	vadovas“	(1).
0.30	 „Šnipai“	(N-7).
1.35	 „Senis“	(N-7).
2.45	 Laba	diena,	Lietuva.
4.35	 Specialus	tyrimas.
5.15	 Emigrantai.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	 „Prokurorų		
patikrinimas“		
(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Policijos	akademi-

ja“	(N-7).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-7).
21.30	Nuotykių	komedija	

„Atvykėliai“	(N-7).
23.15	 „Vampyro		

dienoraščiai“		
(N-14).

0.10	 „Detektyvė		
Džonson“	(N-7).

1.15	 Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Anna	German“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	 „Bin	Ladeno		

medžioklė“	(1)	(N-7).
13.00	Viskas	bus	gerai!
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.
22.45	Nuoga	tiesa.	

„Nepaaiškinamo	
smurto	ir	nelaimių	
banga	-	ką	kaltinti	ir	
ko	tikėtis?“	(N-7)

23.45, 2.55, 4.40	 	
„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

0.45	 Reporteris.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.20, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).
2.25, 6.00	Reporteris.
3.35	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,		

Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	

(rusų	k.).
11.45	Dainų	šventė		

2014	m.	Šokių		
diena	„Sodauto“.

14.35	Vakaro	autografas.
15.15	Teatras.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	TV	serialas	

„Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Vilniaus	albumas	
(lenkų	k.).

18.55	Žinios.	Ukraina		
(rusų	k.).

19.10	TV	serialas	
„Prokurorai“.

20.00	Kultūra.	Aktorė		
Nelė	Savičenko.

20.25	 Istorijos	detektyvai.
21.10	Dokumentinis	f.		

„Į	gamtą“.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-		

kaip	šventė.
24.00	Panorama.	

Verslas.	Kultūra.
0.30	 Dėmesio	centre.	

Sportas.	Orai.
0.45	 Koncertas.		

Vytauto	Kernagio	
dainos	Vilniui.
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 18.00 	 „Madonna:	
	 	 ant	bangos“

 12.00 	 „Gražuolė	ir	
	 	 pabaisa“	

 10.45 	 „Karadajus“

AnimAl plAnet
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Felinologijos	įva-
das.	 8.15,	 16.30	 Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	
9.10	Projektas	„Šunyčiai“.	10.05,	18.20	Iškviečiamas	
tramdytojas.	 11.00	Nasrai.	 12.20,	 6.35	Gyvūnų	oro	
uostas.	12.50,	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	13.45,	20.10	
Pragariška	 katė.	 14.40,	 2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	
17.25	Nepaprasti	gyvūnai.	21.05	Mergaitė	 ir	 rykliai.	
22.00,	 3.15	 Veterinaras.	 22.55,	 4.05	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	23.50,	4.55	Rykliai.	0.45,	5.45	Vabalai.	

Sport1
7.00,	 19.00,	 21.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	
7.15,	0.10	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apž-
valga.	8.00,	20.00,	21.15	Europos	taurė	(Eurocup).	
Atėnų	„Panionios“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“.	10.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Roda	JC	Kerkade“	-	
„AFC	Ajax“.	 12.00	 „Sportas“.	Dienos	naujienos.	
12.15	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.	
13.00	 WTA	 Korea	 Open.	 Moterų	 tenisas.	 Pusfi-
nalis.	 15.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Anji“	 -	
CSKA.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Gil	Vi-
cente“	-	„FC	Porto“.	19.15	Olandijos	„Eredivisie“	
lygos	turo	apžvalga.	22.00,	23.15	NBA	krepšinio	
lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Hjustono	„Rockets“.	23.00	
„Sportas“.	Dienos	naujienos.	1.15	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Tom“.	 3.15	 Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„NAC	Breda“.	

ViASAt Sport BAltic
9.00	 Futbolas.	Anglijos	Premier	 lyga.	 „Leicester“	 -	
„Manchester	 United“.	 10.50	 Dviračių	 sportas.	 Pa-
saulio	čempionatas.	Ispanija.	Tiesioginė	transliacija.	
14.10	Boksas.	Floydas	Mayweatheris	-	Carlosas	Mai-
dana.	15.20	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempionatas.	
Ispanija.	Tiesioginė	transliacija.	18.05	Futbol	Mun-
dial	žurnalas.	18.25	Motosportas.	Nascar	300	mylių	
apžvalga.	19.25	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	
„Atlant“.	Tiesioginė	transliacija.	21.40	Futbolas.	An-
glijos	taurė.	„Liverpool“	-	„Middlesbrough“.	Tiesio-
ginė	 transliacija.	 23.45	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Salavat	
Yulaev“	-	Maskvos	„Dinamo“.	1.45	Dviračių	sportas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 Ispanija.	 5.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Atlant“.	 7.00	 Futbolas.	
Anglijos	taurė.	„Liverpool“	-	„Middlesbrough“.	

euroSport
9.30,	 14.00,	 18.00,	 1.55	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Vasaros	didysis	prizas.	11.00,	17.45,	19.30	Sporto	
linksmybės.	12.00	Futbolo	apžvalga.	12.45	Moto-
ciklai.	Europos	čempionatas.	15.30,	22.30	Smigi-
nis.	17.00	Futbolo	apžvalga.	20.30	Boksas.	WBA	
serija.	 J.	 Brahmer-R.	 Bolonti.	 23.30	 Motosporto	
apžvalga.	 23.35	 Motosportas.	 Ostino	 lenktynės.	
0.05	Motosportas.	GT	akademija.	0.20	Motospor-
tas.	 „Blancpain	Endurance	Series“.	1.20	Motos-
portas.	Žurnalas.	1.50	Motosporto	apžvalga.	

6.50, 15.30	 	
„Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

7.45	 „Dviese	geriau“.
8.10	 „Galingasis		

šuo	Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo		

lyga“.
9.50	 „Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji		
žvėreliai.

10.45	 „Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Velvet“	(N-7).
22.40	 „Klientų	sąrašas“		

(N-7).
23.35	 „Dūmas“	(N-14).
0.30	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Gražuolė	ir	
	pabaisa“	
	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis	
	iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Trileris	„Esminis	
instinktas“	(S).

0.10	 Trileris	„Gamtos	
šėlsmas.	Gaisras“	
(N-7).

2.00	 Kinas	detaliai.

9.00, 20.00, 21.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Žymiausios		
pasaulio	vietos.

9.45	 „Įkalčiai“	(N-7).
10.45, 19.00	 	

„Fortjė	faktorius“	
(N-7).

11.45	 „Protėvių		
šauksmas“.

12.45	Mados	legendos.
13.15	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
13.45	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
14.45	 „Trauma“		

(N-7).
15.45	 „Paskutinis		

legionas“		
(N-7).

17.30	Geros	savijautos	
gidas.

18.00	Dokumentinis	f.	
„Madonna:	ant	
bangos“.

20.20	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.

20.50	Fantastinis	
detektyvinis		
serialas		
„Objektas	11“		
(N-7).

22.05	 „Keturios		
paskutinės	dainos“	
(N-7).

0.05	 Rekordininkai.

„meilĖ GYVenti“
SerialaS. Vokietija. 2012.
Režisierė P.Vymers.
Vaidina K.Bail, I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavarijos kalnų įsikūrusi ligoninė, kuriai va-
dovauja profesorė Joana Lindner. Jos vyras Tomas - teisėjas, o sūnus 
Markas - irgi gydytojas. Šioje klinikoje, be Lindnerių, dirba daug pro-
fesionalių gydytojų ir slaugytojų, pacientai prižiūrimi itin rūpestingai. 
Tačiau darbas dar ne viskas - ligoninėje ūžia intrigos, kyla asmeninių 
santykių dramos.

tV8
22.45

rekomenduoja

„eSminiS inStinKtAS“
TrileriS. JAV. 1992.
Režisierius P.Verhovenas.
Vaidina M.Daglasas, Š.Stoun, 
Dž.Dziundzė.

Detektyvui Nikui Kiuranui paskiriama 
muzikanto nužudymo byla. Nusikal-
timo aplinkybės intriguoja - roko 
žvaigždė mirė mylėdamasis, tad pa-
grindinė įtariamoji - jo draugė Ketrin, 
detektyvinių romanų autorė.

 „GAmtoS ŠĖlSmAS. GAiSrAS“
TrileriS. JAV, Rumunija. 2005.
Režisierius A.A.Goldstainas.
Vaidina B.Ženesas, Dž.Koenas,
A.Grifit.

Keturi linksmai nusiteikę studentai 
galingais motociklais vagoja nuo-
šalius tankios girios kelius. Smagus 
pasivažinėjimas baigiasi liūdnai - 
Krisas susilaužo koją ir nebegali tęsti 
kelionės. Kompanija nė neįtaria, kad 
didieji nemalonumai jų dar laukia.

„ViSA GriAunAntiS“
VeikSmo filmaS. JAV. 1993.
Režisierius M.Brabila.
Vaidina S.Stalonė, S.Bulok, 
V.Snaipsas.

1996-ieji. Los Andželą valdantis žiau-
rus nusikaltėlių bosas Fioniksas pai-
ma įkaitus. Juos išlaisvinti gali tik ser-
žantas Džonas Spartanas, pramintas 
Visa Griaunančiu... Deja, Saimono 
suėmimas baigiasi tragiškai...

tV6
21.30

lnK
22.10

tV6
0.10
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Susikeitę	broliai“	

(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	

(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“	(1).
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	(N-7)
18.30	TV3	žinios.
19.30	 „Inspektorius	

Mažylis“	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Aš	-	kino	žvaigždė	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	 „Elementaru“	(N-7).
23.10	 „Pelkė“	(N-14).
0.10	 „Transporteris“	

	(N-14).
1.10	 „Liudininkai“	(N-14).
2.05	 „Choras“	(N-7).
2.55	 „Amerikiečiai“		

(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas		

„Be	kaltės	kalta“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

21.30	Žinios.	Verslas.	
Sportas.	Orai.

22.10	Kriminalinis	trileris	
„Baltasis	dramblys“	
(N-14).

23.55	 „Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

0.50	 „Persekiotojai“	(N-7).
1.45	 „Įvykis“	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.40	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	k.).	
18.50	Gyvenimas.	
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.00	Vakaro	žinios.	
23.25	Dokumentinis	f.		

„Į	gamtą“.
0.30	 TV	serialas	„Šnipai“.
1.35	 TV	serialas	„Senis“.
2.45	 Laba	diena,		

Lietuva.
4.30	 Mėnulio	fazė.
5.15	 Gyvenimas.

 23.25 	 „Į	gamtą“ 19.30 	 „Inspektorius	
	 	 Mažylis“

 13.25 	 „Ogis	ir	tarakonai“

Trečiadienis

 „PELKĖ“
Kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius K.Kembelas.
Vaidina M.Pesmoras, K.Sančes, K.Gomesas.

Kriminalinė veiksmo drama ne tik pateiks kvapą gniaužiančius detektyvų 
ir policijos vykdomų procedūrų vaizdus, įtrauks į paslaptingomis detalė-
mis apipintų bylų tyrimą, bet ir privers nusišypsoti - kandaus, ironiško, o 
kartais net juodojo humoro perliukų čia tikrai netrūks! Pagrindinis „Pelkės“ 
herojus - puikus, darbą išmanantis detektyvas Džimas Longvortas.

rekomenduoja

TV3
23.10

„ESMINIS INSTINKTAS 2“
Trileris. Vokietija. 2006.
Režisierius M.Keitondžounsas.
Vaidina S.Kolimoras, Š.Stoun.

Painių detektyvinių romanų autorė 
Ketrina Tremel vėl pakliūva į tei-
sėsaugos akiratį. Praeityje rašytoja 
buvo pagrindinė įtariamoji žmogžu-
dystės byloje. Tąsyk jai pavyko išnešti 
sveiką kailį, tačiau policija tokių daly-
kų nepamiršta. Bylą tirti paskiriamas 
detektyvas Rojus Vošburnas. Net 
neturėdamas jokių įrodymų, jis nu-
jaučia, kad Ketrina gali būti prikišusi 
nagus prie sportininko žūties.

„IŠPLAUKTI Į GYVENIMĄ“
Komedija. JAV. 2006.
Režisierius I.Setonas.
Vaidina P.Briuster, 
Dž.Brensonas, Dž.Vaiksler.

Plaukti nemokantys suaugę 
žmonės, ketindami įveikti van-
dens baimę, renkasi į plauki-
mo pamokas. Čia susiburia kuo 
margiausia publika - matemati-
kos mokytojos, striptizo šokėjos, 
policininkai, jaunavedžiai... Visi 
jie kartais pasimargina gyve-
nimą išdavystėmis, intrigomis, 
apgaule.

„BALTASIS DRAMBLYS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2011.
Režisierius P.Pinkaju.
Vaidina Dž.Hunsu, K.Beikonas,
Dž.Pitakporntrakul.

Vieno žmogaus kova prieš mir-
tinai pavojingą Tailando sekso 
vergių prekeivių mafiją sukelia 
žūtbūtinį karą tarp dviejų žino-
miausių šalies grupuočių. Galin-
ga Tailando prekybos žmonėmis 
grupuotė pagrobia ir nužudo 
nekaltą merginą...

TV6
21.30

TV6
0.55

LNK
22.10

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	9.00	Dvi	 su	puse	
virėjos.	10.00	„Mano	mažasis	ponis“.	10.25	Senoji	
animacija.	 11.00,	 21.00	 „Meilės	 šešėliai“.	 12.40,	
16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	
22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	

INfo TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Pasivaikščiojimai	 su	
Valentinu	Masalskiu.	11.10	Pagalbos	skambutis.	
12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	15.45	KK2.	14.15	
Šefas	rekomenduoja.	17.00,	21.30	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.55,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informa-
cinė	laida.	6.35,	9.00,	1.00,	14.00	Naujienos.	6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	Gyventi	sveikai.	12.35	Kontrolinis	pirkimas.	
13.10,	 14.20	 „Laikas	 parodys“.	 14.55	 „Tikėk	 ma-
nimi“.	15.55	J.Menšovos	laida.	16.50,	3.45	Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	21.25	„Apglėbus	dangų“.	23.35	
Vakarinis	 Urgantas.	 0.15	 Informacinė	 laida.	 0.45	
Nakties	naujienos.	2.00	„Didysis	atrakcionas“.	

REN
7.00	„Vovočka“.	7.25,	14.55	Žiūrėti	visiems!	7.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.50,	 14.25	 112.	 9.20,	 0.20	
Laisvas	laikas.	9.55	Mano	tiesa.	11.40	„Pėdsekiai“.	
12.35,	0.50	„Kariai“.	15.15	Totalinis	išpardavimas.	
16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	Naujienos.	19.20	Tinkama	priemonė.	20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Tėtis	 turi	 rūpesčių.	
22.25	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	

TV PoLoNIA
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.05	Ex	Libris.	8.25	„Statau	
už	Toliką	Bananą“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	
12.00	 Sveika,	 polonija.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Dvi	
medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Laimės	spal-
vos“.	13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „Aš	 jums	 parodysiu!“	 14.45	
Geriausia	 Lenkijoje.	 15.20	 „Gyvenimo	 menas“.	
15.55	 „Išsaugotos	 juostos“.	 16.30	 „Notacijos.	
Ježis	Skorupinskis.	1939-ųjų	ruduo	Piasečnoje“.	
16.45	 „Zlotopolskiai“.	 17.10	 WOK	 -	 viskas	 apie	
kultūrą.	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	 užsienyje.	
18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	II	pasaulinio	karo	
enciklopedija.	 19.25	 Ekologijos	 laida.	 20.25	 Vil-
noteka.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.50,	
3.45	 „Orai	 penktadieniui“.	 23.00	 Lenkijos	 repor-
teris.	23.40,	5.50	Kabaretų	klubas.	0.35	Paprastai.	
Publicistinė	laida.	1.15	Geriausia	Lenkijoje.	
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Mistinės		
istorijos	(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane		
(N-7).

10.00	 „Policijos		
akademija“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Mano	virtuvė		
geriausia.

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
19.30	 „Policijos		

akademija“	(N-7).
20.20	Patrulis	(N-7).
21.00	Farai	(N-7).
21.30	Kriminalinė	drama	

„Santuoka“	(N-14).
23.15	 „Vampyro		

dienoraščiai“	(N-7).
0.10	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
1.05	 Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
2.00	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 „Anna	German“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“
11.15	Reporteris.
12.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Vaidas	
Baumila	(N-7).

13.00	Gyvenu	čia.
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Keliauk!	Pažink!	Pa-

sidalink!	Ištisus	metus.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Mia.
22.00	Reporteris.	Orai.
22.45	Patriotai	(N-7).
23.45, 2.55, 4.40	 	

„Pragaras	ant	ratų“	
(N-7).

0.45	 Reporteris.	Orai.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.20, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).	
2.25, 4.10, 6.00	Reporteris.	
3.35	 „Miestai	ir	žmonės“.
5.50	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.20	Mūsų	dienos	-		

kaip	šventė.
13.50	Missa	Flamenca.
15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Lietuvos	žydų	geno-

cido	dienai	paminėti.
18.55	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
19.10	Senųjų	Trakų	bene-

diktinų	vienuolynas	
ir	bažnyčia.	

19.45	 „Veidas	už	balso	-	
Virgilijus	Kęstutis	
Noreika“.

20.40	TV	spektaklis.	
„Sunkus	vaidmuo“.	

21.10	Kultūros	savanoriai.
21.40	 ...formatas.	Poetas	

Aidas	Marčėnas.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Kristupo	vasaros	festi-

valis	2014.	Muzikinės	
išdaigos.	Frakuoti	
klasikos	chuliganai.

23.30	Kūrybos	metas.	
Stiklo	šalis.	Rašytoja	
Vanda	Juknaitė.

24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 „Prokurorai“.

6.50, 15.30	 	
„Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

7.45	 „Dviese	geriau“.
8.10	 „Galingasis	šuo	

Kriptas“.
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“	(1).
9.50	 „Žmogus-voras“
10.15	Linksmieji		

žvėreliai.
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
16.30	Linksmieji		

žvėreliai
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
22.50	 „Klientų	sąrašas“		

(N-7).
23.45	 „Dūmas“		

(N-14).
0.40	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N-7).

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“	(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“	(N-7).

12.00	 „Gražuolė	ir		
pabaisa“	(N-7).

13.00 	„Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“	(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Gražuolė	ir	
pabaisa“	(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis“		
(N-7).

20.00	 „Paskutinis	
iš	vyrų“	(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Trileris	„Esminis	
instinktas	2“	(S).

23.55	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.55	 Komedija	 	
„Išplaukti	į		
gyvenimą“		
(N-7).

2.55	 Kinas	detaliai.

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.
9.45	 Dokumentinis	f.	

„Madonna:		
ant	bangos“.

10.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

11.45	 „Trauma“		
(N-7).

12.45	 „Kažkur	tarp		
ten	ir	čia“		
(N-7).

14.30	Geros	savijautos	
gidas.

15.00	Žymiausios		
pasaulio	vietos.

15.30	 „Rizikos	riba“.
17.30	Mados		

legendos.
18.00	 „Objektas	11“		

(N-7).
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Rekordininkai.
20.50	 „Dangaus		

teismas“	(1)		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Pražūtingas		
svaigulys“		
(N-14).

23.50	 „Įkalčiai“		
(N-7).
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Diva Universal Tv
5.00,	5.50,	11.40,	12.30	„Tikrosios	Beverli	Hilso	
namų	šeimininkės“.	6.40,	2.40	„Erikas	ir	Džesi“.	
7.30,	10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	17.05,	
21.15	„Mados	kontrolė“.	8.45,	16.15,	20.50	„Sva-
jonių	namas“.	9.10,	13.20,	18.20	„Liežuvautoja“.	
10.00,	16.40,	17.30,	21.40,	1.00,	4.15	„Išskirtiniai“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50	„Kortni	
ir	 Kim	 užkariauja	 Niujorką“.	 20.00,	 22.30,	 1.50	
„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	0.10	„Šokių	scena“.	

Tv1000
7.30	„Meilė	ant	lagaminų“.	9.10	„Peliukas	Stiuartas	
Litlis	2“.	10.50	„Didžioji	banga“.	12.50	„Mano	liū-
dna	meilės	istorija“.	14.50	„Visi	geri	dalykai“.	16.40	
„Prestižas“.	19.00	„Niujorko	šešėlyje“.	21.30	„Šalu-
tinis	efektas“.	23.20	„Ateini	čia	arba	gausi	į	dūdą!“	
1.20	„Širdies	ritmu“.	3.00	„Sklinda	gandai“.	

Travel
8.00, 12.00	Havajai.	8.30	Būsto	paieška.	10.00,	24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	 uostas	 24/7:	
Majamis.	12.30,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	13.30, 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	15.00	Ilgiausias	Amerikos	greit-
kelis:	Bostonas-Vašingtonas.	16.00	Slaptieji	bunkeriai.	
19.00	 Amerikos	maistas.	 21.00	 Žaidimai	Amerikoje.	
22.00	Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

Discovery
7.00	Kaip	tai	veikia?	7.25	Aukcionų	karaliai.	7.50	
Relikvijų	medžiotojai.	8.15	Džiunglių	auksas.	9.10	
Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	10.55	Dide-
lės	statybos.	11.50	Kaip	tai	pagaminta?	12.40	Ap-
gavikai.	13.35	Greiti	ir	triukšmingi.	14.30	Naujasis	
automobilių	gyvenimas.	15.25	Degtindariai.	18.10	
Kovos	dėl	konteinerių.	18.40	Sandėlių	medžiotojai.	
19.05,	1.55	Relikvijų	medžiotojai.	19.35,	2.25	Karai	
dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00,	 2.50	
Sibiro	kirtavietė.	22.00,	3.50	Aukso	karštligė.	23.00	
Tolimųjų	reisų	vairuotojai.	24.00,	5.45	Miško	kirti-
mas	pelkėse.	1.00	Aliaska:	paskutinė	riba.		

naTional GeoGraphic
8.00	 Ryto	 programa.	 10.00	 „Camaro“	 automobilių	
gamykla.	11.00	Lobių	ieškotojai.	Kanibalų	brangeny-
bės.	11.30	Proto	žaidimai.	12.00	Patrauklus	mokslas.	
12.30	Proto	žaidimai.	Rizika.	Priklausomybės.	14.00	
Kortų	 fokusininkas.	 15.00	 Moteris,	 kurią	 išaugino	
beždžionės.	16.00	Pavojingiausi	Amazonės	gyvūnai.	
17.00	Sąjungininkų	armija.	Mūšis	dėl	Normandijos.	
18.00	 Išrinkti	 automobilių	detales	 ir	parduoti.	Sep-
tintasis	dešimtmetis.	18.30	Mokslo	šėliojimai.	20.00	
Jukono	 auksas.	 Aukso	 karštligė.	 21.00	 Neįprastas	
verslas.	Rizika	ir	šampanas.	22.00	Nenugalimųjų	dvi-
kova.	Lazeris	ir	nepaprasta	medžiaga.	23.00	Lėktuvo	
avarijų	tyrimai.	Vertimo	sunkumai.	

animal planeT
7.00,	11.55	Surikatos.	7.25,	15.30	Felinologijos	
įvadas.	 8.15,	 16.30	 Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	
pagalbą.	9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05,	18.20	
Iškviečiamas	tramdytojas.	11.00	Mergaitė	 ir	ry-
kliai.	 12.20,	 6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	
19.15	 Veterinaras.	 13.45,	 20.10	 Ginant	 laukinę	
gamtą.	 14.40,	 2.25	 Gyvenimas	 laisvėje.	 17.25	
Egzotiniai	augintiniai.	21.05	Rykliai.	22.00,	3.15	
Laukiniai	gyvūnai.	22.55,	4.05	Paslaptingi	gyvū-
nai.	23.50,	4.55	Rykliai.	0.45,	5.45	Žvėrių	žemė.

sporT1
7.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	nau-
jienos.	7.15	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apž-
valga.	8.00,	20.00,	21.15	Europos	taurė	(Eurocup).	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	Atėnų	 „Panionios“.	 9.45	
Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Academica“	-	„Naci-
onal“.	11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lygos	turo	apž-
valga.	12.00	 „Sportas“.	Dienos	naujienos.	12.15,	
1.25	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	
WTA	Korea	Open.	Moterų	tenisas.	Finalas.	15.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Dalaso	 „Mavericks“	 -	 San	
Antonio	„Spurs“.	17.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Zenit“	-	„Ural“.	19.15	Rusijos	„Premier	League“.	
Turo	apžvalga.	22.00,	23.15	NBA	krepšinio	 lyga.	
Hjustono	„Rockets“	-	Oklahomos	„Thunder“.	0.10	
Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	apžvalga.		

viasaT sporT BalTic
8.50	KHL.	„Salavat	Yulaev“	-	Maskvos	„Dinamo“.	
10.50	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	 čempionatas.	
Ispanija.	 13.45	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
dienos	 apžvalga.	14.20	Dviračių	 sportas.	Pasaulio	
čempionatas.	Ispanija.	Tiesioginė	transliacija.	18.30	
Boksas.	Floydas	Mayweatheris	-	Carlosas	Maidana.	
19.40	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Atlant“.	
21.40	Futbolas.	Anglijos	taurė.	„Tottenham“	-	„Not-
tingham“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Ledo	 ritu-
lys.	KHL.	„Slovan“	-	„Medveščak“.	1.45	Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Tottenham“	 -	 „Nottingham“.	 3.35	
Formulė-1.	Singapūro	GP	lenktynių	apžvalga.	

eUrosporT
9.30	 	Motosportas.	GT	akademija.	9.45	 	Šuoliai	
nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 prizas.	 11.00,	
17.00		Sporto	linksmybės.	12.30		Smiginis.	14.00		
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 prizas.	
15.30		Motosportas.	Europos	čempionatas.	17.45		
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 prizas.	
18.45		Futbolas.	Moterų	bundeslyga.	21.00		FISU	
universiados	žurnalas.	21.35		Sporto	įvykių	apž-
valga.	21.40		Jojimas.	„Rolex	Grand	Slam“.	22.55		
Jojimas.	 23.25	 	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	 23.30		
Golfas.	Europos	 turas.	0.15	 	Golfo	klubas.	0.20		
Sporto	įvykių	apžvalga.	0.25		Buriavimas.	„Extre-
me	Sailing	Series“.	1.25		Jachtų	klubas.
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20.30 	Juoko	kovos  16.20 	 „Laukinis	
	 	 pasaulis“

 14.00 	 Dainų	dainelė23.40 	„Mirties	piramidės“  0.45 	 „Deksteris“ 21.00 	 Opiumas	liaudžiai

TV8
8.05,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	9.00	 „Rutos	Rendel	
detektyvai“.	10.00	„Mano	mažasis	ponis“.	10.25	Se-
noji	animacija.	11.00,	21.00	„Meilės	šešėliai“.	12.40,	
16.00	 „Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	17.00,	23.35	Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	18.00,	
22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	

Info TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	
21.00	Dviračio	šou.	10.40	Autopilotas.	11.05	Šefas	
rekomenduoja.	11.35	Padėkime	augti.	12.00,	14.15	
Yra	kaip	yra	(N-7).	13.05	KK2	(N-7).	14.45	24	valan-
dos	(N-7).	15.40	Nuo...Iki.	17.00,	21.30	Info	diena.	

PBK
5.50,	20.50,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	 Infor-
macinė	laida.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00	Naujienos.	
6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	„Labas	rytas“.	11.35	
Gyventi	sveikai.	12.40	Kontrolinis	pirkimas.	13.10,	
14.20	 „Laikas	 parodys“.	 14.55	 „Tikėk	 manimi“.	
15.55	 J.Menšovos	 laida.	 16.50,	 4.25	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.25	 „Apglėbiant	 dangų“.	
23.35	Vakarinis	Urgantas.	0.10	Informacinė	laida.	
0.40	Nakties	naujienos.	0.55	Žvaigždėlaivis.

REn
7.00	„Vovočka“.	7.25,	14.55	Žiūrėti	visiems!	7.55	
Kviestinė	vakarienė.	8.50,	14.25	112.	9.20,	23.05	
Laisvas	laikas.	9.50	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	
Prokopenka.	11.40	Pėdsekiai.	12.35,	23.35	„Kariai	
2“.	 15.15	 Totalinis	 išpardavimas.	 16.15	 Šeimos	
dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
19.20	Tinkama	priemonė.	20.25	Kviestinė	vakarie-
nė.	21.25	Žvaigždžių	gyvenimas.	

TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 Publicistinė	 laida.	 8.00	
Dievo	 darbininkai.	 8.25	 „Sudie,	 Rokfeleri“.	 9.00	
Klausimai	per	pusryčius.	12.40,	17.55,	1.45	 „Dvi	
medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Laimės	spal-
vos“.	13.25,	18.45,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	
3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.45	 „Orai	
penktadieniui“.	 15.35	 Vilnoteka.	 15.55	 Paprastai.	
16.45	„Zlotopolskiai“.	17.15	Kultūros	laida.	18.20,	
22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	
18.55,	2.15	II	pasaulinio	karo	enciklopedija.	19.25	
Maklovičius	 keliauja.	 20.25	 Kultūros	 informacija.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	21.55	„Komisaras	Aleksas“.	23.00,	4.35	
Sveika,	polonija.	23.45	„Trečiasis	karininkas“.	0.35,	
5.50	 Dokumentinis	 f.	 „Draugai	 33	 apsukoms“.	
2.45	 Animacinis	 f.	 3.45	 TV	 serialas	 „Komisaras	
Aleksas“.	6.50	Kultūros	informacija.	

DIVa UnIVERsal TV
5.00,	11.40	„Tikrosios	Beverli	Hilso	namų	šeimi-
ninkės“.	6.40,	14.10,	2.40	„Erikas	ir	Džesi“.	7.30,	
10.50,	3.30	„Džuliana	ir	Bilas“.	8.20,	15.50,	20.50	
„Išmokysiu	būti	žvaigžde“.	9.10,	13.20,	18.20	„Lie-
žuvautoja“.	10.00,	16.40,	20.00,	1.00	„Išskirtiniai“.	
10.25	 „Mados	 kontrolė“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	
milijonieriui“.	 17.30	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	
22.05	„Gražuolė	iš	vilos“.	0.10	„Šokių	scena“.	

TV1000
8.15	 „Skrebutis“.	 9.55	 „Sklinda	 gandai“.	 11.35	
„Širdies	 ritmu“.	 13.15	 „Įsibrovimas“.	 14.50		
„Mes	-	viena	komanda“.	17.10	„Rimtas	vyrukas“.	
19.00	„Purvini	žaidimai“.	20.50	„Kovotojas“.	23.00	
„Pabudimas“.	1.00	„Kai	aš	gulėjau	mirties	patale“.	

TRaVEl
8.00,	 12.00	 Svajonių	 kelionė.	 Roma,	 Italija.	
8.30, 13.30, 20.00	Naujo	būsto	paieška.	10.00,	
24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00,	 17.00	 Oro	
uostas	24/7:	Majamis.	13.00,	18.00	Kovos	dėl	
bagažo.	 15.00	 Ilgiausias	 Amerikos	 greitkelis:	
Bostonas-Vašingtonas.	16.00	Įspūdingiausi	na-
meliai	ant	ratų.	19.00	Amerikos	maistas.	Nauja-
sis	Orleanas.	21.00	Tikrasis	Sent	Luisas.	22.00	
Sunkios	kelionės	traukiniais:	Vietnamas.

DIscoVERy
7.50	 Relikvijų	 medžiotojai.	 8.15	 Džiunglių	 auk-
sas.	9.10	Išgyventi	kartu.	10.05	Aukso	karštligė.	
10.55	Tolimųjų	 reisų	vairuotojai.	11.50	Kaip	 tai	
pagaminta?	12.40	Apgavikai.	13.35	Naujas	senų	
automobilių	gyvenimas.	14.30	Automobilių	dirb-
tuvė.	 15.25	 Didelės	 statybos.	 18.10	 Kovos	 dėl	
konteinerių.	 18.40	 Sandėlių	 medžiotojai.	 19.05,	
1.55	 Relikvijų	 medžiotojai.	 19.35,	 2.25,	 3.20	
Karai	 dėl	 bagažo.	 20.00	 Kaip	 tai	 veikia?	 21.00,	
2.50	 Dingusių	 daiktų	 pardavėjai.	 21.30	 Karai	
dėl	bagažo.	22.00	Vaikantis	naudos.	22.30,	4.20	
Lombardas.	23.00,	4.50	Sandėliai.	24.00	Imperija	
už	įstatymo	ribų.	1.00	Mirtininko	kelias.		

naTIonal GEoGRaPhIc
10.00	„Aston	Martin“	automobilių	gamykla.	11.00	
Lobių	 ieškotojai.	 Gangsterių	 šalis.	 11.30	 Proto	
žaidimai.	12.00	Patrauklus	mokslas.	13.00	Jukono	
auksas.	Aukso	karštligė.	14.00	Neįprastas	verslas.	
Rizika	 ir	 šampanas.	 15.00	 Paskutinis	 Sumatros	
tigras.	 16.00	 Pavojingiausi	 Kosta	 Rikos	 gyvūnai.	
17.00	 Vokiečių	 armija,	 kurią	 surinko	 V.Čerčilis.	
18.00	Išrinkti	automobilių	detales	ir	parduoti.	19.00	
Nenugalimųjų	 dvikova.	 Kūjis	 ir	 plaktukas.	 20.00	
Kenija.	 Genties	 gyvenimas.	 Dykumų	 medžiotojai.	
21.00	 Šamų	 žvejyba.	 21.30	 Mokslo	 šėliojimai.	
23.00	Kalintys	užsienyje.	Orchidėjų	vagys.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Kempiniukas“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Susikeitę	broliai“	

(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30	 „Transformeriai.	

Praimas“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Gufis	ir	jo	sūnus	

Maksas“.
14.00	 „Kempiniukas“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.40	Kvieskite	daktarą!	

(N-7)
18.30	TV3	žinios.	Sportas.	

Orai.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	TV	serialas	

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

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
21.55	Žalioji	enciklopedija.
22.10	 „Kobra	11“	(N-7).
23.10	 „Kaulai“	(N-14).
0.10	 „Transporteris“	(N-14).
1.15	 „Liudininkai“	(N-14).
2.05	 „Choras“	(N-7).
2.55	 „Amerikiečiai“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Tomas	ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

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

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Kung	Fu	Panda“.
14.10	TV	serialas	„Be		

kaltės	kalta“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos		

(N-7).
18.30	Žinios.	Kriminalai.	

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

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	„Nindzė“	

(N-14).
23.50	TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

0.45	 TV	serialas	
„Deksteris“.

1.45	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
8.45	 „Euro	žvaigždės“	

įteikimas	Lietuvai.	
Tiesioginė	transliaci-
ja	iš	Lietuvos	banko.

9.20	 Euras	atvyksta	į	Lietuvą.
10.00	 „Euras	Lietuvoje“.	

Spaudos	konferencija.	
Tiesioginė	transliacija.

11.30	Auksinis	protas.
13.00	 	„Magiški	fėjų	

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

(N-7).
17.10	 „Šerloko	Holmso	

nuotykiai“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	 „Kelias	į	laimę	1“	(N-7).
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Mūsų	laisvės		

metai	-	2007-ieji.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Mūsų	laisvės		

metai	-	2007-ieji.
23.15	Vakaro	žinios.
23.40	 „Mirties	piramidės“	

(N-7).
1.50	 „Senis“	(N-7).
3.00	 Laba	diena,	Lietuva.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 Prajuokink	mane	(N-7).
10.00	 „Policijos		

akademija“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Mano	virtuvė		

geriausia.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
19.30	 „Policijos	akademi-

ja“	(N-7).
20.30	Juoko	kovos	(N-7).
21.30	Veikso	komedija	

„Persirengimo		
meistras“.

23.10	 „Vampyro		
dienoraščiai“		
(N-14).

0.05	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.00	 Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Reporteris.
8.00	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
8.05	 „Anna	German“	(N-7).
10.10	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.15	Reporteris.
12.00	Pasaulis	X	(N-7).
13.00	 „Bin	Ladeno	medžio-

klė“	(N-7).
14.00	Lietuva	tiesiogiai.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	 „Magda	M.“	(N-7).
19.50	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
21.00	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Reporteris.
22.45	Nusikaltimas	ir	baus-

mė.	„Garsus	politikas	-	
ieškomiausias	Lietuvos	
nusikaltėlis!“	(N-7).

23.45, 2.55, 4.40	 „Pragaras	
ant	ratų“	(N-7).

0.45	 Reporteris.
1.25	 Lietuva	tiesiogiai.
1.55, 3.40, 5.20, 6.30	

„Mikropasauliai“	(N-7).
2.25, 4.10, 6.00	Reporteris.
3.35	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
11.15	 ...formatas.	Poetas	

Aidas	Marčėnas.
11.30	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Muzika	gyvai.
14.00	Dainų	dainelė.		

Po	trisdešimties	
metų.	Laureatų	
klubas.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	Laba	diena,	Lietuva.
18.15	 „Neskubėk	gyventi“.
18.40	Kultūrų	kryžkelė.	

Menora.
18.55	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
19.10	 „Prokurorai“.
20.00	Dokumentinis	f.	

„Lietuviai	Didžiojoje	
Britanijoje“.

21.00	Prisiminkime.		
Šoka	T.Sventickaitė,	
H.Kunavičius,	
G.Sabaliauskaitė,		
H.	Banys.	1963	m.

21.10	Legendos.
22.00	Naktinis	ekspresas.
22.30	Mūsų	dienos	-		

kaip	šventė.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Virgilijaus	Noreikos	

jubiliejinis	koncertas	
Vilniaus	rotušėje.
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rugsėjo 25 d.

 12.15 	 „Iš	Meksikos	
	 	 su	meile“

 17.00 	 „Kobra	11“ 22.45 	 „Sekso	magistrai“

AnimAl plAnet
7.00,	 11.55	 Surikatos.	 7.25,	 15.30	 Felinologijos	
įvadas.	8.15,	16.30	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagal-
bą.	9.10	Egzotiniai	augintiniai	10.05,	18.20	Iškvie-
čiamas	 tramdytojas.	 11.00,	 21.05	 Rykliai.	 12.20,	
6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	 19.15	 Laukiniai	
gyvūnai.	13.45.	20.10	Paslaptingi	gyvūnai.	14.40,	
2.25	Afrikos	tankmėse.	17.25	Mieliausi	augintiniai.	
22.00,	 3.15	 Herojai	 iš	 gyvūnų	 gyvenimo.	 22.55,	
4.05	 Gyvūnai	 ekstremalai.	 23.50,	 4.55	 Rykliai.	
0.45,	5.45	Grobis	-	žmogus.

Sport1
5.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“	 -	
Oklahomos	 „Thunder“.	 7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	
23.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	7.15	Portugalijos	
„Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	 8.00,	 20.00,	 21.15	
VTB	 Vieningoji	 krepšinio	 lyga.	 „Krasny	 Oktyabr“	
-	 Klaipėdos	 „Neptūnas“.	 9.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Bruklino	 „Nets“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 12.15	 Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	13.00	NBA	krep-
šinio	 lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	
15.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PEC	Zwolle“	-	„Vi-
tesse“.	17.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Rio	Ave“	
-	„Maritimo“.	19.15	Portugalijos	„Primeira“	lygos	turo	
apžvalga.	22.00,	23.15	NBA	krepšinio	lyga.	Indianos	
„Pacers“	-	Klievlendo	„Cavaliers“.	0.10	Europos	taurė	
(Eurocup).	Klaipėdos	„Neptūnas“	-	„Radnički“.

ViASAt Sport BAltic
9.15	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	9.45	
Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 10.15	
Futbolas.	Anglijos	premier	lygos	žurnalas.	10.45	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.45	 Futbolas.	
Anglijos	 taurė.	 „Liverpool“	 -	 „Middlesbrough“.	
13.35	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	 „Tottenham“	
-	„Nottingham“.	15.25	Ledo	ritulys.	KHL.	„Slo-
van“	 -	 „Medveščak“.	 17.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	„Dinamo“	-	„Atlant“.	19.25	Ledo	ritulys.	
KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Vytiaz“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 22.00	 Dviračių	 sportas.	 Pasaulio	
čempionatas.	 Ispanija.	 2.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Vytiaz“.	 4.00	 Futbol	 Mun-
dial	 žurnalas.	 5.00	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	
„Liverpool“	 -	 „Middlesbrough“.	 6.50	 Futbolas.	
Anglijos	taurė.	„Tottenham“	-	„Nottingham“.	

euroSport
9.35	Šuoliai	nuo	tramplino.	Vasaros	didysis	pri-
zas.	11.00,	15.30,	19.30	Sporto	linksmybės.	12.30	
Futbolas.	Moterų	bundeslyga.	14.00	Šuoliai	nuo	
tramplino.	Vasaros	didysis	prizas.	16.00	Futbo-
las.	 Moterų	 bundeslyga.	 17.00	 Smiginis.	 18.00	
Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Vasaros	 didysis	 prizas.	
21.00	Galiūnų	sportas.	 „Strongman	Champions	
League“.	22.00	Kovinis	sportas.	1.00	Šuoliai	nuo	
tramplino.	Vasaros	didysis	prizas.	

6.50, 15.30	 	
„Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

7.45	 „Nugalėtoja“	(1).
8.10	 „Berniukas	ir		

voveriukas“	(1).
8.35	 „Nenugalimieji.	

Kovos	tęsiasi“.
9.00	 „Superdidvyrių	

komanda“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Arti	namų“	(N-7).
12.40	 „Apgavystės“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Atpildas“	(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	XV.	
Nulemta	žvaigždžių“	
(N-14).

22.45	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

23.50	 „Užribis“	(1)	(N-7).
0.45	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė

9.30	 Vienam	gale		
kablys.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Mastrichto		
policija“		
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Gražuolė	ir		
pabaisa“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Paskutinis		
iš	vyrų“	(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Jaunasis		
vilkolakis“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00	 „CSI	Majamis
21.30	Veiksmo	f.		

„Dežavu“		
(N-7).

0.15	 Trileris		
„Išduotas		
pasitikėjimas“		
(N-14).

2.05	 Kinas	detaliai.

9.00 	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Rekordininkai.
9.45, 23.05	 	

„Objektas	11“		
(N-7).

10.45, 19.00	 	
„Fortjė	faktorius“	
(N-7).

11.45	Sveikatos	užtaisas.
12.15	 „Iš	Meksikos		

su	meile“		
(N-7).

14.00	Reidas.
14.30	 „Įkalčiai“	(N-7).
15.30	Mados	legendos.
16.00	Misijos	Baltijos		

jūros	regione.
16.30	 „Protėvių		

šauksmas“.
17.30	Žymiausios	pasaulio	

vietos“.
18.00	 „Dangaus	teismas“	

(1)	(N-7).
19.00	 „Fortjė	faktorius“		

(N-7).
20.00 	Balticum	TV		

žinios
20.20	Geros	savijautos	

gidas.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios
22.05	 „Džentelmenas“		

(N-14).
0.05	 Dokumentinis	f.	

„Madonna:		
ant	bangos“.

„DeŽAVu“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina D.Vašingtonas, P.Peton, V.Kilmeris.

Dagas Karlinas - agentas, kuriam tenka tirti teroristinį aktą, kai susprogdinamas 
keltas su daugiau nei 500 žmonių. Žudiką pavyksta nustatyti naudojantis naująja 
technologija - tam tikru kanalu galima pažiūrėti praeities įvykius. Tyrėjų grupė 
pamėgina paveikti praeitį. Paaiškėja, kad tai padaryti įmanoma...

tV6
21.30

rekomenduoja

„lAuKiniS AnGelAS“
serialas. Argentina. 1998.
Režisierius H.Abrahamnsonas.
Vaidina N.Oreiro, L.Motola, 
F.Mistral.

Milagros užaugo našlaičių prieglau-
doje. Sulaukusi 18 metų, ji įsidar-
bina tarnaite turtuolių Di Karlosų 
namuose. Čia ji įgyja naujų draugų 
ir naujų priešų. Šie nepakenčia jos 
netaktiškumo ir ūmaus būdo...

„iŠDuotAS pASitiKĖJimAS“
Trileris. Kanada. 2012.
Režisierius R.Oliveris.
Vaidina L.Vandervort, 
Š.Robertsas, S.Saloma.

Sofija Anderson - pagrindinė advo-
katė intelektinės nuosavybės byloje 
prieš korumpuotą farmacijos kompa-
niją. Kai pagrobiamas jos mokytojas 
ir bosas Briusas Henšas, Sofija tampa 
pėstininke, siekiančia smulkiau išsiaiš-
kinti, kokia grėsmė kilo jos bylai.

„ninDZĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius A.Florentainas.
Vaidina S.Edkinsas, C.Ihara.

Nuo neatmenamų laikų Japonijoje 
gyvavo nenugalimieji nindzės. Nors 
XVII a. nindzės atsidūrė už įstatymo 
ribų, jų tradicijos toliau būdavo per-
duodamos iš kartos į kartą. Keisis, 
Japonijoje mokęsis nindziutsų me-
no, grįžta į Niujorką...

tV8
19.00

lnK
22.10

tV6
0.15
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ETERIO ŽMONĖS

Teatro ir kino aktorius MarTynas  
nedzinskas (29) sako, jog verkti juoko 
ašaromis - sveika, tad nuo rudens tapęs 
unikalaus televizijos projekto „aš - kino 
žvaigždė“ vedėju, jis žada dar didesnę 
juoko dozę, pagardintą improvizacijos 
prieskoniu. Šįkart M.nedzinskui  
patikėta smagi užduotis - atskleisti dar 
nematytus ir neatrastus lietuviško  
žvaigždyno talentus.

- TV3 eteryje prasidėjo tikras egza-
minas Lietuvos įžymybėms - naujasis 
projektas „Aš - kino žvaigždė“. Į kokią 
avantiūrą kvietėte pasinerti žinomus 
žmones?

- Avantiūra yra gana tikslus apibūdinimas. 
Mes sukūrėme legendą, kad stambi užsienio 
kino kompanija Lietuvoje kuria keletą filmų 
ir pagal labai griežtus techninius reikalavimus 
organizuoja aktorių atranką. Eidami į atranką 
laidų vedėjai, dainininkai, muzikantai nė ne-
įtarė, kad čia laukia kruopščiai ir specialiai 
jiems parengti, skirtingus jų aktorinius gabu-
mus padėsiantys atskleisti scenarijai. Neeg-
zistuojantis kino režisierius pakvietė mane ir 
Balį Latėną tam, kad mes tą atranką atliktu-
me. Rezultatą žiūrėkite trečiadieniais 21 val. 
per TV3.

-  Kuo šis projektas išskirtinis? Ar yra 
panašių laidų pasaulyje? 

- Šis projektas išskirtinis jau vien tuo, kad 
jame dalyvauja Balys Latėnas. Jau dėl to ver-
ta įsijungti televizorių. Pasaulyje analogų nė-
ra nei laidai, nei Baliui (juokiasi).

- O ar pačiam šis projektas nebuvo sa-
votiška avantiūra ir išbandymas? Koks jūsų 
vaidmuo projekte „Aš - kino žvaigždė“? 

- Taip, man šis projektas buvo avantiūra 
tikrąja to žodžio prasme. Nes niekada neži-

68

Martynas Nedzinskas
atskleis nematytus įžymybių talentus

NepameNu tiksliai, 
kokie buvo pirmieji 
maNo kartai 
atraNkose, tačiau 
NeNorėčiau dabar 
jų pamatyti
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nojau, kas bus toliau. Mano vaidmuo buvo 
parašyti scenarijų ištraukas, režisuoti situa-
cijas, pačiam jose vaidinti ir nuolat kontak-
tuoti su dieduku, kuris malūną suka. Nežino-
mybė ir „detektyvas“ stipriai žadino vaizduo-
tę, tad tai išpildyti buvo įmanoma tik pasitel-
kus improvizaciją, kuri ir buvo mūsų variklis. 
Kurdami koncepciją bei „legendą“ apie didįjį 
kiną, kūrėme ir scenarijus - tai buvo mano 
užduotis. Scenarijai turėjo būti gana absur-
diški ir keistoki, tačiau tuo pat metu jie turė-
jo atrodyti profesionaliai ir sukurti iliuziją, 
kad tai tikras kino scenarijus. Nuotykių ko-
medija, drama, paauglių filmas, veiksmo, tri-
leris, siaubo, karo filmas ir t.t.

- Laidą kuriate ir vedate drauge su 
kolegomis iš improvizacijų teatro „Kitas 
kampas“ A.Bružu ir B.Latėnu. Bus daug 
improvizacijų ir humoro?

- Ten, kur tokia komanda, ten vien tik 
improvizacija ir humoras!

- Kokiais kriterijais rėmėtės kviesda-
mi žinomus žmones? Kodėl būtent tokias 
įžymybes pasirinkote?

- Prodiuseriai žmones rinko labai kruopš-
čiai. Pirmiausia visi jie turėjo būti žinomi, 
atpažįstami veidai ir kuo skirtingesni. Buvo 
ieškoma spalvų, skirtingų charakterių, faktū-
rų. Taip buvo sukurtas didelis šokėjų, daini-
ninkų, laidų vedėjų ir sportininkų sąrašas. 
Kitas svarbus kriterijus - nė vienas iš kvies-
tų žmonių neturėjo būti profesionalus akto-
rius. Matot, profesionaliems aktoriams atran-
kos ir ne visai adekvatus režisierių elgesys 
yra įprasta kasdienybė, todėl prodiuseriai ži-
nojo, kad niekada su tuo nesusidūrusiems 
žmonėms kartais bus keista ir nepatogu - 
teks išlipti iš savo komforto zonos. Tokiu bū-
du buvo sukurta daug komiškų situacijų. Tie-
sa, turiu pripažinti, kad vienas žmogus, tu-
rintis didžiulę sceninę patirtį, pas mus buvo. 
Tai visiems žinomas baleto choreografas. Ko-
manda labai džiaugėsi, kad jis, kol neatsklei-
dėme tiesios, nieko nesuprato (šypsosi).

-  Kokius iš tiesų aktorinius sugebė-
jimus turi mūsų įžymybės? Ar galėtų vai-
dinti kine?

- Nesitikėjome tokio rezultato ir nenuma-
nėme, kad Lietuvoje turime tiek daug tikrai 
talentingų įžymybių. Esame be galo dėkingi 
už šią neįkainojamą patirtį! Net neabejojame, 
kad TV3 laidos žiūrovams kiekvieną kartą 

išvys vis naujų spalvų, emocijų bei reakcijų. 
Kokius gabumus kiekvienas pademonstravo, 
palieku vertinti žiūrovams. O kine vaidinti 
projekto dalyviai tikrai galėtų. Juk kine fil-
muojasi daug neprofesionalių aktorių.

- Kokiais būdais stengėtės atskleisti 
mūsų įžymybių talentus? 

- Mūsų tikslas buvo ne tik atskleisti suge-
bėjimus, tačiau ir pamatyti tuos žmones visai 
kitokius nei esame įpratę. O tai ir yra didžiau-
sias aktorinis sugebėjimas. Būdai buvo ir nor-
malūs, ir ne visai adekvatūs (šypsosi). Įdomu 
stebėti žmones iš šalies, kai jie susiduria su 
netikėtumais. O ypač su tokiais, kuriuos sukur-
davo mūsų trijulė. Žinoma, aš labai stengiausi, 
kad žmogus būtų išstumtas iš savo komforto 
zonos. Tikiuosi, žiūrovai tai įvertins.

-  Ar pats tikėjotės, kad žinomi veidai 
tokie talentingi? Kas labiausiai nuste-
bino? 

- Aš nesitikėjau nieko, nes tuomet būtų 
pamintas vienas iš improvizacijos dėsnių - 
negalvok ir nekurk į priekį. 

- O kaip reagavo mūsų žvaigždės, su-
pratusios, kad tai visai ne atranka, o 
linksma televizinė avantiūra? Nepyko?

- Vieni pyko, kiti juokėsi, treti gal nusivylė, 
ketvirti nesuprato nieko, penkti neatvyko, šeš-
ti iki šiol nežino, septintiems „dzin“, devinti 
verkė, dešimti iš gėdos emigravo (juokiasi).

- Kokių potyrių ir išgyvenimų gali- 
te pažadėti žiūrėsiantiems „Aš - kino 
žvaigždė“?

- Galiu pažadėti, kad tokių žvaigždžių, ko-
kias esate įpratę matyti per televizorių ekra-
nus, tikrai nepamatysite. Matysite žmones, 
kurie ir jaudinasi, ir juokiasi, ir nusišneka, ir 
puikiai suvaidina. Pamatysite procesą, kuris 
vyks su žmogumi, o tai juk ir yra įdomiausia.

- Inscenizuotoje atrankoje stebėjote, 
kaip vaidmenį stengiasi gauti žinomi 
žmonės. O kokie pirmieji jūsų paties kar-
tai atrankose? 

- Mano pirmieji kartai buvo apgailėtini. Ne-
pamenu tiksliai, kokie jie buvo, tačiau nenorė-
čiau dabar jų pamatyti. Nelabai ir dabar kas skir-
tųsi, manau. Man asmeniškai pati atrankos idė-
ja nėra priimtina, tačiau suprantu, kad jos yra 
būtinos ir be jų neapsieitų niekas. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖs

Galiu pažadėti, kad 
tokių žvaiGždžių, 
kokias esate 
įpratę matyti 
per televizorių 
ekranus, tikrai 
nepamatysite

Martynas Nedzinskas
atskleis nematytus įžymybių talentus

profesionaliems 
aktoriams 
atrankos ir ne 
visai adekvatus 
režisierių elGesys 
yra įprasta 
kasdienybė

Aktorius Martynas Nedzinskas sako, 
jog pagrindinis projekto „Aš - kino 
žvaigždė“ variklis - improvizacija

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai TeaTras

suvienytos kūrybinės pajėgos

„Tegul visas pasaulio blogis paskęsta mūsų 
atjautoje“, - citata iš Antono Čechovo pjesės 
„Dėdė Vania“ 25-ojo sezono misiją lakoniškai 
apibūdina Mažojo teatro meno vadovas režisie-
rius Rimas Tuminas. Šis menininkas, teatro 
kūrėjas Lietuvai padovanojo unikalų teatrą, ta-
pusį sakralia susitikimų su kenčiančių, mylin-
čių, publikai ir vienas kitam atsiveriančių žmo-
nių erdve. 2015 metų kovo pradžioje režisie-
riaus R.Tumino premjerų išsiilgusių žiūrovų 
laukia naujausias Maestro pastatymas, suvie-
nysiantis visas Mažojo teatro kūrybines pajė-
gas, priminsiantis Lietuvos teatro istorijai svar-
biausius, kertinius dramaturgijos šedevrus ir 
tik teatre įmanomą džiaugsmą, malonumą pa-
sinerti į kūrybingumo, aktorinės partnerystės 
ir tikros teatrinės šventės gelmes. Mažojo teat-
 ro meno vadovo pavaduotoja režisierė Gabrie-
lė Tuminaitė pristatydama 25-ąjį sezoną akcen-
tavo: „Valstybinio Vilniaus mažojo teatro 25-
metis, kurį minėsime kitų metų kovo mėnesį, 
tikiuosi, suburs trupę bendrai kūrybai. Norisi 
kokybės, tikslingumo ir profesinės tiesos.“

Premjeros

Mažojo teatro jubiliejinį sezoną rugsėjo 
11 dieną pradėjo dar pavasarį didžiulio publi-
kos dėmesio sulaukusi režisierės G.Tuminai-
tės premjera „Dėdės ir dėdienės“ pagal Juo-
zo Tumo-Vaižganto apysaką. Naujajame sezo-

ne „Dėdžių ir dėdienių“ laukia ypač intensy-
vios gastrolės po visą Lietuvą.

Spalio 23 dieną ypač laukiama pirmoji šio 
sezono Mažojo teatro premjera „Savižudis“. 
Spektaklį pagal dramatišką, aštrią, šiurpiai juo-
kingą, savo laikotarpį ir sociumą išpreparavusią 
dramaturgo Nikolajaus Erdmano pjesę kuria re-
žisierė G.Tuminaitė. Teatrui ypač svarbioje prem-
jeroje žiūrovai išvys ir visus keturis Mažojo teat-
ro aktorių trupės pajėgas sustiprinusius jaunuo-
sius kūrėjus. Daumantas Ciunis, Agnė Kiškytė 

(pedagogas Jonas Vaitkus), Indrė Patkauskaitė ir 
Tomas Rinkūnas - jauniausioji režisieriaus R.Tu-
mino mokinių karta, savo kūrybingumu, meniniu 
maksimalizmu ir talentu išsikovojusi aukščiausias 
pozicijas šiuolaikinio Lietuvos teatro olimpe.

Nepamiršti ir mažieji

Lapkričio mėnesį Vilniaus mažajame teat-
re prasidės intensyvios spektaklio mažie-
siems žiūrovams „Snieguolė ir 7 nykštukai“ 
repeticijos. Spektaklio režisierius Evaldas Ja-
ras būsimo pastatymo inscenizacijai pasirink-
damas klasikinės brolių Grimų pasakos „Snie-
guolė“ motyvais grįstą istoriją siekia moder-
niai, kūrybingai ir aktualiai perskaityti vai-
kams puikiai žinomos pasakos siužetą.

Debiutų festivalis

2015 metų pavasarį į Mažąjį teatrą tradiciškai 
grįš jau septintasis tarptautinis teatrinių debiutų 
festivalis „Tylos!“ Vis didesnes menines ambici-
jas ir kūrybinę debiutantų drąsą atskleidžiantis 
festivalis kasmet Mažojo teatro repertuarą papil-
do tikrais meniniais perliukais. Po šio pavasario 
„Tylos!“ Mažojo teatro repertuare liko režisie-
riaus Balio Latėno garsų spektaklis „Kelionė be 
bagažo“. Spektaklyje vaidina jaunosios Vilniaus 
kolegijos diplomantės. „Norime pažadinti žmonių 
vaizduotę, norime, kad jie pasivaikščiotų po savo 
smegenų kambarius. Įdomiausia, kad išėję iš to 
paties spektaklio žmonės pasakoja visiškai kitus 
dalykus, kuriuos jie girdėjo ir įsivaizdavo“, - teigia 
spektaklio „Kelionė be bagažo“ kūrėjai.

Gabrielė Tuminaitė: tikimės jūsų drąsos 
mus priimti ir mums oponuoti

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras šį rudenį pasitinka jubiliejinį, 25-ąjį, sezoną.  
1990 metų kovo 2 dieną režisieriaus Rimo Tumino „mažiukų“ trupė oficialiai tapo  
Vilniaus mažuoju teatru. Su naujuoju sezonu sutampantis kuklus jubiliejus tapo  
impulsu žiūrovų ypač mylimam teatrui iškelti sau didelius iššūkius ir kūrybinius tikslus.

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Parengta pagal Vilniaus mažojo teatro inf.

Režisierė Gabrielė Tuminaitė
Irmanto  Sidarevičiaus  nuotr.

Scena iš spektaklio „Dėdės  
ir dėdienės“ repeticijos

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Veidai

„Manau, visi mes turime tų magiškų sa-
vybių ir negalime visko paaiškinti tik 
racionaliu protu ir šalta logika, tai būtų 
pernelyg primityvu“, - teigia iliuzionistas 
Mantas ŽMuidinavičius-Wizard (29). 
Filmas „Mėnesienos magija“, jo manymu, 
yra vienas geriausių matytų vudžio aleno 
darbų. taigi „Mėnesienos magija“ pagal 
Mantą...

Ringailė Stulpinaitė

- Kuo šis filmas įdomus, patraukiantis?
- Mano manymu, šis filmas yra vienas 

geriausių Vudžio Aleno filmų, kuriuos teko 
matyti. Toks psichoanalitiškas, neurotiškas 
ir lengvai komiškas. Mes esame pratę, kad 
filmuose vyksta aštrūs dalykai, kad komedija 
kartais gali būti labai šiurkšti ir stipri, o štai 
čia Vudis Alenas viską pateikia intelektualiai, 
švelniai liesdamas labai gilias egzistencines 
temas. Niekad nemaniau, kad taip žaismingai 
galima prisiliesti prie tokio klausimo kaip 

Dievo buvimas. Taip pat nemaniau, kad F.
Nyčė gali būti įvilktas į tokį žaismingą pavi-
dalą. Man labai patiko tas romantizuotas gla-
mūras, galbūt dėl to, kad viskas vyksta kitu 
laikotarpiu, leidžia lengviau svajoti.

- O ką manai apie pagrindinį veikėją - 
iliuzionistą ir šią magijos temą filme?

- Vudis Alenas yra didelis iliuzijos meno 
gerbėjas ir tai iš tikrųjų matyti. Taip pat ma-
nau, kad filme  keli biografiniai faktai paimti 
siužetui iš legendinio mago Hario Hudinio 
(Harry Houdini) gyvenimo. Kai Hudinio mo-
tina mirė, jis daug metų ir pinigų skyrė susi-
tikimams su įvairiausio plauko mediumais, 
kad užmegztų ryšį su motina. Deja, pamaty-
davo tik kaip „mediumai“ jį apgaudinėja, ir 
labai nusivildavo. Taigi jis tapo tokių falsifi-
kuotų mistinių seansų, kai bandoma susisiek-
ti su dvasiomis, demaskuotoju. Manau, laiko-
tarpis ir mago tema šiam filmui labai tiko. 
Daugybė pasaulio magų skeptiškai žiūri į vi-
sokius mediumus. Bet manau, visi turime tų 
magiškų savybių ir negalime visko paaiškin-
ti tik racionaliu protu ir šalta logika, tai būtų 
pernelyg primityvu.  

- Kas padarė įspūdį? Kaip vertini pag-
rindinių veikėjų vaidybą?

- Pagrindinis veikėjas Stenlis man labai 
patiko. Tai tipinis nihilistas. Paradoksas - 
magas, kuris kurdamas iliuziją ir apgaulę, 
atvažiuoja ieškoti teisybės. Man labai patiko 
vidinis jo konfliktas, nes manau, kad visi 
esame tokie: augdami nebetikime pasako-
mis, išmokstame į daug dalykų žiūrėti ir ver-
tinti juos skeptiškai. Bet kartu vis tiek tiki-
mės mažų stebuklų, ieškome grožio, norime 
mylėti. Jo jausmų neigimas yra žavingas, bet 
manau, kad visuomet už didelio neigimo ir 
cinizmo slypi nusivylimas, pagalbos, meilės 
šauksmas. Juk įsimylėjęs žmogus niekuomet 
nebūna toks cinikas. Meilės stebuklas ne-
paaiškinamas. Jie su Sofija yra dvi priešin-
gybės, tačiau puikiai susijungia į visumą. 
Paprasta maža būtybė gražia šypsena ir di-
delėmis akimis išmuša iš vėžių visą Stenlio 
racionalumą. 

Man labai patiko konfliktas tarp raciona-
laus proto ir tikėjimo, kad gyvenime tikrai 
slypi kažkoks stebuklas. Filmas ir baigiasi 
kaip triukas: išsineši jausmą, kad gal tikra 
meilė vis dėlto egzistuoja.

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas su žVaigžde

„Mėnesienos magija“ -

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo iliuzionistas 
Mantas Žmuidinavičius-Wizard

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Filmo  pliusai minusai

Puikiai parinkti aktoriai

Ryškūs, žaismingi charakteriai

Trūko šiokio tokio aštrumo,  
dinamikos

„mėnesienos magija“  

n Žanras: Komedija, romantinis 

n Režisierius: Woody Allen 

n Vaidina: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 

Harden, Jacki Weaver ir kiti. 

Filmas

Kinas

racionalaus proto ir jausmų dvikova
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Veidai KiNaS

Milžiniško populiarumo sulaukusių ani-
macinių filmų „Paranormanas“ bei „Kora-
laina ir slaptas pasaulis“ kūrėjai pristato po-
puliarios Alano Snou pasakos „Čia gyvena 
monstrai“ ekranizaciją filme „Dėžinukai“.

Šeimų būna įvairių, tačiau mažojo Egio 
artimieji mažų mažiausiai nepanašūs į tradi-
cinę šeimą... Našlaičiu likusį berniuką supa 
aibė įvairiaspalvių monstrų, keliančių siaubą 
Sūrbridžo gyventojams. Dėžinukais vadinamų 
pabaisų namai - požemių labirintai, jų drabu-
žiai - dėžės, maistas - šiukšlės, o linksmiausia 
pramoga - gąsdinimas! Tačiau visoms istori-
joms vieną dieną ateina galas - neapsikentu-
si nesibaigiančių monstrų išdaigų, miesto de-
zinfekcijos tarnyba nusprendžia nusikratyti 
pabaisomis, kurios, anot legendų, naktimis 
vagia Sūrbridžo gyventojų vaikus ir sūrį.

Tačiau ar dėžinukai iš tiesų yra tokie 
kraugeriški monstrai, kokiais juos piešia 
nieko apie pabaisas neišmanantys mieste-

lėnai? Mažasis jų globotinis Egis ryžtasi 
kartą ir visiems laikams Sūrbridžo gyven-

tojams įrodyti, jog mažieji dėžinukai - ža-
vūs ir geraširdžiai sutvėrimai, labiau už 
viską bijantys... žmonių! Tačiau ne viskas 
pasirodo esą taip paprasta - Egio kelyje 
tyko aibė nuotykių, piktai nusiteikusių 
miestelėnų ir viena už kitą smagesnės dė-
žinukų išdaigos. Berniukui tenka misija ne 
tik apsaugoti savo draugus ir šeimą, tačiau 
ir užkariauti jam vis labiau patinkančios 
mergaitės širdį.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Dėžinukai“
„The Boxtrolls“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo rugsėjo 19 d.

n Animacinis nuotykių filmas, JAV, 2014

n Režisierius: Graham Annable, Anthony Stacchi

n Lietuviškai dubliavo: Andrius Kaniava, 

Darius Meškauskas, Simas Poška, Karolina 

Elžbieta Mikalajūnaitė, Martynas Nedzinskas, 

Dalius Skamarakas, Vitalija Mockevičiūtė, Giedrius 

Arbačiauskas, Julius Žalakevičius, Darius Miniotas, 

Vytautas Rašimas ir kt.

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 11, 13.15, 15.45, 18, 
20.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.15, 12.30 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 19-25 d. 11.20, 13.55, 16.30, 19.05, 21.40 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 19-25 d. 
17.30, 20.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
19-25 d. 11.10, 13.45, 16.50, 19.15, 21.30 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-25 d. 11.30, 16.10, 19.35, 21.50 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 19-25 d. 14.10, 16.40, 18.55, 21.20 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 19-25 d. 13.35, 18.25, 21 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 19-25 d. 10.45, 13, 15.15 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 19-25 d. 11.50, 14.45 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija, N-13) -  
19-25 d. 16.20 val.
„Tu esi čia“� (komedija, JAV, N-16) - 19-25 d. 18.40 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 19-25 d. 21.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 20, 21 d. 10.25 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV,  
N-13) - 19-25 d. 12.40 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV,  
3D, N-13) - 19-25 d. 17.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 
21.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 11, 13.15 val.
„Boxtrolls“� (animacinė nuotykių komedija, originalo 
kalba, JAV, V) - 19-25 d. 15.55 d.
„Boxtrolls“� (animacinė nuotykių komedija, originalo 
kalba, 3D,  JAV, V) - 19-25 d. 18.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 19-25 d. 11.15, 13.55, 16.30, 19.05, 21.40 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 19-25 d. 11.35, 
15.30, 18.15, 21 val. (11.35 val. seansas vyks 20, 21 d.).
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 19 d. 19.15 val. (COSMO VIP seansas).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-25 d. 11.50, 14.20, 16.50, 19.15, 21.50 val.  
(19, 24 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
19-25 d. 11.30, 16.15, 18.30, 20.50 val. (11.30 val.  
seansas vyks 20, 21 d.).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
19-25 d. 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 19-25 d. 14, 16.35, 19, 21.30 val.  
(25 d. 19 val. seansas nevyks).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 19-25 d. 16.45, 18.40, 21.40 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 19-25 d. 11.40, 14.05, 20.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“� (muzikinė komedija, JAV,  
N-7) - 19-25 d. 14.20, 17.15, 20.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 11.20, 12.30 val. 
(12.30 val. seansas vyks 20, 21 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 16.25 val.

„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 19-25 d. 13.50, 21.20 val.
„Pasimatymas“� (romantinė komedija, Prancūzija, N-16) 
- 19-25 d. 14.45, 19.40 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva, V) -  
20, 21 d. 11.45 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 19-25 d. 13.35 d.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 20, 21 d. 11.50 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Lituanica. Paslaptis. / Viešbutis ir kamuolys“� 
(dokumentika, Lietuva, Latvija) - 19 d. 17 val.
„Teismas Vengrijoje“� (dokumentika, Vengrija,  
Vokietija) - 19 d. 19 val.
„Ar aukštas žmogus yra laimingas?“� (dokumentika, 
Prancūzija) - 19 d. 21.15 val.
„Alkofutbolas. / Auksinės blizgės“�)
(dokumentika, Lietuva, Estija) - 20 d. 14 val.
„I Programa“� (dokumentika, Lietuva) - 20 d. 16.40 val.
„Nacionalinė galerija“� (dokumentika, JAV) - 20 d.  
18 val. 25 d. 16.20 val.
„Meilutė ir boksininkas“� (dokumentika, JAV) -  
20 d. 21.15 val.
„Ežerų dugne / Padniestrė. Gyvenimas nežinioje“� 
(dokumentika, Lietuva, Estija) - 21 d. 14.20 val.
„II Programa“� (dokumentika, Lietuva) - 21 d. 17.20 val.
„Sugrįžimas į Homsą“� (dokumentika, Sirija,  
Vokietija) - 21 d. 18.40 val.
„Manakamana“� (dokumentika, JAV, Nepalas) -  
21 d. 20.20 val.
„Beveik puikus gyvenimas“� (dokumentika, Bulgarija, 
Belgija) - 22 d. 15 val.
„Vienatvės gaudesys / Pelenai ir auksas“�  
(dokumentika, Lietuva, Estija) - 22 d. 16.40 val.
„Michaelio Houllebecqo pagrobimas“� (dokumentika, 
Prancūzija) - 22 d. 19.20 val.
„Tikslus smurto kiekis“� (dokumentika, Danija) -  
22 d. 21.10 val. 25 d. 21 val.
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Veidai

„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ 
yra debiutinis švedų rašytojo Jono Jonasono 
(Jonas Jonasson) romanas, išleistas 2009 m. 
Knyga tapo bestseleriu ne tik tėvynėje, bet ir 
užsienyje (Lietuvoje romanas išleistas prieš 
dvejus metus). Pagal knygą sukurta komedija 
jau parodyta daugiau nei 40-yje pasaulio vals-
tybių, uždirbusi daugiau nei 50 mln. dolerių ir 
yra pelningiausias visų laikų Švedijos filmas.

Nugyvenęs ilgą ir gražų gyvenimą, artė-
jant prie šimtmečio Alanas Karlsonas atsidu-
ria senelių namuose tikėdamas, kad tai - jau 
paskutinė stotelė. Tačiau sveikata vyras nie-
kuomet nesiskundė, o leisti dienas su nukva-
kusiais senukais irgi nebuvo Alano svajonė. 
Todėl savo 100 metų jubiliejų vyras nuspren-
džia atšvęsti su trenksmu: išsiruošti į dar vie-
ną kelionę, kokių jo gyvenime jau buvo tūks-
tančiai. Vien su šlepetėmis (kad niekas neį-
tartų), Alanas išlipa pro langą ir dingsta.

Kupina staigmenų ir netikėtų įvykių (nusi-

kaltėliai, pinigų prikimšti lagaminai ir mirštan-
tys drambliai) šimtamečio kelionė pasakojama 
kartu su jo ankstesnio gyvenimo nutikimais. 
Buvęs sprogmenų ekspertas dalyvavo vos ne 
visuose pagrindiniuose XX amžiaus įvykiuose. 

Alanui teko pabendrauti su Stalinu, Čerčiliu, 
būsimu JAV prezidentu Hariu Trumenu, Mao, 
generolu Franku, Prancūzijos vadovu Šarliu de 
Goliu ir daugybe kitų istorinių asmenybių.

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDASKiNaS

„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“
„The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared“

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo rugsėjo 19 d.

n Nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, 2014

n Režisierius: Felix Herngren

n Vaidina: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, 

David Wiberg ir kiti.

„Popierinis miestas / Kenotafas“� (dokumentika, 
Estija, Lietuva) - 23 d. 17 val.
„Gyvieji“� (dokumentika, Ukraina) - 23 d. 19 val.
„Nežinomas žinomasis“� (dokumentika, JAV) - 23 d. 21 val.
„Kaminas / Galutinis tikslas“� (dokumentika, Latvija, 
Lietuva) - 24 d. 16.30 val.
„Pasakyk savo vardą“� (dokumentika, Ukraina, 
 JAV) - 24 d. 19 val.
„Dalelių karštinė“� (dokumentika, JAV) - 24 d. 21 val.
„Trumpų filmų programa“� (dokumentika, Ukraina) -  
25 d. 19.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-23, 25 d. 11.30, 14, 16.30,  
19 val. 24 d. 11.30, 14.15, 16.30, 19 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota lietuviš-
kai, JAV, V) - 19-20, 22-24 d. 10.30, 13, 15.30, 17.30 val. 21 d. 
10.45, 13, 15.30, 17.30 val. 25 d. 10.30, 13, 15.45, 17.30 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 19-24 d. 
19.20 val. 25 d. 21.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
19-23 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. 24 d. 13.45, 
16.15, 19, 21.45 val. 25 d. 11, 13.30, 16.15, 19.20, 22 val.
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 25 d. 19 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 25 d. 19.15 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-24 d. 16.30, 18.30, 21 val. 25 d. 16.30, 18.30, 21.30 val.
„Tu esi čia“� (komedija, JAV, N-16) - 19-20, 22-25 d.  
17 val. 21 d. 16.45.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 19-25 d. 19.45, 22 val.
„Pasimatymas“� (romantinė drama, Prancūzija,  
N-16) - 19-25 d. 17.30 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
19-25 d. 19.30, 22 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo f., JAV, N-16) - 19-24 
d. 18.40, 21.30 val. 25 d. 20.45 val.

„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 19, 22-25 d. 11.15,  
13.15 val. 20 d. 13.15 val. 21 d. 10.45 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., Prancūzija, 
Brazilija, V) - 19-20, 22-25 d. 10.30 val. 21 d. 10, 12 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) - 19-20, 22-
24 d. 12.30, 12.15 val. 21 d. 12.45, 21.15 val. 25 d. 12.30 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 19-25 d. 15.15 d.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-20, 22-25 d.  
10, 12.15, 14.30 val. 21 d. 10.05, 12.15, 14.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių 
f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19, 21-25 d. 11, 13.15, 
15.30 val. 20 d. 11.15, 13.15, 15.30 val.
„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 19-25 d. 21.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota lietu-
viškai, JAV, V) - 20 d. 11 val. (Multikinuko seansai mažiukams).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24 d. 12 val. (Specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija) - 19 d. 16.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 19 d. 18 val. 20 d. 15 val.  
24 d. 17 val. 25 d. 19 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 19 d. 19.30 val.
„Kaukazo belaisvė“� (komedija, Rusija) - 20 d. 16.40 val.
„Samsara“� (muzikinis dokumentinis f. JAV) - 23 d. 17 val.
„Nuodėminga aistra“� (drama, Prancūzija,  
Vokietija) - 23 d. 19 val.
„Virtuvė Paryžiuje“� - 25 d. 17 val.
„Adomas Mickevičius. Realybės versijos“�  
(dokumentika, Lietuva, rež. D.Banionis) -  
20, 25 d. 18.30 val. (Donatui Banionui atminti).
„Juozas Miltinis. Nežinomas interviu“�  
(dokumentika, Lietuva, rež. D.Banionis) -  
20, 25 d. 18.30 val. (Donatui Banionui atminti).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 11.30, 15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 12.45, 17.15, 19.30 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 19-25 d. 10.40, 13.20, 16.05, 18.40, 21.45, 22.40 
val. (22.40 val. seansas vyks 19, 20 d.).
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 19-25 d. 
16.20, 21.20 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama, JAV, 
N-13) - 19 d. 20.25 val. (COSMO VIP seansas).
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 19-25 d. 13.30, 16, 18.10, 20.25 val. (13.30 val. 
seansas vyks 19, 22-25 d.; 16 val. seansas vyks 24 d.;  
19 d. 20.25 val. seansas nevyks).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-25 d. 13.10, 15.25, 17.50, 20.15 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 19-
25 d. 13, 18.20, 21.10, 23 val. (23 val. seansas vyks 19, 20 d.).
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 15.35, 
18, 20.35, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 19, 20 d.).
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 19-25 d. 11, 15.50 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV, N-13) -  
19-25 d. 13.40, 19 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 19-25 d. 10.15, 11.10 val.  
(10.15 val. seansas vyks 20, 21 d.).
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 19-25 d. 10.50, 12.10 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 20, 21 d. 13.30 val.
„Tu esi čia“� (komedija, JAV, N-16) - 19-25 d. 21 val.
„Nuodėmių miestas 2“� (kriminalinis trileris, JAV, 3D, 
N-18) - 19, 20 d. 23.30 val.
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Premjerai - Šekspyras

„Jeigu esi karalius, tai ir nuėjęs į pirtį 
jausiesi karaliumi - ir nesvarbu, kokiu rūbu 
ar makiažo sluoksniu pridengsi savo kūną. O 
jei esi ubagas, tai ubagu ir jausiesi, - sakė 
režisierius ir pridūrė: - Čia aktorius turi visu 
savo esybės turiniu ir duotu talentu atsto-
vauti kuriamam personažui, nesvarbu, kokios 
svarbos ar menkumo tas personažas būtų.“

Pasauliui švenčiant 450-ąjį V.Šekspyro 
gimtadienį, ši premjera pradės naująjį Lietuvos 
rusų dramos teatro sezoną. Pjesė pasakoja apie 
valdovą, kuris, sulaukęs garbaus amžiaus, nu-
taria atsisakyti sosto ir perduoti valdžią trims 
savo dukterims. Turtus karalius padalija pagal 
jo atžalų ištartą meilių žodžių kiekį, tačiau toks 
sprendimas tampa jo mirties nuosprendžiu.

Karaliaus Lyro vaidmenį atlieka „Auksi-
nio scenos kryžiaus“ savininkas aktorius 

TeaTras

Režisierius Jonas Vaitkus griebėsi skalpelio

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
20 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Otelas“. 4 v. opera (italų k.).
24 d. 18.30 val. - G.Pučinio „Madam Baterflai“. 3 v. opera.
25 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 2 v. baletas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
20 d. 17 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Dieviškoji 
komedija“. Rež. E.Nekrošius.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela „Fundamentalistai“. 
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytės 
„Barikados“. 

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
19 d. 18.30 val. - J.Erlickas - Vėl Mažajame teatre! 
Paskutinį kartą - „Neregėta programa“.
20 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železova)“.
21 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
25 d. 18.30 val. - F.Durrenmatt „Damos vizitas“. Rež. E.Jaras.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
20 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Angelų pasakos“.
20 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! P.Zelenka 
„Nykstančios rūšys“. Rež. R.A.Atkočiūnas.
21 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika pelytė“.
21 d. 15 val. 99 salėje - K.Žernytė „Bitinėlio pasakos“.
21 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! P.Zelenka 
„Nykstančios rūšys“. Rež. R.A.Atkočiūnas.
24 d. 11 val. 99 salėje - A.Pukelytės (1-5 kl. mokslei-
viams) spektaklis-ekskursija „Ekspedicija į teatro vidų“.
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“.
25 d. 18 val. Didžiojoje salėje - D.Wasserman „Skrydis 
virš gegutės lizdo“. Rež. V.Griško.

Naują premjerą rengiantis režisierius Jonas Vaitkus ryžosi skrodimui. Po jo skalpeliu - 
ne tik legendinė Viljamo Šekspyro (William Shakespeare) pjesė „Karalius Lyras“,  
bet ir spektaklyje vaidinantys aktoriai. Rugsėjo 20 ir 21 dienomis Lietuvos rusų  
dramos teatre (LRDT) J.Vaitkus žiūrovams ketina atverti gyvą žmogiškosios  
prigimties nervą ir atskleisti nuogą aktorinį talentą.

Premjera

Karalius Lyras - aktorius 
Vytautas Anužis

Jokūbo Viliaus Tūro nuotr.

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

„Liusi“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 19, 20 d. 23.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 19-25 d. 14.10, 16 val. 
(14.10 val. seansas vyks 24 d.).

CINAMON
„Lošėjas“� (draminis trileris, Lietuva, N-16) - 25 d. 19 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 25 d. 19.45 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) - 19-25 d. 
16.30, 18.30 val. (16.30 val. seansas vyks 20, 22, 24 d.; 
20, 22, 24 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
19-25 d. 11.40, 14, 19 val. (25 d. 19 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30 
val. (18.30 val. seansas vyks 20, 22, 24 d.).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.45, 13.05, 15.15, 17.30 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 19, 21, 23, 25 d.  22.15 val.
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-25 d. 17, 21.15 val.
„Pasimatymas“� (romantinė drama, Prancūzija, N-16) 
- 19-25 d. 19.20 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 19-25 d. 
21, 22.15 val. (22.15 val. seansas vyks 20, 22, 24 d.).
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 19-
25 d. 19.45, 21.30 val. (25 d. 19.45 val. seansas nevyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 19-25 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 19-25 d. 11, 13 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo miestą“� (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Indija, JAV, V) - 19-25 d. 15 val.
„Mėnesienos magija“� (komedija, JAV) -  
19, 21, 23, 25 d. 16.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 19-25 d. 12.45, 15.15, 17.45, 
20.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 19-25 d. 10.30, 13.30, 15.40 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 19-25 d. 10.45, 13.20, 15.55, 18.35, 21.10 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“� 
(nuotykių komedija, Švedija, Kroatija, N-13) -  
19-25 d. 15.45 val.
„Dar kartą, iš naujo“� (komiška muzikinė drama,  
JAV, N-13) - 19 d. 20.40 val. (COSMO VIP seansas).
„Siuntėjas“� (fantastinis nuotykių f., JAV, N-13) -  
19-25 d. 11.15, 13.40, 16, 18.15 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
19-25 d. 13.10, 18, 20.25 d.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“� (siaubo trileris,  
JAV, N-16) - 19-25 d. 18.20, 20.45 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV,  
N-16) - 19-25 d. 18.50, 21.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
JAV, V) - 19-25 d. 10.15, 11.30 val.  
(10.15 val. seansas vyks 20, 21 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 19-25 d. 12.20 d.
„Tu esi čia“� (komedija, JAV, N-16) - 20-25 d. 20.40 val.
„Vėžliukai nindzės“� (veiksmo ir nuotykių f., JAV, 3D, 
N-13) - 19-25 d. 16.30 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 19-25 d. 14.25 d.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 19-25 d. 11 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Vytautas Anužis. Jo teigimu, garsusis britų 
dramaturgas yra neišsenkamas įkvėpimo 
šaltinis. „Šekspyras tave pažadina, jis ištrau-
kia tam tikrus užkonservuotus tavo gyveni-
mo dalykus: prisiminimus, įvairias asociaci-
jas, ką esi matęs, girdėjęs, apmąstęs. Jis vi-
sa tai suaktyvina taip stipriai, kad tu prade-
di keistis. Tai turbūt vienas iš tų vaidmenų, 
kuris daro labai didelį poveikį žmogui“, - 
svarstė aktorius.

visada aktualios žmogiškos ydos

Tragedija „Karalius Lyras“ režisieriaus 
J.Vaitkaus dėmesį patraukė dėl kelių prie-
žasčių. Viena jų - pjesėje ryškėjančios įvai-
rios žmogiškos ydos. „Viena iš svarbių temų 
yra nedėkingumas, antra - baisus valdžios ir 
galios poveikis žmogaus asmenybei. Tai da-
ro žmogų sentimentalų, infantilų ir pavojin-
gą. O trečia tema - nuodėmė ir jos pasekmės. 
Visi tie trys sluoksniai susipina tarpusavyje, 
o jų išdava atsispindi žmonių likimuose. Tas 
temas kada nors tenka spręsti visiems - ir 
jauniems, ir seniems“, - sakė kūrėjas.

svarbūs elementai -  
judesys ir muzika

Norėdamas išgryninti šiuos motyvus, 
režisierius sutelkė visą dėmesį į aktorius 
ir jų galimybes, todėl svarbiais spektaklio 
elementais tapo judesys ir muzika. Pasta-
rąja rūpinosi šįmet „Auksiniu scenos kry-
žiumi“ įvertinta kompozitorė Rita Mačiliū-
naitė. „Svarbiausia tai, kad spektaklio per-
sonažai turi sublizgėti ne savo titulais, o 
balsais ir išraiška, todėl ir solo numerius, 
ir choro partijas aktoriai scenoje dainuoja 
gyvai. Žinant, kokios intrigos, kokia košė 
verda pjesėje, norėjosi tuos kontrastus ir 

priešpriešas išryškinti muzikoje, todėl at-
sirado du poliai: Renesanso ir baroko sti-
liaus garsų skaidrumas bei puošybos ele-
mentai čia susipina su šleikštulio atmosfe-
ra. Didingumas, impulsyvumas iš pradžių 
atlieka savo tikrąją funkciją - kuria įtaigu-
mą, dramatiškumą, bet, žvelgiant gilyn, pa-
lendant po visais „nėriniais“ ir sluoksniais, 
tas manierizmas tampa vis labiau nenuošir-
dus ir koktus. Gyvenimo dviprasmybė - nė 
vienas iš mūsų nėra toks skaidrus, kokį 
mes visiems rodome“, - sakė kompozito-
rė.

Spektaklyje vaidina trys dešimtys 
LRDT aktorių. Kostiumus jiems sukūrė 
Daiva Samajauskaitė, artistų judesio raišką 
lavino Kornelija Krasilnikovaitė. Kūrinys 
bus rodomas rusų kalba su lietuviškais ti-
trais.

LRDT inf.

Režisierius Jonas Vaitkus griebėsi skalpelio

„Karaliaus Lyro“ premjera Lietuvos rusų dramos 

teatre vyks rugsėjo 20 ir 21 dienomis.

ŠekspyRas 
taVe pažadina, 
Jis iŠtRaukia 
tam tikRus 
užkonseRVuotus 
taVo gyVenimo 
dalykus

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
20, 21 d. 18.30 val. - Premjera! V.Šekspyro „Karalius 
Lyras“. (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
25 d. 18.30 val. - Premjera! M.Bulgakovo „Zoikos 
butas“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžioji salė

20 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal Milošo Macoureko pasakas). 
21 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“.

Mažoji salė
20, 21 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos 
knygelės motyvais). 

RAGANIUKĖS TEATRAS
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Princesė ir Nykštukas“ 
(pagal O.Vaildą). Rež. R.Urbonavičiūtė.
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Bjaurusis ančiukas“.

Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.
„DOMINO“� TEATRAS

21 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
23 d. 19 val. - Premjera! P.Leliušo „Diena be melo“. 
24 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
25 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
19 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos 
menininkų programa „Atvira erdvė’13“. „59’Online“. Idėjos 
autorės: L.Vaskova ir R.Mačiliūnaitė.
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - Gdansko kultūros dienos. 
„Have a Nice Hell“. Rež. A.Steller, M.Jedra. (Good Girl Killer 
ir Patrycja Orzechowska (Lenkija). Renginys nemokamas.
21 d. 19 val. Juodojoje salėje - nowJapan’14. SoloS ir 
Presque Portrait. Šiuolaikinio šokio spektaklis. Choreogr. 
Kaori Ito (Japonija).
22 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Pasakų pirmadieniai mažy-
liams. Spalvotų šešėlių pasakos. Pasakas seka S.Degutytė (Stalo 
teatras).
23 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Lietaus žemė“. Rež. 
A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje - C.Graužinio „Viskas 
arba nieko“. Rež. C.Graužinis (teatras „cezario grupė“).
24 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Paukštyno bendra-
butis“. Rež. V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).
24 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - L.Razumovskaja „Bran-
gioji mokytoja“. Rež. I.Stundžytė (teatras „Atviras ratas“).
25 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Kita mokykla“. Rež. 
V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).
25 d. 19 val. Stiklinėje salėje - Jaunųjų scenos 
menininkų programa „Atvira erdvė’11“. J.Paškevičiaus 
„Ribos“.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
20 d. 12 val. - „Strakaliukas ir makaliukas“. Rež. R.Boravskis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! „Barbora“ 
(pagal J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
19 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
20 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni 
žmogžudystė“. Rež. S.Rubinovas.
21 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16).
25 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. 

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
19 d. 19 val. - Premjera! H.Pinter „Gnomai“. Rež. A.Veverskis.

TEATRO KLUBAS
24 d. 19 val. - „Meilė Paryžiuje“.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
20 d. 12 val. - „Skrudžas, arba Diena, kai galima atverti 
savo širdį“. Rež. A.Lebeliūnas.
21 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
22 d. 18 val. - „Daktaras“ (pagal B.Nušičiaus pjesę). 
24 d. 18 val. - „Apie ką kalba vyrai?“ Rež. 
O.Šapošnikovas („Domino“ teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. 2 d. šokio spektaklis.
21 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka.

KONCERTŲ SALĖ
22 d. 19 val. - „Primadonos“. 

Koncertai
VILNIUS

KONGRESŲ RŪMAI
25 d. 19 val. - E.Humperdinck’o „Jonas and Greta“.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
20 d. 19 val. - Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ 
rudens lygiadienio koncertas.

TRAKAI
21 d. 16 val. - Trakų pilies Didžiojoje menėje - „Atverk savo 
širdį“. Lietuvos kamerinis orkestras, solistai: R.Vaicekauskaitė 
(sopranas), L.Mikalauskas (bosas), dir. R.Šervenikas.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
19 d. 18 val. - Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų 
muzika“. „Paikos mergaitės maldos“, „Kambariai. Istorijos 
be pabaigos“. 2 d. šokio spektaklis pagal šiuolaikinių autorių 
muziką. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. M.Bačkus). 
Šokio teatras „Padi Dapi fish“ ir menininkų grupė „Žuvies akis“.
23 d. 18 val. - Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzi-
ka“. „Įsivaizduojamas peizažas“. A.Percussion Group (Vengrija).
24 d. 18 val. - Aktorių trio Kostas Smoriginas (voka-
las, gitara), Olegas Ditkovskis (vokalas, gitara), Saulius 
Bareikis (vokalas, gitara).
25 d. 18 val. - Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų 
muzika“. „Jeruzalės vartai“. Klaipėdos kamerinis orkestras, 
Klaipėdos choras „Aukuras“ 

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako



76 laisvalaikis 2 0 1 4  r u g s ė j o  1 9

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
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 centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Išskirtinių kelionių organizatorius  
„Boutique Travel“   
Vilnius. 5-10% nuolaida kelionėms,  
20% draudimo paslaugoms.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai     
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311,  
www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - puiki diena šventėms, kultūros renginiams, įvairiems ritualams, vedyboms, sužadėtuvėms, meilės pasi-
matymui, kūrybai. Neskubėkite, leiskite sau ramų džiaugsmą, kūrybą.
Šeštadienis - tuštoka diena, netinkama jokiems svarbiems reikalams, susitikimams. Skirkite ją poilsiui, pasportuokite, 
nueikite į pirtį, užsiimkite kūryba, tik susilaikykite nuo puikavimosi, pagyrų - patausokite ir energiją, ir santykius.
Sekmadienis - šventiška diena, palanki meilei, kūrybai, poilsiui, išvykai į gamtą, grožiui puoselėti, sveikatingumo 
procedūroms bei pirkiniams.
Pirmadienis netinka jokiems naujiems darbams, užsiimkite įprastiniais reikalais, tvarkykitės namie ar darbo vietoje, 
atsisakykite alkoholio, atsargiau vairuokite - nemaža traumų, apsinuodijimų tikimybė.
Antradienis - pati prasčiausia mėnesio diena, netinkama jokiems svarbiems darbams, net jų planuoti. Atsisakykite 
žalingų įpročių, laikykitės santūrumo, valykite aplinką bei organizmą.
Trečiadienis - jaunaties diena, skirta planuoti, bet ne veikti: mąstykite pozityviai, pasvajokite apie santykius, kokių 
norėtumėte. Jei norite sėkmės, būkite taktiški, mandagūs, gerų manierų. Naujiems darbams palaukite kelių dienų.
Ketvirtadienis - kūrybinga diena, palanki pradėti dietą, sveikatingumo kursą, mokslus, ypač menų srityje, pirkti tech-
nikos prietaisus. Kils puikių įžvalgų - įsiklausykite. Tai, ką darysite šiandien, turės tendenciją augti.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Astrologijos I kursas Vilniuje - nuo rugsėjo 27 dienos. 

Formuojamos grupės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt, 

 tel. (8-612) 96-007

Rugsėjo 19-25 diena

Geriausios dienos: 19, 21, 25.

SVEIKINA

Maestro Virgilijus Noreika
1935 09 22

Aktorė Eglė Gabrėnaitė
1950 09 24

Aktorius Andrius Bialobžeskis
1967 09 25

Dviratininkė Rasa Polikevičiūtė
1970 09 25

Dėmesys krypsta į meilę, 
partnerystę. Penktadienis puikus 
meilės pasimatymui, kūrybai. Pirma
dienį atsisakykite svaigalų, atsargiau 
vairuokite. Trečiadienį skirkite dė
mesio partneriui. Ketvirtadienį gali 
nusišypsoti laimė ir lošime, ir meilėje.

aVinui

Sekmadienis  jums 
geriausia diena, palanki meilei, 
kūrybai, grožio procedūroms. Kitą 
savaitę daugės rūpesčių, darbų, 
pasirūpinkite sveikata. Ketvirtadienis 
palankus nekilnojamojo turto reika
lams ir dvasinėms praktikoms.

JAUČIUI

Penktadienis neblogas 
iškyloms, susitikimams su drau
gais, sekmadienį skirkite šeimai. 
Trečiadienį prasidės jums lengvesnis, 
kūrybingas periodas. Ketvirtadienį 
susitikite su draugais, dalykitės infor
macija  kils puikių idėjų.

dVYniaMs

Penktadienis palankus 
kūrybiniam darbui bei uždarbiui. 
Sekmadienis  susitikimams su drau
gais. Trečiadienį skirkite dėmesio 
šeimai. Ketvirtadienis puikus karjeros 
reikalams  įsiklausykite į pasiūlymus 
bei savo įžvalgą.

VĖŽIUI

Penktadienis  puiki diena 
savirealizacijai, kūrybai, renginiams. 
Sekmadienis  pirkiniams, poilsiui, 
grožiui puoselėti, namams. Nuo 
trečiadienio palanku pradėti mokymo
si kursą. Ketvirtadienis  puiki diena 
kelionėms, svarbiems susitikimams.

LIŪTUI

Penktadienis bei sekma
dienis palankūs jogai, meditacijai. 
Pirmadienį bei antradienį patausokite 
sveikatą ir santykius. Nuo trečiadienio 
dėmesys nukryps į praktiškus dalykus, 
uždarbį. Ketvirtadienį aplankys gilios 
įžvalgos  įsiklausykite.

MerGeLei

AstrologInė prognozė

BLoGiausios dienos: 23.

Penktadienis puikus susitiki
mams su draugais, sekmadienis  taip 
pat menams, dvasinėms praktikoms. 
Trečiadienis  jums svarbi diena: for
muojate visų metų vėžes, tad mąstykite, 
ką norite pritraukti į savo gyvenimą. 
Ketvirtadienį skirkite partneriui.

SVARSTYKLĖMS

Penktadienį galite neblogai 
pasidarbuoti, sekmadienį susitikti 
su senais draugais. Pirmadienį 
galimi nuostoliai  neišlaidaukite. 
Trečiadienį skirkite dvasinėms 
praktikoms. Ketvirtadienį kils puikių 
idėjų ir galimybių darbo srityje.

SKORPIONUI

Penktadienis puikus ke
lionėms, renginiams. Sekmadienį 
žavesiu galite daug pasiekti. Pirmadienį 
sutramdykite impulsyvumą, galimi 
nesusipratimai šeimoje. Trečiadienį 
prasidės palankus metas. Ketvirtadienį 
gims puikių kūrybinių idėjų.

ŠauLiui

Penktadienis neblogas 
verslo reikalams. Sekmadienis  
kultūros renginiams, susitikimams su 
draugais. Trečiadienį peržvelkite savo 
karjeros perspektyvas. Ketvirtadienį 
kils puikių idėjų, pasiūlymų dėl 
namų, nekilnojamojo turto.

OŽIARAGIUI

Penktadienį skirkite partneriui, 
apsilankykite grožio salone. Sekmadienį 
galite neblogai pasidarbuoti. Pirmadienį 
patausokite finansus, sveikatą. Nuo 
trečiadienio  jums palankesnis laiko
tarpis. Ketvirtadienis puikus įdomioms 
pažintims, partnerystei.

Vandeniui

Penktadienį pasidarbuosite, 
vakarą skirkite poilsiui, o sekmadienį  
grožio procedūroms. Pirmadienį galimi 
apsinuodijimai, traumos. Trečiadienį 
skirkite laiko dvasinėms praktikoms, 
ketvirtadienį kils puikių idėjų dėl darbo 
ir uždarbio  įsiklausykite.

ŽUVIMS
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Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Kibirkštis. „Ramajana“. Iro. 
Neronas. Angola. Anubis. Pirk. Islamas. 
Tėvelis. Šonas. Otava. Dėta. Kanai. 
Salos. Nujautimas. Gralis. Artimas. 
Gauras. Mekas. Vaidas. AA. Kėnis. 
Perlas. P.S. Tranas. Barnis. Alė. Pas. 
Tvarkys. Šukos. Būti. Ten. Atsisakyti.
Horizontaliai: Kiaušinis. Begonija. 
Kapt. Armėnai. Rilis. Utenas. Akras. 
Tikis. Šo. Likimas. Te. Amas. VN. 
Dinamonas. Ba. Senatas. Para. 
Rusai. Verkt. Rob. Garnys. Anita. 
Gailisi. Masė. Rudas. Kas. Saras. Ša. 
Pedalas. UK. Katilėlis. Aky. Ritos. 
Aplot. Au ksas. Pasėsi.
Pažymėtuose langeliuose: 
SPrauStuKaS.

sENTENCiJa

„Viskas laiku 
ateina tiems, kurie 
moka laukti“

OnOrė de BalzakaS

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti kremą deginimuisi 
soliariume „australian Gold 
Hardcore Black“

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsė- 
jo 23 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV 
KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina - 
1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Mantas JurKuS 
iš Vilniaus. Jam bus įteiktas 
kremas „Australian Gold 
Hardcore Black“. 
Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune  
20 80 14. Prizai laikomi tik 
dvi savaites.

SU
DO

KU

PASUK GALVĄ
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 Gydytojas klausia paciento:
- Rūkote?
- Ne.
- Geriate?
- Ne.
Gydytojas susinervina:
- Nesivaipykite, vis tiek ką nors rasime.

l

- Žinote, gydytojau... Aš galvoju,  kad su 
mano sūnumi kažkas negerai. Jis visą dieną 
žaidžia smėlio dėžėje.

- Bet juk tai nieko bloga.
- Mano žmona irgi taip mano, bet mūsų 

marti dėl to nori skirtis.
l

- Ar jūsų vyras skundžiasi troškuliu? - 
klausia gydytojas.

- Ne, tai ir baisiausia, pone daktare. Jis 
labai tuo džiaugiasi.

l

- Aš negaliu jūsų gydyti, pone. Aš 
veterinaras.

- Bet aš jaučiuosi vienišas kaip vilkas...

l

Gydytojas pacientui:
- Jūs juk žinote, kad alkoholis trumpina 

gyvenimą?
Pacientas:
- Taip, aš pastebėjau, kad niekur laikas 

nepraeina taip greitai, kaip kilnojant taurelę.
l

Gydytojas antsvorį turinčiam pacientui:
- Jums būtina dieta. Bet galiu jus nura-

minti. Galėsite valgyti viską, ką norėsite - tik 
nieko nenurykite.

aNEkDOTai

ATMINIMAS. Sodininkų šventėje 

Vokietijoje puikavosi iš moliūgų 

padaryta dainininko Elvio Preslio 

(Elvis Presley) skulptūra.

Beprotiškas pasaulis

EPA-Eltos nuotr.

MŪŠIS. Mėtydamiesi pomidorais, šimtai olandų sek
madienį Amsterdame išreiškė savo požiūrį į Rusijos 
draudimą importuoti žemės ūkio produkciją iš Vakarų 
šalių. Proteste netoli karališkųjų rūmų dalyvavo apie 
1 500 žmonių. Jie svaidėsi 200 000 pomidorų.

KARALIENEI. Vandens lelijos, pavadintos 
Viktorija (Victoria), žiedas pražydo Kvango
ko tvenkinyje Siheunge (Pietų Korėja). Gėlė 
pavadinta britų karalienės Viktorijos garbei.

EPA-Eltos nuotr.




