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 ■ Kodėl aktorė Redita Dominaitytė įsitikinusi, kad stereotipas, jog moterys - žioplos vairuoto-
jos, yra vyrų sukurtas mitas?  12 p.

 ■ Kodėl aktorę Vaidą Lisikaitę, kuri dievina 
kates ir už mašinai taupytus pinigus nusi-
pirko katytę, draugai vadina Pele?  11 p.

 ■ Koks turėtų būti idealus pasaulis pagal 
TV3 žinių laidos vedėją Renatą Šakalytę-
Jakovlevą? 39 p.

renata kviečia  
kurti stebuklus

10 faktų apie  
vaidą lisikaitę

reditos dominaitytės automobilyje - visas teatras

vi
rš

el
yje

: j
us

tin
a Ž

io
ga

itė
-b

ut
ki

en
ė

Fo
to

gr
af

ija
: t

v3
 ar

ch
yv

as



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

DIETOLOGĖS PATARIMAS

Valgykite 5 kartus per dieną: 
3 pagrindiniai valgymai ir 2 užkandžiai. 

Pusryčiams rinkitės angliavandenių 
turintį maistą, pietums - baltyminį arba 
angliavandenį maistą ir šviežias daržoves, 
vakarienei - baltyminį maistą ir šviežias 
daržoves. Užkandžiams pirmoje dienos pusėje 
tinka vaisiai ir uogos, antroje dienos pusėje - 
riešutai ir sėklos.

Jau daugelį metų Renata, gamindama 
maistą, renkasi šviežius, natūralius ir nau-
dingus vietinius sezoninius produktus. Ma-
note, kad žiemą Lietuvoje tokių nė su žiburiu 
nerasi? Klystate. Naujausioje Renatos kny-
goje - net 91 receptas - lygiai tiek, kiek žie-
ma turi dienų, iš produktų, kurie auga Lie-
tuvoje. Be to, receptai yra sveikesni, mat 
knygos autorė įprastus ingredientus pakeitė 
mažiau kenksmingais. Anot jos, tam visiškai 
nereikėjo atsisakyti mėgstamų produktų - 
mėsos ar net saldumynų.

„Pagrindiniai „švarios mitybos“ principai 
pataria rinktis kuo mažiau apdorotą maistą ir 
atsisakyti rafinuotų produktų, tokių kaip balti 
miltai, baltasis cukrus, baltieji ryžiai, juos keis-
ti natūralesniais. Kasdien valgau kuo daugiau 
sezoninių vaisių ir daržovių. Mėsą renkuosi 

tik ypač kokybišką ir valgau ją retai, daž  - 
niau - šviežią žuvį ir ankštines daržoves“, - 
sakė R.Ničajienė. Gamindama maistą ji visa-
da renkasi šviežius, natūralius ir naudingus 
vietinius sezoninius produktus.

Prie naujausios Renatos knygos „Gero 
maisto dienoraštis. Žiema“ prisidėjo ir dieto-
logė, sveikatos mokslų Norvegijoje magist-
rantė Toma Eroglu. Ji peržiūrėjo kiekvieną 
R.Ničajienės knygai parinktą receptą, jį įver-
tino ir savo verdiktą pateikė knygoje. „Skai-
tant šios knygos receptus, man varvėjo seilės. 
Renatos patiekalai ne tik skanūs, bet ir labai 
maistingi“, - sakė Toma.

Pavasario, vasaros ir rudens receptus 
R.Ničajienė ketina sudėti į dar tris „Gero 
maisto dienoraščio“ serijos knygas.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

4

ANT LENTYNOS

Sveikos mitybos gerbėjams - 
dar viena kulinarinė knyga
Likus vos daugiau nei mėnesiui iki  
Kalėdų, kulinarinio tinklaraščio  
„Sezoninė virtuvė“ ir kulinarinių knygų 
autorė Renata ničajienė (40) pristatė 
jau trečiąją savo knygą „Gero maisto  
dienoraštis. Žiema“. ir tai tik pradžia. 
ateityje gerbėjų laukia knygos su sveikais 
receptais ir kitiems metų laikams.

Kulinarinių knygų autorė Renata Ničajienė ateityje ketina  
išleisti ir  kitiems metų laikams skirtas receptų knygas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dietologė Toma Eroglu
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Justina Žiogaitė-Butkienė: 
Vienintelis žmogus, kurį gali pak eisti, tu pats

n Gimė 1989 11 22.

n 2012 m. Šiaulių universitete baigė estrados 

meno studijas. Jai suteiktas teatro bakalauro 

laipsnis ir aktoriaus kvalifikacija.

n Nuo 2012 m. dirba teatre „Menas“.

n Nuo 2014 m. filmuojasi televizijos serialuose 

„Rezidentai“ ir „Puolusių angelų miestas“.

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Justina Žiogaitė-Butkienė: 
Vienintelis žmogus, kurį gali pak eisti, tu pats

Eimantė Juršėnaitė

- TV3 seriale „Rezidentai“ atlieki 
būsimos gydytojos Birutės Varputytės 
vaidmenį. Ar nebestebina, kai tave pa-
vadina jos vardu? 

- Ne visi žiūrovai žino tikruosius mūsų 
vardus, tad nenuostabu, kad dažniau į ma-
ne kreipiasi Birute. Tiesa, dažniausiai už-
kalbinti išdrįsta vaikai. Kadangi jie labai 
nuoširdūs, manęs visai neerzina tai, kad 
vadina herojės vardu.

- Televizijos žiūrovai tave mato 
kaip jautrią, išsiblaškiusią Birutę, ar 
gyvenime esi kitokia nei ši herojė?

- Tikrai taip. Labiau savimi pasitikiu, 
nesu tokia išsiblaškiusi, labiau suvokiu, ką 
darau, kokių turiu tikslų, ir jų siekiu ryž-
tingiau. Man netrūksta ir užsispyrimo. Tie-
sa, jo netrūksta ir Birutei. 

- Sakoma, kad personažas praside-
da nuo aktoriaus... 

- Be abejo, būtent todėl tą patį personažą 
kiekvienas aktorius suvaidina savitai, skir-
tingai. Jei kurdamas personažą nepradėsi nuo 
savęs, žiūrovai juo nepatikės. Per atrankas į 
serialą „Rezidentai“ režisierius Alvydas Šle-
pikas pasakė, kad manyje pamatė tą Birutę 
Varputytę, vadinasi, ji manyje tam tikra pras-
me gyveno, tad man beliko tik pačiai su re-
žisieriaus pagalba jį atrasti ir išreikšti.  Žino-
ma, mano, kaip aktorės, kelias dar tik prasi-
dėjo, todėl kol kas visus vaidmenis man su-
kurti ganėtinai sudėtinga. Kai pernai teko 
vienu metu filmuotis ir „Rezidentuose“, ir 
„Puolusių angelų mieste“, nebuvo lengva 
nuo vieno personažo pereiti prie kito, nuo 
Birutės prie Onutės. Tačiau režisieriui pade-
dant pavyko. Tas pats ir teatre, tik skirtumas 
tas, kad teatre vaidmenį kuri maždaug 3 mė-
nesius, o televizijoje scena nufilmuojama iš 
karto ir prie jos negrįžtama.

- O ar yra daugiau skirtumų tarp 
darbo filmavimo aikštelėje ir teatro 
scenoje?

- Žinoma. Tai, ką žiūrovas išvysta per 
televiziją, nėra tik mano nuopelnas. Jie iš-
vysta ir režisieriaus, operatoriaus, garso re-
žisieriaus, montuotojo darbą. Teatro sceno-
je esi tik tu ir partneris. Žiūrovas sceną pa-

matys tokią, kokia ji išeis tą akimirką. Kiek-
vienas spektaklis yra tarsi naujas produktas. 
Nei aš, nei partneris visiškai nepakartos to, 
kaip suvaidino prieš savaitę ar dvi... Be to, 
darbas teatre yra sunkesnis, o kūrybos pro-
cesas ilgesnis. Kai darbas jau padarytas, 
personažas sukurtas, patirti sunkumai ir re-
zultatas teikia didesnį malonumą. Žinoma, 
ir seriale man dirbti patinka, tai labai įdomu, 
tačiau Birutės personažas jau yra beveik 
sukurtas, tad žinau, kaip ji pasielgs ar surea-
guos skirtingose situacijose. Dėl šios prie-
žasties nebelieka įtampos, darbas vyksta su 
didesniu atsipalaidavimu.

- Anksčiau teatro kolegos nekaip 
atsiliepdavo apie aktorius, vaidinan-
čius televizijoje. Ar vis populiarėjant 
lietuviškiems serialams jų požiūris pa-
sikeitė?

- Manau, kad toks požiūris niekur ne-
dingo, tik dabar jis jau nėra toks aštrus. 
Kiekvienas supranta, kad darbas seriale 
yra papildomos pajamos. Stengiuosi, kad 
manęs tas neigiamas požiūris nepaveiktų, 
žinoma, ne visuomet pavyksta.

- Aktorius - tai profesija ar gyveni-
mo būdas?

- Tai ir profesija, ir gyvenimo būdas. Tik 
gal gyvenimo būdo čia kiek daugiau nei pro-
fesijos. Žmonės, vaidinantys teatre, su juo 
susieja visą gyvenimą. Aš ir pati, kiek save 
pamenu, buvau labai aktyvi, visada norėjau 
lipti ant scenos, deklamuoti eilėraščius, lan-
kiau dramos, šokių ir muzikos būrelius, mo-
kykloje pasirodydavau įvairiuose renginiuo-
se. Manau, didžioji dalis aktorių galėtų pa-
sakyti tą patį. Nors kiekvienas aktorius 
išgyvena akimirkų, kai dvejoja, ar teisingai 
pasirinko savo kelią, ar jam vieta scenoje, 
iš teatro labai sunku pabėgti. Dažniausiai 
aktorius visą savo laiką skiria vaidybai. Bū-
na visokių dienų, kūrybinių krizių, kurias 
dažnai parsineši namo. Rodos, reikia vėl 
surinkti save iš gabaliukų, susidėlioti ir to-
liau siekti tikslo.

Pats didžiausias 
darbas  
gyvenime - būti  
su kitu žmogumi

„LaisvaLaikio“ interviu

Panevėžio teatro „Menas“ aktorė Justina Žiogaitė-Butkienė (26) - ištikima 
teatrui, nors žinomumą jai pelnė televizija ir vaidmuo lietuviškame komiškame 
medicinos seriale „Rezidentai“, kur žavi garbanė vaidina kiek išsiblaškiusią būsimą 
gydytoją Birutę. tiesa, Justina įsitikinusi, jog gyvenime ji nepanaši į kuriamą  
heroję. kaip seksis Birutei, televizijos žiūrovai sužinos jau lapkričio 30 d. prasidėjus  
antrajam serialo sezonui, o  Justinos gyvenimo užkulisius atskleidžia „Laisvalaikis“.

su metais, Praleistais 
santuokoje, atsiranda 
ir suvokimas, kad  
į kai kuriuos  
dalykus reikia 
Pažiūrėti Pro Pirštus



- Tiesa, aktoriams dažnai klijuojamos 
etiketės, kad tai laisvos sielos, nesukur-
tos šeimai, buičiai, jiems reikia laisvės... 
Ar yra čia tiesos? 

- Yra visokių aktorių. Galbūt visą dieną 
praleidus teatre, kuriant personažą, susidūrus 
su tam tikrais sunkumais, norisi nuo viso to 
pabėgti ir kur nors pasislėpti, pabendrauti su 
nepažįstamais, kad būtų galima kalbėtis ne 
apie teatrą. Manau, yra daug tokių aktorių, 
kurie nori būti nepriklausomi, tačiau man šei-
ma - svarbiausias dalykas. Namai yra ta vie-
ta, kurioje galiu rasti atsipalaidavimą, išėjimą 
iš liūdnų minčių. Negalėčiau savęs įsivaiz-
duoti kaip nepriklausomos ir niekam neįsi-
pareigojusios.

- Jūsų vyras Arnas Butkus taip pat 
aktorius, galbūt todėl jis tave taip puikiai 
supranta... Lengva dviem menininkams 
po vienu stogu?

- Kai kurie mano kolegos sako, kad nega-
lėtų gyventi su kitu aktoriumi, tačiau aš šalia 
savęs neįsivaizduoju kito žmogaus. Jis mane 
puikiai supranta, kaip ir aš jį. Todėl, kad ir 

kokia sunki diena buvo teatre, buvimas na-
muose gydo. Nors jei turime laisvą dieną, 
nesame linkę sėdėti namuose, iškart aptaria-
me daugybę idėjų, kur galime nueiti, ką gali-
me pamatyti, su kuo susitikti. Mūsų kūrybin-
gumas praverčia ir kai reikia sugalvoti kokią 
nors smagią šventę sau ar draugams. Kol kas 
daugiausia savo idėjų ir minčių skyrėme savo 
vestuvėms, joms ruošėmės metus. Viskas, 
ką sugalvojome, puikiai pavyko!

- Su vyru kartu ir dirbate. Ar įdomu 
drauge kurti su žmogumi, kurį pažįsti it 
nuluptą?

- Nuo studijų laikų kiekvieną dieną esame 
drauge. Iki šiol kartu esame ir namuose, ir 
darbe (Panevėžio teatre „Menas“ - red. past.). 
Tikiuosi, taip bus ir toliau. Man su juo ir dirb-
ti lengviau. Turiu žmogų, kuris dalyvauja ta-
me pačiame kūrybos procese, tad kai pasi-
klystu tarp savo minčių, visada turiu su kuo 
pasitarti, paklausti nuomonės. Jis turi reži-
sieriaus gyslelę ir jo nuomonė dažniausiai 
būna teisinga, tad man ji labai svarbi. 

- Sakoma, kad meilė trunka 3 metus, 
jūs drauge jau šeštus. Ką daryti, kad ta 
meilė truktų kuo ilgiau?

- Meilė neišblės, jei bus pagarba, pasiti-
kėjimas ir atsidavimas žmogui, su kuriuo esi. 
Reikia pripažinti, kad pats didžiausias darbas 
gyvenime - būti su kitu žmogumi. Nors tai 
drauge ir malonumas, nebūna namų be dūmų. 

Reikia suvokti, kad kartu esame su žmonė-
mis, kuriuos patys pasirinkome, kurie pažin-
ties pradžioje mums atrodė tokie gražūs ir 
mieli, su kuriais norėjome praleisti visą laiką. 
Jei visuomet galvosime taip, kaip ką tik su-
sipažinę, viskas bus gerai. Mūsų šeimoje taip 
ir yra. Neįsivaizduoju savo gyvenimo be šio 
žmogaus, jis man pats svarbiausias, pats my-
limiausias.

- O ar antspaudas pase ką nors keičia 
santykiuose?

- Labai norėjau būti savo vyro žmona, man 
labai smagu vadinti jį vyru, o ne draugu ar 
sužadėtiniu. Vestuvės tarsi vėl pakurstė mū-
sų jausmus. Tas antspaudas keičia ir statusą, 
ir požiūrį, prideda atsakomybės. Manau, su 
metais, praleistais santuokoje, atsiranda ir 
suvokimas, kad į kai kuriuos dalykus reikia 
pažiūrėti pro pirštus. Kiekvienas esame skir-
tingas, nebūtina visuomet piršti savo nuomo-
nės, kai tik nesutapo požiūriai. Po santuokos 
savaime pradedi į kai kuriuos dalykus žiūrė-
ti ne taip aikštingai ir karštai, kaip iki tol. 
Manau, tvirtų santykių pagrindas yra suvo-
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„LaisvaLaikio“ interviu

Negalėčiau savęs 
įsivaizduoti kaip 
Nepriklausomos 
ir Niekam 
Neįsipareigojusios

vilNiaus tempas 
NegąsdiNa, 
tačiau sostiNėje 
įsitvirtiNti kur 
kas suNkiau

8

Seriale „Rezidentai“ Justina vaidina  
su žinomais aktoriais Ramūnu Rudoku 

(viduryje) ir Džiugu Siaurusaičiu
TV3 nuotr.

Justinos vyras - taip pat 
aktorius Arnas Butkus

Lauros Kripaitienės nuotr.
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kimas, kad vienintelis žmogus, kurį gali pa-
keisti, esi tu pats. Prie kito reikia prisitaiky-
ti. Juk dažniausiai barniai porose būna tokie 
kvaili, kad juos apgalvojus paaiškėja, jog ne-
buvo dėl ko pyktis.

- O kaipgi romantika?
- Romantika man - labai paprasti dalykai. 

Tarkim, grįžtu iš filmavimų maždaug 9 val. 
vakaro, o mano vyras paruošęs vakarienę, 
uždegęs žvakę, ir tai, kad manęs kažkas lau-
kia, yra tikrų tikriausia romantika.

- Judu gyvenate Panevėžyje, tačiau, 
rodos, vis daugiau darbų atsiranda ir sos-
tinėje. Persikraustyti neketinate?

- Pati esu iš Šiaulių. Po studijų gavusi pa-
siūlymą dirbti Panevėžio teatre „Menas“ ir 
džiaugiausi, ir liūdėjau. Nieko nepažinojau 
šiame mieste, be to, abu su Arnu norėjome 
gyventi sostinėje. Dabar tas noras blėsta, per 
ketverius metus Panevėžyje apsipratome, 
mums čia gera ir čia galime įsivaizduoti savo 

ateitį. Todėl kol kas apie kraustymąsi negal-
vojame. Vilniaus tempas mūsų negąsdina, ta-
čiau suprantame, kad sostinėje įsitvirtinti kur 
kas sunkiau.

- Tačiau kultūrinis gyvenimas sosti-
nėje verda, o Panevėžyje?

- Žinoma, ne toks kaip sostinėje, tačiau ir 
čia jis yra. Gaila, čia nėra tokių didelių erdvių, 
tad dideli teatro pastatymai čia atvyksta retai.  
Tačiau Panevėžyje yra 4 teatrai, o kaip tokiam 
nedideliam miestui tai labai nemažai. Norin-
tieji tikrai randa kur nueiti ir ką pamatyti. Ir 
mūsų kamerinis teatras „Menas“ jau yra at-
radęs savo žiūrovą, tad į spektaklius žmonės 
eina noriai. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Kad ir KoKia  
sunKi diena buvo 
teatre, buvimas 
namuose gydo

yra daug toKių 
aKtorių, Kurie nori 
būti nepriKlausomi, 
tačiau man šeima -  
svarbiausias 
dalyKas

Fo
to

gr
af

ija
: A

le
ks

an
dr

as
 Z

ap
ri

ag
aj

ev
as



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

Veidai

Pasak jos, daugelis neįsivaizduoja, kad, 
kišenėse nešiodamiesi išmanųjį telefoną ar 
dėvėdami  išmanųjį laikrodį, kartu nešiojamės 
ir visus savo sveikatos priežiūrai reikalingus 
prietaisus: širdies pulso matuoklį, streso ly-
gio nustatymo, nueitų žingsnių ir išgertų van-
dens stiklinių skaičiavimo prietaisą. „Naudo-
jimasis išmaniosiomis technologijomis - už-
krečiamas dalykas. Kai imi stebėti kiekvieną 
savo nueitą žingsnį, kasdien norisi savo tele-
fono ar laikrodžio ekrane išvysti vis didesnį 
žingsnių skaičių. Smagu, kad tai jau tapo kas-
dieniu įpročiu“, - sakė Vlada. Ji visiems reko-
menduoja per dieną nueiti po 10 000 žingsnių, 
juos fiksuoti ir stebėti, kaip kyla motyvacija.

V.Musvydaitė įrodė, kad šiuolaikinės tech-
nologijos gali padėti išmatuoti net ir sporti-
nius dvynių skirtumus. Lietuvos šiuolaikinės 
penkiakovės žvaigždės dvynės Emilija (20) ir 
Ieva (20) Serapinaitės  renginyje „Sveikatin-
gumo ir stiliaus „skrydis“ parodė, kad net ir 
iš pažiūros identiški kūnai turi begalę skirtu-
mų, kuriuos užfiksuoja inovatyviosios tech-
nologijos. Didesnis streso lygis buvo užfik-
suotas dvynei Emilijai, kuri dėvėjo sportinin-
kei kiek neįprastą aprangą - žvyneliais nusė-
tą raudoną vakarinę suknelę - ir avėjo aukš-

takulnius. Jos dvynė sesuo vilkėjo sau įpras-
tą jojikės aprangą. „Man stresuoti tikrai ne-
reikėjo, šią aprangą dėviu kone kasdien per 
jojimo treniruotę“, - sakė I.Serapinaitė. Skir-
tingais įvaizdžiais savo skirtumus pabrėžu-
sios Ieva ir Emilija vis dėlto turi daugiau pa-
našumų negu skirtumų: kūno sandaros ana-
lizatoriumi ištyrus kūno sandarą dvynėms 
buvo nustatytas tikras biologinis amžius - pa-
gal kūno sandarą abiem sesėms yra tik po 
dvylika metų. 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Neseniai Alytaus miesto teatre vyku-
siame teatrų festivalyje „Tegyvuoja 
komedija!“ ketvirtą kartą surengtuose 
Lietuvos teatrų apdovanojimuose pa-
gerbti GAbrieLė TumiNAiTė (32) ir 
DAumANTAs CiuNis (31).

G.Tuminaitė išrinkta geriausia festivalio 
režisiere. Alytuje buvo rodomos geriausios 
šalies komedijos, o jas aktyviai lankė ir ver-
tino žiūrovai iš Alytaus ir visos Pietų Lietu-
vos. Režisierė G.Tuminaitė, festivalyje pri-
stačiusi spektaklį „Savižudis“, alytiškiams 
dėkojo už tokį įvertinimą. Komediją „Savi-

žudis“ komisijos nariai apibūdino kaip aukš-
čiausios prabos spektaklį. Ne tik komisija, 

bet ir žiūrovai puikiai įvertino šią Vilniaus 
mažojo teatro komediją - spektaklis buvo tarp 
publikos favoritų. Pagrindinio vaidmens atli-
kėjas Daumantas Ciunis vienbalsiai išrinktas 
geriausiu festivalio aktoriumi. Spektaklis 
„Savižudis“ šį rudenį sulaukė pripažinimo ir 
šių metų D.Tamulevičiūtės profesionalių te-
atrų festivalyje Varėnoje, kuriame D.Ciunis 
pripažintas geriausiu festivalio aktoriumi.

Parengė Rūta JakimauSkienė

Išmanusis sportas pagal V.musvydaitę
Gerai žinoma televizijos laidų vedėja VLADA musVyDAiTė (32) jau ne kartą yra sakiusi, kad 
sportas jai yra visas gyvenimas. O šių laikų gyvenimas pilnas naujų technologijų, tad nuo jų 
sportuodama neatsilieka ir Vlada. be to, ji naujais projektais ir savo pavyzdžiu skatina spor-
tuoti žmones ne tik sporto klubuose, bet ir lauke, su savo draugais ar bendruomenės nariais.

Dar vienas titulas 
G.Tuminaitei ir D. Ciuniui

Gabrielė Tuminaitė

Daumantas Ciunis

Vlada Musvydaitė su dvynėmis 
penkiakovininkėmis Ieva (dešinėje)  

ir Emilija (kairėje) Serapinaitėmis
Organizatorių nuotr.
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Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Televizijos serialuose vaidinanti aktorė Vaida Lisikai-
Tė (25) neretai elgiasi spontaniškai ir priima netikėtus 
sprendimus. Mergina, draugų smagiai vadinama Pele, 
iš tiesų labai mėgsta kates ir studijų metais už auto-
mobiliui taupytus pinigus nusipirko katytę. Yra ir dau-
giau dalykų, kurių apie ją galbūt dar nežinojote.

n Kad ir kaip būtų keista, šiuo metu Vaida gyvena viena. 
„Turiu kačių veislyną, kurį perleidžiu į mamos rankas. Prieš 
tai būdavo ir taip, kad namuose gyvendavo net 7 katės, bet 
dabar ilsiuosi, mėgaujuosi ramybe“, - pasakojo ji.
n Anot Vaidos, artimieji veikiausiai pasakytų, kad jos 
šaldytuve nėra nieko, tačiau pati aktorė nesutinka - ten 
visada yra ąsotis šviežiai spaustų sulčių, o ant stalo kal-
nas citrusinių vaisių.
n Kadangi aktorė beveik negamina, vienu kvailiausių 
savo pirkinių šiemet pavadintų elektrinį keptuvą, nors 
jau išmoko juo kepti labai skanius vaflius, giriamus drau-
gų. Geriausias jos pirkinys - vos 2 eurus kainavusi pri-
pučiama pagalvėlė, kuri praverčia skrendant lėktuvu, 
ilsintis pliaže ar į ją įsikibus plūduriuojant vandenyje. 
„Galėčiau vardinti ir vardinti. Juokinga, bet išties džiau-
giuosi kaip mažas vaikas“, - šypsosi Vaida.
n V.Lisikaitei patinka įvairūs augalai ir gėlės. Mėgsta-
miausi - palmės arba augalai, žydintys baltai. 
n Vieno konkretaus talismano ji neturi: „Mano talismanai 
kinta. Aš šiek tiek raganaitė, kartais įtikiu į tam tikrus daik-
tus, reiškinius, žmones... Žinoma, neperžengdama proto.“
n Savo dienos aktorė neįsivaizduoja be ryto su pyragėliu.
n Maudynės vonioje jai visada pakelia nuotaiką. 
n Silpnybių Vaida turi net kelias: „Pyragėliai, visokie 
minkšti dalykai - pledai, kojinės, minkšti drabužiai, taip 
pat skaniai kvepiančios dušo priemonės, namų kvapai.“ 
n Žinoma aktorė bijo vorų.
n Vaida mielai susipažintų ir pabendrautų su kino gran-
dais - daugiausia patirties sukaupusiais kino režisieriais ir 
aktoriais. „Jie nebūtinai turi būti žinomi visame pasauly- 
je - man įdomi profesionalų patirtis, jų darbo, gyvenimo 
filosofija. Taip pat vieną dieną galbūt norėčiau susipažinti 
su labai įtakinga asmenybe, o kitą pabūti tarp Kambodžos 
žmonių, kurie net nemoka skaityti ir rašyti“, - sakė aktorė.

10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Vaidą Lisikaitę
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Ringailė Stulpinaitė

 - Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka?

- Žinote, esu žmogus, kuriam automobi-
lio markė ar modelis didelės reikšmės ne-
daro. Automobilius apskritai vertinu dviem 
aspektais: koks man labiau tinka vairuoti 
mieste ir koks tinkamesnis ilgoms kelio-
nėms ar gastrolėms su mano vadovaujamu 
„Knygos teatru“. Taigi labiausiai man patin-
ka tie automobiliai, kurie atitinka tam tikru 
metu esančius poreikius. Mieste norisi vai-

ruoti nedidelį, patogų automobilį, kurį būtų 
patogu visur pastatyti. O gastroliuojant teik-
čiau pirmenybę didesniam, erdvesniam au-
tomobiliui, į kurį tilptų teatro dekoracijos ir 
rekvizitas, važiuojant su šeima - kelioniniai 
daiktai. Šis automobilis turėtų būti itin kom-
fortiškas, manevringas ir sukomplektuotas 
taip, kad nereikėtų sukti galvos dėl naviga-
cijos ar galimo apsilankymo automobilių ser-
vise. Kuo naujesnė mašina, kuo labiau auto-
matizuota ir palengvinanti gyvenimą, tuo ji 
puikesnė. 

- Kiek jums svarbu, kad automobilis 
būtų gražus?

- Esu gana racionalus žmogus ir nemes-
čiau beprotiškų finansinių išteklių mašinai, 
kuri viso labo man yra labai graži. Žinoma, 
man, meno žmogui, vizualizacija svarbi. Ga-
lėčiau pasvajoti, kad būtų smagu vairuoti iš-
raiškingų formų automobilį, kurio spalva bū-
tų gana ryški ir netradicinė. Nors dabar vai-
ruoju juodą, auksinėmis raidėmis dekoruotą 
automobilį, balta ir juoda man yra ne spalvos, 
nemėgstu ir raudonos. Mano automobilis ga-
lėtų būti, tarkim, turkio, violetinio ar salotinio 
atspalvio. Kartais tai yra atspalvių ir tonų 
klausimas.

- Ekstremaliausia situacija, nutikusi 
vairuojant?

- Gyvename netoli kapinių. Pamenu, kar-
tą žiemos metu mano automobilis pradėjo 
slysti keliu ir aš turėjau tik du pasirinkimus: 
daužtis į kitą automobilį arba įvažiuoti į kapi-
nių arką, kurios anga vos atitiko mašinos plo-
tį - vartus. Pasirinkau vartus, nors buvo di-
delė tikimybė nesuvaldyti automobilio - per 
kelias milisekundes negali logiškai sumąsty-
ti geriausio varianto, tiesiog intuityviai jauti, 
kaip reikia elgtis, ir tikiesi geriausio. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- „Knygos teatrą“ ir viską, kas su juo 
susiję: knygos, visada kvepalai, nes teatro 
spektakliai ir personažai turi savo kvapų li-
nijas, smulkus rekvizitas, grimo dėžė, deko-
racijos ir  kostiumų detalės, lankstinukai, 
plakatai, ir panašiai. Kartais ten galima rasti 
net ir kėdžių. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Ne, ši sritis manęs visiškai nedomina. Tai 
vyrų sritis ir jų reikalas. Galiu tik iš estetinės 
pusės pasakyti, ar man gražu, patogu, ar ne. 

Ratai

Aktorė ReditA dominAitytė (42) sako, 
kad jos automobilyje visuomet galima 
rasti labai daug daiktų, o ypač spektaklių 
dekoracijų. taip yra dėl to, kad moteris 
vadovauja „Knygos teatrui“ ir nuolatinės 
kelionės su juo yra kasdienybė. daug laiko 
kelyje praleidžianti Redita mano, kad ste-
reotipas, jog moterys - žioplos vairuoto-
jos, yra visiškas vyrų sukurtas mitas, o gal 
net ir pačios moterys save nuvertina.

Reditos Dominaitytės 
automobilyje - visas teatras

Šalia kapinių gyvenanti aktorė Redita Dominaitytė 
sako esanti visai neprietaringa ir mirusiųjų 
nebijanti, daugiau žalos pridaro gyvieji

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Ką atrandate keliaudama, gastro-
liuodama su teatru?

- Kadangi teatras spektakliams renkasi 
netradicines erdves - dvarus, muziejus, baž-
nyčias, mums tenka važinėti po visą Lietuvą, 
atokiausius jos kampelius, pavyksta pamaty-
ti šalį iš įvairių pusių, labai skirtingą. Važiuo-
dami pamatome architektūros paveldo pačio-
se netikėčiausiose vietose, kur paprastai gal-
būt net nesugalvotume nuvažiuoti. Lietuva 
labai įspūdinga ir žavi. 

- Kur svajojate nukeliauti?
- Su šeima nusprendėme, kad kitais me-

tais būtų labai smagu leistis į kelionę auto-
mobiliu. Norime aplankyti Italiją, Toskaną, Is-
panijos Andalūziją, galbūt Pietų Prancūziją - 
Provansą ar nuvykti kur nors kitur, bet į šil-
tus kraštus. Man labai patinka šalį pažinti iš 
vidaus, aplankant kaimelius, miestelius, su-
sipažįstant su etno kultūra, šalies virtuve ir 
papročiais, tad tokia kelionė turėtų būti  pra-
moginė-pažintinė. Tiesa, neseniai grįžau iš 
Danijos - teatro gastrolių, tad šią nuostabią 
šalį šeimai taip pat norėčiau aprodyti, ten tik-
rai yra ką pamatyti. Ypač patiko, kad danai 
taip dažnai visur renkasi važiuoti dviračiais 
ir jiems nebaugus net prastas oras. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Pirmiausia - duobės. Antra, tam tikra žmo-
nių vairavimo kultūra ir ypač didelis noras pa-
mokyti kitus. Man keista, kad kai kurie jaučia-
si arogantiškai teisūs bet kokioje situacijoje ir 
dar stengiasi kitus pamokyti, pamoralizuoti, pa-
auklėti. Tokie žmonės tikriausiai turi bendravi-
mo problemų ir neturi su kuo pasišnekėti. Kar-
tais kliūna elementarios kultūros trūkumas.

Visa laimė, kad man netenka susidurti su 
automobilių spūstimis ir nežinau, ką reiškia 
jose sėdėti pusantros valandos. Taip yra dėl 
to, kad mano darbas ir darbo laikas netradici-
nis, nesėdžiu nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro 
ir stengiuosi niekur nevažiuoti spūsčių metu.

- Mėgstamiausia transporto priemonė 
keliaujant?

- Galbūt dviračiai. Ir čia dar viena mūsų 
šeimos svajonė - įsigyti geros kokybės dvi-
račius visiems šeimos nariams. Dabar, kai 
sūnus Ugnius ir dukra Upė jau paaugo, atos-
togaujant tai būtų puiki transporto priemonė 
ir šeimos laisvalaikio praleidimo forma. 

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Pamenu, kitados, jau labai seniai, atva-
žiavau į prakybos centrą ir pasistačiau auto-
mobilį aikštelės įkalnėje. Deja, pamiršau už-
traukti rankinį stabdį. Ir ką jūs manote? Išeinu 
iš parduotuvės ir matau, kaip mano automobi-
lis rieda atbulomis žemyn, ta pačia trajektori-
ja, kokia atvažiavau. Situacija neeilinė, nes į 
važiuojantį automobilį labai sunku įlipti ir jį 

sustabdyti. (Šypsosi.) Belieka laukti ir stebėti 
situaciją iš šalies. Svarbiausia, kad per laimin-
gą atsitiktinumą nebuvo jokių kliūčių aplinkui, 
tad mano mašina į nieką neatsitrenkė. 

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Galbūt aš ir nesu teisi, tačiau manau, kad 
moterims sunku daryti atbulinius manevrus au-
tomobiliu, statyti automobilį. Moterys tikriausiai 
mąsto kitaip, labiau į priekį nei atgal. Skiriasi 
vyrų ir moterų vairavimo maniera. Tarkim, aš 
stengiuosi nevairuoti, kai šalia sėdi mano vyras, 
nes jį nervina tai, kaip aš vairuoju. Tad keliaujant 
aš leidžiu vairuoti jam, kam man tie nervai ir 
pamokymai, visiems ramiau, tegul vairuoja pats. 
(Šypsosi.) Vyrai juk linkę moralizuoti. Na, iš kur 
tas vyrų suvokimas, kad jie visuomet vairuoja 
tik gerai, o moterys - ne? Kiek mašina egzis-
tuoja, tiek, matyt, ta problema ir yra. Ir tikrai 
netiesa, kad moterys yra žioplesnės vairuotojos. 
Čia amžinas stereotipas, kuris, mano galva, nė-
ra teisingas. Net manau, kad moterims sunkiau 
atleidžiamos klaidos kelyje nei vyrams. 

- Šalis, kurioje vairuotojai pasirodė 
labiausiai pametę galvas, o vairavimo 
kultūra - chaotiškiausia?

- Italija ir italai. Ten toks chaosas, kad sun-
ku patikėti, kaip jie išgyvena. Kitados Romoje 
mačiau, kai ant pakylos stovintis policininkas 
reguliavo eismą. Tai labiau priminė šokį ir kaž-
kokį makalavimą rankomis. Ir vis tiek visi va-
žiavo, kas kur norėjo. Bet tai jau tos šalies 
kultūros dalis - pietiečių gyvenimo būdas - 
kiekviename žingsnyje mėgautis gyvenimu.

Ratai

Reditos Dominaitytės 
automobilyje - visas teatras

l Šiuo metu vairuoja: „Ford C Max“

l Svajonių automobilis: atitinkantis poreikius, 

naujas, komfortiškas, ekonomiškas ir spalvingas

l Vairavimo stažas: 20 metų

l Dažniausias prietaras: nėra

l Gražiausia automobilio spalva: įvairūs 

netradiciniai atspalviai

Dosjė

Redita Dominaitytė save laiko pakankamai 
racionaliu žmogumi, kuris tikrai nemestų didelių 
pinigų pirkti automobilį vien dėl grožio
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NUOMONĖs

Anksčiau, kai neturėjome vaikų, kalėdiniuose miesto rengi-
niuose lankydavomės dažniau, dabar - šiek tiek rečiau. Daug ką 
lemia ir užimtumas, ir oras. Viską diktuoja vaikai. Bet kai tik 
įmanoma, išlendame visi į miestą, nes tai dar viena proga visiems 
pabūti kartu. Visada apsilankome ir kalėdinėse mugėse, stengia-
mės įsigyti kokį nors rankdarbį, nes žinome, kaip sudėtinga suk-
tis tokiame „versle“. Tiesa, manau, kad šiemet per eglutės įžie-
bimą liksime namuose ir stebėsime renginį per televizorių, nes 
siaučiant įvairioms ligoms nenorime rizikuoti ir eiti su vaikais 
į viešus susibūrimus. Apskritai man atrodo, kad lapkričio pa-
baiga gal šiek tiek ankstoka eglutei įžiebti. Panašu, kad mes labai 
visur skubame. Gaila, kad šiemet nebus įžiebtas televizijos bokš-
tas. Man visi tie kalėdiniai miesto atributai yra labai gražūs. Jie 
padeda pajusti šventinę nuotaiką. Kalėdos man asocijuojasi ne 
su bėgimais po prekybos centrus ir dovanų ieškojimais, pametus 
galvą, o su pamąstymais apie visus aplinkinius, kuriems sekasi 
mažiau. Svarbiausia ne pirkiniai. Jei eglutę ir įžiebiame anksti, 
tai nereiškia, kad jau reikia pulti pirkti dovanų.

indrė stonkuvienė

Kadangi pati esu klaipėdietė, apsilankau kalėdiniuose ren-
giniuose tiek sostinėje, tiek gimtojoje Klaipėdoje. Mėgstu pajusti 
Kalėdų dvasią ir kartu su visais laukti švenčių. Ateinu apsidai-
ryti ir į šventines muges. Kasmet mėgstu pasižiūrėti, kas yra 
naujo, kokie rankdarbiai vyrauja. Kartais naujovių atrandu, bet 
dažniausiai žmonės laikosi tradicijų ir pardavinėja tradicines 
dovanas, suvenyrus. Nemanau, kad tai labai blogai. Juk visuomet 
smagu rasti ką nors kalėdiško. Džiugu ir tai, kad miestai, nors 
žiema šiemet neskuba, jau ruošiasi šventėms. Lapkričio pabaiga 
ir gruodžio pradžia, manau, yra tinkamas metas miestui pasi-
puošti eglute. Kuo ilgiau žmonės galės įsijausti į šventinę nuo-
taiką, laukti to kalėdinio stebuklo, tuo tik geriau. Juk tokie ren-
giniai priverčia išeiti iš namų, pasižmonėti. Tiesa, iki šiol pati 
dar nė karto nebuvau eglutės įžiebimo ceremonijoje, bet gal pa-
vyks šiemet. Ankstesniais metais nemačiau ir 3D pasakos ant 
Katedros sienos Vilniuje bei apšviesto televizijos bokšto. Tai, kad 
šiemet jų nuspręsta sostinėje atsisakyti, nemanau, jog tai kaip 
nors sugadins šventes. Juk svarbiausia yra eglutė, o renginiai vis 
tiek vyks. Gal ne tokie, gal kitokie, bet nemanau, kad vaikai ar 
kiti liks nuskriausti. Kalėdų nuotaika dėl to neturėtų nukentėti.

agnė kavaliauskaitė

Apie Kalėdų renginius mieste...

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Iki Kalėdų likus mažiau nei mėnesiui, Vilnius jau alsuoja Kalėdų dvasia - eglutė Katedros aikštėje, kalėdinė mugė, tradiciniai ir nauji 
renginiai. „Laisvalaikis“ klausė tituluotos gražuolės Agnės KAVALIAusKAItės (22) ir tV laidų vedėjos Indrės stonKuVIenės (29), 
kokius kalėdinius renginius jos aplanko, ko programoje pasigenda, o ko galbūt yra per daug.

Ką manai?
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žvaigždės

Garsiosios Kim Kardašian (Kim Kardashian) 
sesutės Kendal Džener (Kendall Jenner) ir 
Kaili Džener (Kylie Jenner)

JAV atlikėja, dizainerė 
Gven Stefani (Gwen Stefani)

JAV atlikėja ir aktorė  
Ariana Grandė (Ariana Grande)

JAV atlikėja Demi 
Lovato (Demi Lovato)

JAV atlikėja Keri Andervud  
(Carrie Underwood)
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Naktį iš sekmadienio į pirmadienį „Micro-
soft“ teatro arenoje Los Andžele surengti 
Amerikos muzikos apdovanojimai, di-
džiausią pergalę atnešę Londone suburtai 
vaikinų grupei „One Direction“.

Metų artisto apdovanojimą pelnę grupės 
„One Direction“ nariai Nailas Horanas (Niall 
Horan), Lujis Tomlinsonas (Louis Tomlinson), 
Liamas Peinas (Liam Payne) ir Haris Stailas 
(Harry Styles) dėkojo gerbėjams už palaikymą, 
apdovanojimą pavadinę „neįtikėtinu“. Vaikinai 
taip pat patvirtino apie mažiausiai metus truk-
siančią pertrauką, apie kurią žiniasklaidoje jau 
buvo skelbta anksčiau.

Vakaro pažiba tapo renginio vedėja Dženifer 
Lopes (Jennifer Lopez), padovanojusi publikai 
ne vieną pasirodymą. Per iškilmingą ceremoniją 
specialius numerius taip pat buvo parengę Sele-
na Gomes (Selena Gomez), Gven Stefani (Gwen 
Stefani), Džastinas Biberis (Justin Bieber), 
„Coldplay“, Selin Dion (Celine Dion) ir kiti.

Vakaro metu prisimintos Paryžiaus išpuolių 
aukos. Jausmingą kalbą sakė aktorius ir atlikė-
jas Džaretas Leto (Jared Leto), o dainininkė 
S.Dion pagerbė žuvusiųjų atminimą, prancū-
ziškai atlikdama Editos Piaf (Edith Piaf) dainą 
„Hymne a L’Amour“.

Ceremoniją užbaigė Dž.Biberis, sudaina-
vęs kūrinius „What do you Mean“, „Where 
are you now“ ir „Sorry“.

JAV atlikėja Z Lala

17

žvaigždės

JAV atlikėja, dainų autorė Siara (Ciara)

ApdovAnojimAi

n Metų atlikėjas
Grupė „One Direction“
n Metų hitas
Taylor Swift daina „Blank Space“
n Geriausia pop/roko grupė
„One Direction“
n Geriausias pop/roko atlikėjas
Ed Sheeran
n Geriausia pop/roko atlikėja
Ariana Grande
n Geriausia repo/hiphopo atlikėja
Nicki Minaj
n Metų soulo/ritmenbliuzo atlikėja
Rihanna
n Metų soulo/ritmenbliuzo atlikėjas
Abel Tesfaye, geriau žinomas  
„The Weeknd“ pseudonimu
n Geriausias lotynų muzikos atlikėjas
Enrique Iglesias
n Metų šokių muzikos atlikėjas
Calvin Harris
n Metų naujokas
Sam Hunt
n Geriausias pop/roko muzikos albumas
Taylor Swift albumas „1989“
n Geriausias repo/hiphopo albumas
Nicki Minaj albumas „The Pinkprint“
n Geriausias soulo/ritmenbliuzo 
albumas
Abel Tesfaye albumas  
„Beauty Behind the Madness“
n Geriausias metų bendradarbiavimas
Justin Bieber ir „Jack U“  
kūrinys „Where are you now“

Renginį vedė Dženifer Lopes (Jennifer Lopez)

Ne vieną apdovanojimą atsiėmę „One Direction“ vaikinai patvirtino, jog mažiausiai metams 
nutraukia muzikinę karjerą EPA-Eltos nuotr.

JAV modelis 
Džidži Hadid (Gigi Hadid)JAV aktorė ir modelis 

Karuči Tren (Karrueche Tran)

lAisvAlAikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  2 7
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Deividas Bekhemas - 
seksualiausias pasaulio vyras

Žurnalas „People“ buvusią futbolo žvaigždę DeiviDą Bek-
hemą (David Beckham, 40) išrinko „seksualiausiu pasaulio vy-
ru“. Jis yra „pasaulinio lygio superžvaigždė“ ir kartu „paprastas 
šeimos tėvas“, rašo žurnalas ir cituoja garsųjį britą, teigusį, kad 
šis titulas jam yra „didžiulė garbė“. D.Bekhemas „yra pasitikintis 
savimi“, ar tai būtų futbolo aikštė, ar fotosesija, teigiama straips-
nyje. Tačiau širdies gelmėse jis esą „kuklus, santūrus vaikinas iš 
Rytų Londono“. D.Bekhemas su buvusia popatlikėja ir mados 
dizainere viktorija (victoria) augina tris sūnus ir dukterį.

žvaigždės

Floridoje susituokė aktoriai 
S. Vergara ir Dž. Manganielas

Sekmadienį Palm Byče, Floridoje, žiedus sumainė aktoriai 

SoFiJa veRgaRa (Sofia vergara, 43) ir DŽo manganieLaS 

(Joe manganiello, 38). Pora susitikinėja jau pusantrų metų, o 

gruodį per atostogas havajuose susižadėjo. Serialo „moderni 

šeima“ („modern Family“) žvaigždė per vestuves vilkėjo libanie-

čių dizainerio Zuhairo murado (Zuhair murad) kurtą suknelę. 

Ceremonijos svečiai mėgavosi savaitgaliu, pilnu linksmybių, pra-

bangiame viešbutyje „The Breakers Resort“ Palm Byče. Per 

šventės repeticiją šeštadienį 38-erių Dž. manganielas dainavo 

mylimajai grupės „guns n’ Roses“ kūrinį „Sweet Child o’ mine“.

Tarp šventės dalyvių buvo Dž.manganielo kolega iš filmo 

„magiškasis maikas“ („magic mike“) Čeningas Teitumas 

(Channing Tatum) ir Rys viterspun (Reese Witherspoon), 

vaidinusi kartu su S.vergara šių metų komedijoje „karštos 

gaudynės“ („hot Pursuit“).
naujai iškepta sutuoktinių pora dalijosi nuotraukomis iš 

prašmatnių sutuoktuvių savo socialinių tinklų paskyrose.
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prabanga

Kiekvienos 
mo ters garde
robe reikalingas 
paltas, kuris 
atliktų daug 
įvairių užduo 
čių,  paltas, 
kurį galima 
užsimesti ant 
kokteilinės 
suknelės arba 
dėvėti su golfu 
ir zomšiniu 
sijonu. Šis pal
tas būtent toks.

Šis dvigubos vilnos (angl. „double 
faced“) paltas, kurį galima dėvėti iš 
abiejų pusių,  įspūdingas pavyzdys. 
Puikiai dera su „skinny“ džinsais.

StiliuS

Tai paltas, kurį ne viena 
įtraukia į norų ir svajonių 
sąrašą (angl. „wish lists“). 
Pagamintas iš puikiausios 
buklės moherio vilnos paltas 
 puikiausias įrodymas, kad 
stilius ir jaukumas yra  
tarpusavyje suderinami.  
Tad svajonių paltą galima  
pasidovanoti Kalėdoms...

„Jaeger“ etiketė visada garantuoja - drabužis bus patogus, kokybiškas ir elegantiškas. Nes 
šis prekės ženklas mados rinkoje gyvuoja daugiau kaip 130 metų. Lietuvoje „Jaeger“ savo 
ištikimus klientus išskirtinės kokybės gaminiais džiugina jau 8 metus. Šia proga parduotuvė 
„Jaeger London“, įsikūrusi Vilniuje, siūlo „Laisvalaikio“ partneriams nuolaidų ir staigmenų. 
Paltai pasiūti tik iš aukščiausios kokybės vilnos: kupranugarių, kašmyro, alpakų, moherio.

Šį paltą reikia 
pajausti. Pagamintas iš 
prabangiau sios alpakų 
vilnos, paltas suteikia 
frazei „paltas herojus“ 
(angl. „hero coat“) 
visiškai naują prasmę.

Laiko patikrinta

Šaltajam sezonui į 
JAEGER parduotuves 
atkeliavo ir naujausios 
kolekcijos pristatomi 
stilingi ir smagūs 
paltai. Tad vienintelis 
sunkumas  išsirinkti 
mėgstamiausią...

Su „laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida paltams 

iki gruodžio 20 dienos

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Vokiečių g.13/21, 
Vilnius

Tel. (85) 2618184



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

StiliuS

Stelos Makartni (Stella McCartney)  
kolekcija 2016 m. pavasariui ir vasarai

Duoklė patogumui ir variacijos dryžiais bei rombais
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StiliuS

Mados savaitės Niujorke ir Paryžiuje,  
kur buvo pristatytos garsių dizainerių 
kolekcijos 2016 metų pavasariui ir  
vasarai, labai aiškiai nubrėžė vieną  
tendenciją: drabužiai kasdienai turi būti 
patogūs, paprasti ir lengvų siluetų.  
Ir dar - ateinantį šiltąjį sezoną spintoje 
turėtų atsirasti drabužiai su rombais, 
dryžiais. Tokie audiniai dominavo  
Stelos Makartni (Stella McCartney)  
Paryžiuje pristatytoje kolekcijoje bei  
Viktorijos Bekhem (Victoria Beckham) 
modelių pristatyme Niujorke.

Viktorijos Bekhem 
(Victoria Beckham) 
kolekcija

Duoklė patogumui ir variacijos dryžiais bei rombais
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Grožio paletė

Manikiūro mados vėjai šaltuoju sezonu

Sakoma, kad moterų nuotaika ir norai 
keičiasi dažniau nei oras už lango, tad ne-
nuostabu, jog kiekvieną sezoną jos pasi-
tinka su mintimi, kaip atsinaujinti ir kas 
naujo mados bei grožio srityse. Jei ieškote 
įkvėpimo manikiūrui, verta peržvelgti ru-
dens-žiemos manikiūro tendencijas. Net 
jei nesate visiška mados vergė, tikrai pasi-
semsite įkvėpimo ir idėjų.

Forma
n Šį sezoną madingi trumpi, apskriti nagai.
SpalvoS 
n Madingos išlieka neutralios spalvos: kūno, 
smėlio ar šviesiai ruda, taip pat švelniai rožinė 
ar prislopinta granato spalva, dar vadinama 
„marsala“. Viena iš madingiausių spalvų - pilka 
(nuo šviesių tonų iki drėgno asfalto spalvos).
n Madingos ganėtinai niūrios, tačiau itin įspūdingai 
atrodančios spalvos - samanų, dusli violetinė, apsi-
blaususi raudona, juoda, tamsi ruda ir pan. 

n Taip pat prabangiai atrodo brangakmenių - smaragdų, 
safyrų ir kitos spalvos.
n Klasika lieka klasika. Jei patinka prancūziškas 
manikiūras ar raudoni nagai, neeksperimentuokite ir 
rinkitės įprastus manikiūro variantus. Juolab kad klasiki-
niai raudoni atspalviai šiemet viena iš mados tendencijų. 
n Metalo spalvos - sidabrinė, auksinė, platinos ir kita.
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n Nors ombre plaukų dažymas jau traukiasi nuo 
madų podiumų, ombre manikiūras išlieka populia-
rus. Ombre - tai dvispalvis nagų lakavimas, kai nagai 
lakuojami dviem derančiomis spalvomis, dažniausiai 
tamsesnei palengva pereinant į šviesesnę.

grožio paletė

Manikiūro mados vėjai šaltuoju sezonu

n Populiarėja „megztas“ manikiūras, kai nagai deko-
ruoti megzto audinio raštais ar netgi tekstūra. Trimatis 
nagų dekoras primena šaliko ar megztuko raštus. 
Tiesa, dažniausiai toks manikiūras yra ilgalaikis, jam 
atlikti reikalingos specialios priemonės.

n Manikiūras nebūtinai turi būti blizgus, 
šį sezoną madingas matinis nagų lakas. 
Kadangi ši tendencija atkeliavo iš praėjusio 
sezono tendencijų, manikiūrą galite paį-
vairinti nedideliu blizgaus lako akcentu - 
linija, taškeliais ar minimalistiniais 
piešiniais.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TOPAS
n Nereikia galvoti, kad įvairūs mėlynos atspalviai 
tinka tik paauglėms ar studentėms. Manikiūro 
specialistai sako, kad mėlyna - šio sezono 
topas. Atsargesnius eksperimentavimo variantus 
mėgstančioms manikiūro meistrai siūlo tamsias ar 
sodrias aksomo, indigo, vandenyno dugno spalvas.

nAujienA

MATiniS

idėjA
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Prekės ženklo apdovanojimas teko dizainerei Stelai 
Makartni (Stella McCartney), kuri į renginį atvyko 
su vyru alaSdeiru Viliu (alasdhair Willis).

kūrybiškiausios kompanijos apdovanojimas 
teko mados namams „Burberry“ - apdovanojimą 
atsiėmė kūrybos direktorius kriStoferiS BeiliS 
(Christopher Bailey).

raudonojo kilimo dizainerio titulas atiteko tomui 
fordui (tom ford), kuris renginyje nedalyvavo ir už 
kurį apdovanojimą atsiėmė jo draugė lady GaGa, 
iškilmių vakarą vilkėjusi jo kurtą raudoną suknelę.

Mada

apdovanojimą už gyvenimo 
pasiekimus atsiėmė „Chanel“ 
mados namų dizaineris 
karlaS laGerfeldaS 
(karl lagerfeld). nuotraukoje 
jis pozavo su JaV žurnalo 
„Vogue“ vyr. redaktore ana 
Vintur (anna Wintour).

Metų modeliu paskelbta 
britų manekenė džordan 
dan (Jourdan dunn).

Įspūdinga Britų mados
apdovanojimų ceremonija

Kasmetiniai Britų mados apdovanojimai, 
sutraukę į prabangų Londono teatrą  
„Coliseum“ iškiliausius mados pasaulio 
žmones ir kitas garsenybes, įvardino  
„British Fashion Awards 2015“  
nugalėtojus. Elegancija tviskančioje  
ceremonijoje įspūdingi buvo ir apdarai, 
kuriais vilkėjo mados elitas.
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Įdomybės

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

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

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

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

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

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

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

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:

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

2016 metų 
prenumerata

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

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

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

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

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

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

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

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

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

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

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

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

Kaina eurais

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

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Keisčiausi miestai Žemėje
Ar galite įsivaizduoti miestą ar gy-
venvietę, kurių gyventojai visi iki 
vieno serga ta pačia paslaptinga ne-
aiškios kilmės liga? Arba yra ilgaam-
žiai? Tai visai ne pramanas, tokios 
gyvenvietės išties egzistuoja ir yra 
mokslininkų dėmesio objektas...

Jarumalis - sergančiųjų alcheimerio liga miestas

Maždaug kas dešimtas šio nedidelio, 45 tūkst. gyventojų turinčio miesto Kolumbijos šiau-
rėje gyventojas serga Alcheimerio liga. Šį liūdną faktą vietiniai sieja su aklo kunigo, iš kurio 
Jarumalyje kažkas pavogė dėžutę su aukomis bažnyčios statybai, prakeikimu. O genetikai mano, 
kad viskas slypi genuose. Keletą šimtmečių Jarumalio gyventojai, daugiausia valstiečiai, gyveno 
uždaroje bendruomenėje. Tarp jų buvo paplitusios artimų giminių santuokos ir tikriausiai „blo-
gieji“ genai buvo perduodami iš kartos į kartą. Šiandien „la bobera“ („silpnaprotystė“, „idiotiz-
mas“), kaip čia vadinama Alcheimerio liga, serga ne tik senukai, bet ir 30-mečiai vyrai ir mote-
rys. Kai kada juos tenka prižiūrėti senyviems tėvams. Beje, Jarumalio gyventojų, mirusių nuo 
Alcheimerio ligos, smegenys dabar tyrinėjamos vienoje iš Antiochijos universiteto laboratorijų, 
kuriai vadovauja čia gimęs neurologas Fransiskas Lopera. Jis kuria vaistus nuo šios baisios ligos.
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kampodimelė - ilgaamžių miestas

Italijos Kampodimelės miestelyje, esančiame centrinėje Italijo-
je, už 150 km nuo Romos, gyvena vos 700 žmonių. Bet procentas 
gyventojų, peržengusių 90 metų ribą, čia yra didesnis negu bet ku-
rioje kitoje Italijos vietovėje. Romos „La Sapienza“ universiteto 
specialistai nustatė, kad visiems miestelio gyventojams būdinga 
vieno iš genų mutacija, dėl kurios organizmas ypatingu būdu skaido 
riebalus ir palaiko mažą cholesterolio kiekį kraujyje. Todėl čia beveik 
nepasitaiko širdies ir kraujagyslių ligų ir aterosklerozės. Atlikę isto-
rinius tyrinėjimus, mokslininkai padarė išvadą, kad genų mutacija 
prasidėjo nuo turtingo pilies savininko, gyvenusio čia XVI a. Matyt, 
didžioji dalis dabartinių miestelio gyventojų yra jo palikuonys.

kalačiai - miegančiųjų miestas

Šiaurės Kazachstane esančios Kalačių gyvenvietės gyvento-
jai dėl nesuprantamų priežasčių ėmė neprabusdami miegoti po 
keletą parų. Atsibudę dažnai daug ko nebeprisimindavo. Pirmie-
ji susirgimo „miego liga“ atvejai buvo užregistruoti 2013 m. pa-
vasarį. Be mieguistumo ir atminties praradimo, vietos gyvento-
jai skundėsi ir silpnumu bei haliucinacijomis. Ligoniams buvo 
nustatyta „neaiškios kilmės encefalopatija“. Tuomet pagalbos į 
medikus kreipėsi 34 žmonės, o 2013 m. lapkritį liga persikėlė į 
gretimą gyvenvietę. Jos gyventojus taip pat kamavo traukuliai ir 
alpulys. Iki metų pabaigos susirgusiųjų skaičius išaugo iki 100. 
Visi radiacinio fono, sunkiųjų druskų ir metalų, bakterijų ir viru-
sų tyrimai nerodė jokių nukrypimų nuo normos. Pagal vieną iš 
versijų „miego fenomenas“ yra susijęs su tuo, kad netoliese yra 
apleista Krasnogorsko gyvenvietė, kurioje nuo 7 iki 10 dešimt
mečio buvo kasama urano rūda. 10 dešimtmečio pradžioje urano 
gavyba buvo nutraukta, šachtos uždarytos. Bet kodėl „efektas“ 
pasireiškė po tiek metų? Šiaip ar taip, Kalačių gyventojus buvo 
nurodyta perkelti į kitą vietą ir taip sustabdyti „epidemiją“.
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žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Keisčiausi miestai Žemėje

Parengė Milda KUNSKAITĖ



Ringailė Stulpinaitė

„Aš“ vietoje „mes“

Viena iš dažnesnių vyro klaidų santy-
kiuose su moterimis yra nesuvokimas dvie-
jų žmonių, kaip „mes“ vieneto, o koncentra-
vimasis į save, savo „aš“ poreikius ir norus. 
Nesvarbu, tai yra ilgametė pora ar jau šeimą 
sukūrę asmenys. Vyrai neretai netraktuoja 
sąjungos: „mes, kaip partneriai“ arba „mes, 
kaip šeima“. Jiems tarsi trūksta žvilgsnio iš 
paukščio skrydžio ir bendrumo suvokimo. 
Taip atsiranda tokie dalykai, kaip šiukšlių 

neišnešimas ar vengimas prižiūrėti vaikus, 
nes tai vyrui trukdo komfortiškai ir patogiai 
gyventi pačiam. Jam tokie darbai yra tarsi 
priverstiniai ir atliekami tik po kokio penk-
to žmonos prašymo ar pakartojimo, kad rei-
kia kažką padėti padaryti. Tuomet vyras ei-
na daryti tai, ko prašoma, susierzinęs ir ne-
patenkintas, nes tai yra ne tai, ką jis pats 
norėtų veikti. Taip yra dėl to, kad jis, kon-
centruodamasis į savo „aš“, nesuvokia ben-
drų atsakomybių, bendrų darbų ir t.t. O šei-
moje, poroje turėtų rūpėti ne tik savo, bet 
ir kitų poreikiai, turėtų būti į juos atsižvel-
giama. Tokiu atveju atsiranda toks kaip ir 

poreikių bankas ir reikia žiūrėti, kieno po-
reikiai konkrečiu metu svarbesni, ką pada-
ryti skubiau ir atsižvelgti, koks mano indėlis 
tame „mes“ vienete. 

Emocijų stoka

Dažna vyrų klaida - emocinio komponen-
to santykiuose neįvertinimas arba nuverti-
nimas jo svarbos. Čia kalbama apie tokias 
situacijas, kai moterims reikia emocinės pa-
ramos, pasidalinti savo jausmais, o ne pro-
blemos sprendimo. Jeigu, tarkime, darbe 
moteriai nesiseka, arba ji susipyko su drau-

Psichologijos kodas

Didžiausios vyrų klaidos santykiuose su moterimis
Pykčiai ir barniai, kylantys dviejų žmonių santykiuose,  
paprastai yra tam tikrų klaidų pasekmė. Žinoma,  
santykiuose niekuomet nebūna kaltas vienas, tačiau šį  
kartą „Laisvalaikis“ su psichologu AntAnu MockuMi 
kalbėjosi apie dažniausias vyrų klaidas, kurios veda  
moteris iš proto ir kenkia santykiams.
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ge ir pasipasakoja vyrui, tai jai reikia, kad 
vyras išklausytų, pabūtų emocinis ramstis 
ir panašiai. Deja, vyrui pirmas impulsas yra, 
kaip išspręsti problemą, ir jis dažnai pasako: 
„viskas susitvarkys“, „tai pakeisk darbą“, 
„kitaip elkis“ ar dar pasako, kad tai yra smul-
kmena ir nereikia taip stipriai reaguoti. Ki-
taip tariant, jie ieško problemos sprendimo, 
nors moteriai to reikia mažiausiai. Ji nori 
pasiguosti ir išsipasakoti, išsispręs ji tą pro-
blemą po to. Tokia vyro reakcija yra natūra-
li, nes visiems sunku, kyla nerimas, kai ar-
timas žmogus turi problemų, dėl to vyrai 
pradeda mąstyti nuo sprendimo, o ne emo-
cinės paguodos. 

Nesikalbėjimas ir skirtingi lūkesčiai

Problemų gali kilti ir tais atvejais, kai 
nėra išsiaiškinta, kaip kiekvienas poros na-
rys suvokia savo ir mylimojo vaidmenis san-
tykiuose. Jeigu vyras įsivaizduoja, kad mo-
teris visuomet turi būti švelni, gera, graži, 
nuolanki, jautri, nekelianti balso ir panašiai, 

o moteris iš tiesų yra daug racionalesnė ir 
konkretesnė, tam tikroje situacijoje kils ne-
susipratimas. Vyras norės švelnaus bend
ravimo, priėjimo prie jo, o moteris konkre-
čiai išreikš savo norus, lūkesčius ar pozici-
ją. Tuomet jau reikėtų susitikrinti abiejų 
lūkesčius, ko jie vienas iš kito tikisi, kad 
nebūtų primetamas vieno kažkurio poros 
nario žaidimo taisyklės kaip teisingesnės. 
Jei vyras neišsako, kaip jis įsivaizduoja san-
tykius ir moters vaidmenį, jis negali pykti, 
kad moteris mąsto kitaip. 

Nesilaikymas susitarimų, pažadų 

Vyrams kažkodėl yra savaime supranta-
mos atsakomybės, tenkančios darbe, tačiau 
ne namuose. Moterų gyvenimą labai apsun-
kina tokie dalykai, kaip „paskutinės“ minutės 
planų pakeitimas iš vyro pusės. Jeigu buvo 
sutarta kažkur važiuoti tiksliai numatytu lai-
ku  reiškia, kad taip ir yra sutarta. Turėtų 
būti atsisakoma pasisėdėjimų su kolegomis, 
draugais ar kitų reikalų, nes pirmiausia turi 
būti vykdomas su antrąja puse suplanuotas 
reikalas. Iš tos pačios serijos yra nedėmesys 
detalėms, kai prašoma nupirkti, tarkime, tam 
tikros kavos, o vyras nuperka bet kokios ar-
ba iš viso pamiršta tą produktą. Taip yra dėl 
to, kad vyrui akivaizdžiai nerūpi, kas patinka 
ir ko reikia jo partnerei. Ir vyrai po to nesu-
pranta, kodėl moteris pyksta. Čia ir pasireiš-
kia stoka nuoširdaus domėjimosi savo par-
tnere ir rūpesčio ja. Jeigu tai yra dviejų žmo-
nių sąjunga, tai kito poreikiai neturėtų būti 
nukelti į ntąjį planą.

Psichologijos kodas

Didžiausios vyrų klaidos santykiuose su moterimis

Kaip problemų  
ir Klaidų išvengti?

Porai reikėtų įprasti kalbėtis apie santykius, aiškiai 
įvardyti ir apibrėžti poreikiai (pasitikėjimo, šilumos, 
artumo, bendravimo, palaikymo, intymumo ir t.t.), 
norai, lūkesčiai. Visa tai, kas lieka „po vandeniu“, 
neišsakoma, dažnai ir virsta problemų - klaidų 
šaltiniu. Didžiausia problema būna tuomet, kai 
vienas iš poros nejunta, kad tam tikras dalykas yra 
problema, ir nenori apie tai kalbėti, spręsti. Tiesą 
sakant, kalbėtis apie savo nepatenkintus poreikius 
santykiuose, jausmus ir lūkesčius nėra lengva, 
ypač vyrams, kurie neturi tokio turtingo emocinio 
žodyno. Išvystytas emocinis intelektas leidžia 
lengviau išsakyti, ko norime, tikimės. Moterys 
apskritai daugiau bendraudamos tą daro lengviau, 
dėl to jos ir inicijuoja atvirumo pokalbius. O jeigu 
dviem žmonėms problemų išspręsti ar net jų 
su vokti neišeina, reikėtų nebijoti kreiptis specialis-
to pagalbos ar net lankyti kokią grupinę terapiją. 

Psichologas  
Antanas Mockus

Vyrams  
kažkodėl 
yra saVaime 
suprantamos 
atsakomybės, 
tenkančios  
darbe, tačiau  
ne namuose
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Gruodžio 5 dieną Kaune koncertuos re-
tą sugebėjimą į rimtus dalykus pažvelgti 
linksmai, tarsi juokaujant, turintis atlikė-
jas ir dainų autorius Andrius KAniAvA. 
Akustinio autorinių dainų vakaro metu 
ironijos nestokojantis atlikėjas klausy-
tojams suteiks galimybę tarsi pro rakto 
skylutę į rimtus dalykus pažvelgti kitu 
kampu.

„Vienas rimtas žmogus yra pasakęs, kad 
mano dainos liūdnos. Įtariu, kad tas klaidi-
nantis linksmumo įspūdis susidarė dėl tos 
priežasties, kad į dalykus, kuriuos daugelis 
bardų priima itin jautriai ir giliai išgyvena sa-
vo viduje, aš žiūriu iš šalies ir tiesiog komen-
tuoju. Tai primena linksmą pamfletą apie rim-
tus ir visus jaudinančius reiškinius,“ - sako 
A.Kaniava, scenoje besielgiantis it patrakėlis 
berniūkštis.

Dainas pradėjęs kurti iš neturėjimo ką 
veikti, šiandien A.Kaniava - dažnas įvairių 
dainuojamosios poezijos koncertų dalyvis. Ir 
nors daugeliui dainuojamoji poezija neatsie-
jama nuo melancholiškų nuotaikų ir ilgesingų 
dainų tekstų, A.Kaniava iš kitų bardų minios 
išsiskiria ekspresyvumu ir šmaikštumu, todėl 
jo koncertuose geros nuotaikos užtaisu už-
krečiami net niūriausi klausytojai - nesvarbu, 
kokios nuotaikos jie atėjo į koncertą, paveik-
ti atlikėjo nuoširdumo burtų, salę visi palieka 
šypsodamiesi.

A.Kaniava - vienas iš Keistuolių teatro 
įkūrėjų. Kelias dešimtis vaidmenų „keistuo-
liuose“ sukūręs aktorius teatre save išbandė 
ir režisieriaus amplua. Jau daug metų A.Ka-
niava teatrą derina su muzika - rengia solinius 
pasirodymus, 2011 m. sukūrė savo muzikos 
grupę - sunkiosios muzikos orkestrą „Musė“.

Paklaustas, kokią vietą tokiame įvairių 
veiklų pilname jo gyvenime užima muzika, 
A.Kaniava atviras: „Manau, kad kiekvieno iš 
mūsų gyvenime laikas nuo laiko atsiranda 
tuščios vietos. Nesvarbu kur: meilėje, kūry-
boje, buityje ar sąmonėje. Mano tuštumą vi-
sada užpildo muzika.“

Akustinį vakarą kauniečiams ir miesto sve-
čiams surengsiantis A.Kaniava mano, kad įkvė-
pimo paieškos kiekvienu gyvenimo etapu yra 
skirtingos ir priklauso nuo to, kuriame etape yra 
pats dainų ar muzikos kūrėjas: „Praeityje - tai 

priminė bandymą pro rakto skylutę pažvelgti į 
kitą durų pusę: į tai, kas vilioja, baugina ir atsai-
niai žongliruoja uždraustais vaisiais. Paskui vaiz-
dai pro rakto skylutę nebepateisina lūkesčių, 
nes kitoje durų pusėje su viltimi, kad kažkas 
vogčia tave stebi, ir gal iš to net mokosi, atsidu-
ri tu pats. Ateity, manau, bus galima pakartoti tą 
nedrąsų bandymą žvilgtelėti pro rakto skylutę, 
tik jau iš kitos pusės. Egzistuoja nemaža tiki-
mybė išvysti save patį būtajame laike ir gal net 
rasti savyje tą ilgai ieškomą įkvėpimą.“

„Laisvalaikio“ inf.

A.Kaniava: „Mano tuštumą 
visada užpildo muzika“

Scena
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Akustinis Andriaus Kaniavos koncertas -  

gruodžio 5 d. 18 val. „Park Inn“ viešbučio 

„Alfa“ salėje Kaune (K.Donelaičio g. 27).
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rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip interneto kartą paskatinti gyvai  
bendrauti gatvėse? Ar šaldytuvas gali  
suskaičiuoti jame esančius produktus ir 
atsiųsti šią informaciją telefonu? Kaip su 
žetonu išsinuomoti automobilį?  
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Savo produktui sukurkite pridedamąją vertę.

išmanusis šaldytuvas 

Kas?
„Bud Light“.

Kokia situacija?
Gėrimų gamintojai nuolat verčiasi per 

galvą siekdami įrodyti, kad būtent jų pro-
duktas daug gardesnis, tinka prie tavo sti-
liaus ar turi pačią įdomiausią istoriją. 
Kaip sukurti dar daugiau pridėtinės vertės?

Ką padarė?
Pristatė specialų šaldytuvą, kurio vi-

duje įmontuotos mikroschemos, išorėje 
matomas kompiuterio ekranas, o visa in-
formacija internetu siunčiama į išmanų-
jį telefoną. Įsivaizduokite, vakare rengia-
te vakarėlį, tad vieno mygtuko paspaudi-
mu patikrinate, kiek gėrimų vienetų liko 
šaldytuve, ir nurodote, kokiai valandai ir 
kokio šaltumo jie turi būti.

rezultatai?
Užtenka pažiūrėti pristatomąjį vaiz-

do klipą, kad visas jame reklamuojamas 
išmaniąsias savybes nori nenori priskir-
tum ir pagrindiniam produktui. Gamin-
tojai tikina, kad susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad jau pirmomis dienomis 
užgriuvo galybė užsakymų. Aišku, iš pra-
džių iš lojalių vartotojų.

https://goo.gl/pnC6p8

El. reklama: komunikacijos būdų pasirinkimas
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internetas

Mašina iš akvariumo 

Kas?
„Carvana“.

Kokia situacija?
Galybė prekės ženklų savo komuni-

kacijai pritaiko gėrimų bei smulkių 
maisto produktų automatus. Vieni jais 
nemokamai dalija skanėstus, kiti ieško 
būdų, kaip pasiekti didesnę apyvartą. 
Tačiau ar įmanoma šį būdą pritaikyti 
mašinų nuomos versle?

Ką padarė?
Internetu JAV rinkai šią paslaugą 

siūlanti kompanija „Carvana“ Tenesio 
valstijoje pastatė akvariumą primenan-
tį pastatą. Jame dailiai išdėliojo 20 nuo-
mojamų automobilių. Vos tik atvažiavę 
gaunate žetoną, kurį įmetus į specialų 
įrenginį galite stebėti, kaip iš stiklinės 
„dėžės“ nusileidžia jūsų užsakytas au-
tomobilis.

rezultatai?
Visa tai automobilio pridedamo-

sios vertės kaip ir nepadidina, tačiau 
buvo juntamas nemenkas antplūdis 
naujų klientų, kurie tiesiog norėjo ne 
tik išsinuomoti mašiną, bet ir pasi-
žiūrėti šou.

https://goo.gl/Cihnvy

El. reklama: komunikacijos būdų pasirinkimas kaip sugrąžinti  
bendravimą į gatves? 

Kas?
„Biscoitos ZeZe“.

Kokia situacija?
Su senais draugais kasdien kalbame „Fa-cebook“ žinutėmis, na, o naujas pažintis mez-game pasinaudodami „Tinder“. Kiekvienas renkasi sau artimesnius kanalus, tačiau fak-tas tas, kad bendravimas vis dažniau perke-liamas į virtualų pasaulį. Būtent dėl to galy-bė prekės ženklų savo komunikacijai pasiren-ka temą „grąžinkime pokalbius į gatves“.

Ką padarė?
Ne išimtis ir Brazilijoje gerai žinomi sau-sainių gamintojai „Biscoitos ZeZe“. Jie didmiesčiuose rengia daugybę smulkių akcijų ir joms įgyvendinti naudoja paprasčiausias prie-mones. Viena jų  ant šviesoforo užklijuoti komplimentai, tereikia pažymėti, kurį jų parinktumė-te kitoje gatvės pusėje stovinčiam nepažįstama-jam. Kitos  specialios kėdės su skanėstais ar lipdukai su raginimais išjungti „Facebook“.

rezultatai?
Šių reklamų įgyvendinimo sąnaudos ypač mažos, tačiau kiekviena jų sulaukdavo milžiniško dėmesio socialiniuose tinkluose.

https://goo.gl/EuR5CE
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Garsioji Holivudo aktorė AmAndA 
sAifred (Amanda seyfried) kino 
karjerą pradėjo dar paauglystė-
je ir atrodo, kad jai sekasi geriau 
nei gerai. Tačiau gruodžio 3-iąją 
trisdešimties metų jubiliejų švę-
sianti aktorė vis dar kovoja su au-
ditorijos baime. nerimo ir pani-
kos priepuoliai ją persekioja nuo 
vaikystės. Tad pasirodo, kad net 
garsiųjų aktorių gyvenimai nėra 
tokie gražūs, kaip gali atrodyti iš 
pirmo žvilgsnio. 

apie drabužius

Panašu, kad mėgstamiausias 
Amandos drabužis yra džinsai. 
Šiems aktorė jaučia ypatingą silp
nybę: „Man patinka džinsai, aš juos 
net kolekcionuoju. Galiu pirkti ir 
pirkti, nesvarbu, kiek jie kainuoja. 
Tai toks seksualus drabužis. Turiu 
jų pačių įvairiausių, plėšytų, pa
prastų, kasdienių ir puošnių, kokių 
tik norite.“ 

apie darbą

Nors Amanda paauglystėje dir
bo modeliu, dabar ji labiau susikon
centravusi į karjerą kine. „Aš esu 
aktorė ir visą savo dėmesį skiriu 
būtent aktorystei. Aktorystės me
nas puikiai išpildo mano norus ir 
poreikius, leidžia man atskleisti sa
ve. Man patinka vaidinti, būti filma
vimo aikštelėje, veiksme. Aktorys
tė yra mano gyvenimas, norėčiau, 
kad tai tęstųsi ir aš gaučiau vis ge
resnius vaidmenis“,  sakė aktorė. 

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

l Aktorė Amanda Saifred gimė 1985 m. 

gruodžio 3-iąją JAV, Pensilvanijoje.

l Išgarsėjo vaidindama tokiuose filmuose 

kaip: „Raudonkepuraitė“ („Red Riding 

Hood“), „Vargdieniai“ („Les Misérables“), 

„Didžiosios vestuvės“ („The Big Wedding“) 

ir kituose.   
l Amandos ūgis vos 159 cm.

l Būdama 11 metų kurį laiką dirbo 

modeliu.
Jeigu ne karjera kine, Amanda būtų 

meteorologė. Jai labai patinka  

meteorologijos mokslas. 

l Kartais ji kenčia nuo nerimo ir panikos 

priepuolių.
l Amanda kolekcionuoja džinsus.

FakTai

Aktorė, kurią kamuoja scenos baimė
apie laisvalaikį

„Aš visai nesu iš tų merginų, ku
rios dievina naktinį gyvenimą ir klu
bus. Žinoma, po filmų pristatymų ar 
kitų renginių aš pasilieku vakarėlyje, 
kartais tenka apsilankyti ir klubuose 
ar baruose. Tačiau to reikia labiau 
darbo sumetimais. Savo laisvu laiku 
aš labiau mėgstu eiti į parduotuves, 
sporto salę arba tiesiog plepėti tele
fonu“,  pasakojo Amanda.

apie simpatijas

Būdama 11 metų Amanda buvo 
įsimylėjusi grasųjį Leonardą Dika
prijų (Leonardo DiCaprio), Ričardą 
Dyną Andersoną (Richard Dean An
derson) iš televizijos serialo „Mac
Gyver“ bei filmo personažą  India
ną Džounsą (Indiana Jones). Tiesa, 
aktorė sako, jog tai buvo ne papras
tas įsimylėjimas, o tikra obsesija. Ji 
juos tiesiog dievino.

apie vaikystę

„Kai man buvo 10 metų, buvau 
labai savimi pasitikintis ir lengvai 
bendraujantis vaikas. O vėliau aug
dama tapau kuklesnė, pernelyg 
drovi. Paauglystėje sau atrodžiau 
labai negraži, net baisi. Kai pagal
voju dabar, buvau visai miela mer
gaitė, tikrai ne bjauri. Gaila, kad to 
nesupratau tuo metu, galėjau ge
rokai labiau mėgautis tuo savo gy
venimo tarpsniu ir pasitikėti savimi 
labiau“,  pasakojo aktorė. 

apie baimes

Nors Amanda yra garsi aktorė 
ir supranta, kad filmus, kuriuose ji 
vaidina, mato visas pasaulis, ji turi 
didelę auditorijos baimę. Tikriau
siai dėl to kvietimai apsilankyti vie
noje ar kitoje pokalbių laidoje mer
ginai pakerta kojas iš baimės. 
Amanda nuo vaikystės turėjo prob
lemų dėl nerimo ir panikos, ją ka
muodavo priepuoliai. Panašu, kad 
šios bėdos niekur nedingo. Nese
niai ji nusprendė kreiptis pagalbos 
į psichologą, kad padėtų kovoti su 
kamuojančia auditorijos baime ir 
nerimu. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitėEPA-Eltos nuotr.

2015 m. lapkričio 27 - gruodžio 3 d.

TV3 nuotr.

Interviu su Renata Šakalyte-Jakovleva - 39 p.

Idealus pasaulis pagal Renatą 
Šakalytę-Jakovlevą
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TRUMPai

Praėjusį savaitgalį TV3 projektas „Didysis magijos 
šou“ pasiekė finišo tiesiąją. Didžiajame finale dėl 
geriausio mago titulo ir 10 tūkst. eurų piniginio prizo 
susikovė šeši magai iš Lietuvos ir užsienio šalių. 
Viską lėmė tik televizijos žiūrovų balsai. Žiūrovų 
sprendimu nugalėjo kviestinė žvaigždė - ukrainietis 
Mr.Fox. Tai pirmas kartas lietuviškų televizijos pro-
jektų istorijoje, kai pramoginį šou nugali užsienietis.

Praėjusio penktadienio vakarą Lietuvos žmones kovai 
su nepritekliumi kvietė ketvirtoji „Maisto banko“ ir 
LNK labdaros akcija „Pasidalink“. Jos metu surinkta 
daugiau kaip 183 tūkst. eurų - šios lėšos bus skirtos 
nepasiturinčių maitinimui organizuoti. Žvaigždžių para-
dui „dirigavo“ ir aukoti ragino Rolandas Vilkončius, 
Nomeda Marčėnaitė ir Beata NicholsoN.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

TV6 4,1%
Lietuvos rytas TV 4%
TV8 3,7%
TV1 3,4%
PBK 2,8%

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

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

TV8 2,7%
REN Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 1,1%
Video ir DVD 0,7%
Liuks! 0,3%

LNK 15,3%

TV3 15,1%

BTV 7,1%

LNK 18,7%

TV3 17,5%

LRT Televizija 
8,3%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 12,1

2 NUO...IKI LNK 11,2

3 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 10,4

4 VALANDA SU RŪTA LNK 10,2

5 KK2 LNK 9,7

6 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,7

7 TV3 ŽINIOS TV3 9,2

8 LNK ŽINIOS LNK 8,6

9 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,2

10 LIETUVOS BALSAS LNK 8,1

Duomenys: TNS LT, 2015 m. lapkričio 16-22 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 20,2%

Kiti  
kanalai 25,1% NTV Mir Lietuva 5,6%NTV Mir Lietuva 5,1%

BTV 6,2%

LRT Televizija 
9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

infoRMacinės laidos 

Žiūriu jas, bet nereguliariai. Žiūriu „Pa-
noramą“ ir analitines laidas. Jos, mano ma-
nymu, yra įdomios ir profesionalios. Aš esu 
patenkintas.

TelevizoRiaUs  
žiūRėjiMas 

Nesu iš tų žmonių, kurie sako, kad man 
nereikia televizoriaus, nes jis, anot jų, daro 
neigiamą įtaką. Aš žiūriu televizorių. Prisi-
pažįstu, kad televizoriaus žiūrėjimas yra vie-
nas iš mano pasyvaus poilsio būdų. Gal kar-
tais net ir per daug jo žiūriu.

dokUMenTika 

Mane domina dokumentika, istorinės 
laidos, karo dokumentika, laidos apie gam-
tą. Man įdomu žiūrėti, kaip jos būna pada-
rytos, kaip komentuojamos. Beje, galiu pa-
sakyti, kad laidos apie gamtą yra vienos 
brangiausių.

PasiRinkiMas, ką žiūRėTi 

Nors naudojuosi kabelinės televizijos pas-
laugomis, turiu pripažinti, kad net junginėda-
mas tuos keliasdešimt kanalų ne visada ran-
du, ką pasižiūrėti. Ypač kai norisi ko nors 
pozityvaus.

klasikinių filMų TRūkUMas 

Vaidybinių filmų pasirinkimas kartais ten-
kina, kartais - ne, mat kartais norisi to, kas 
yra vadinama klasika. Tokiais atvejais lendu 
į savo asmeninę DVD kolekciją ir žiūriu filmą 
leisdamas DVD grotuvą.

ReiTinGai

Audrių Rakauską

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Televizijos laidos „Gustavo enciklopedija“ 
kūrėjas ir vedėjas AUDRIUS RAKAUSKAS 
drąsiai rėžia, kad jis tikrai nėra iš tų, kurie 
porina, kad televizoriaus nežiūri ar kad jis 
kenkia organizmui. Laidų vedėjui televi-
zoriaus žiūrėjimas yra vienas iš atsipalai-
davimo būdų. Tiesa, jis prisipažįsta, kad 
net ir turėdamas galimybę matyti daug 
kanalų ne visada randa ką nors įdomaus.
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TELEVIZIJAeterio žmonės

Artėjant šilčiausioms metų šventėms -  
Kalėdoms - TV3 tradiciškai paskelbė jau  
tryliktosios „Išsipildymo akcijos“ pradžią. 
Visi kviečiami aukoti ir prisidėti prie akcijos 
globojamų sunkiai sergančių vaikų švieses-
nės ateities. Septynių herojukų istorijas ir 
specialų koncertą šį šeštadienį 19.30 val. 
tiesioginiame TV3 eteryje kviečia žiūrėti 
viena iš šiųmetės akcijos globėjų TV3 žinių 
vedėja RenATA ŠAKAlyTė-JAKoVleVA (32). 
Anot jos, svarbiausia akcijos užduotis -  
padovanoti likimo nuskriaustiems vaikams 
gražią vaikystę.

- Kuo šiųmetė „Išsipildymo akcija“ 
skirsis nuo praėjusiųjų?

- Šiemet pagrindinių istorijų herojukams į 
pagalbą ateisime ne tik mes visi aukodami pi-
nigėlius, bet ir mažieji savanoriai. Tai talentin-
giausi Lietuvos vaikai, kurie tapo savotiškais 
herojukų globėjais, draugais, nelikę abejingi ki-
to bėdai. Nuostabus savanorystės iš didžiosios 
S pavyzdys. Mes visi galime tapti tokiais sava-
noriais - juk pagalba dėmesiu, šiltu žodžiu, ap-
kabinimu, pasivaikščiojimu parke gali būti daug 
svarbesnė ar net reikalingesnė už pinigus.

- Pati nesi abejinga ne tik šiai paramos 
akcijai, bet ir tiesiog pagalbai be jokios 
reklamos. Ką patartum žmonėms, norin-
tiems padėti likimo nuskriaustiesiems kuo 
nors daugiau nei vien trumpąja žinute?

- Galite tapti savanoriais! Kaip mūsų ma-
žieji istorijų herojukų bičiuliai. Savanorystė 
yra nuostabus kelias į tikrąją pagalbą. Kartais 
galite pasitarnauti tiesiog gatvėje - panešda-
mi senutės krepšių pirkinį ar padėdami neį-
galiajam pervažiuoti gatvę. Aš nekart esu pa-
dėjusi prie kasos stovintiems vaikams ar se-
nukams, kuriems neužtenka pinigų kokiam 
svarbiam pirkiniui - dažniausiai maistui. Jūs 
neįsivaizduojate, kokia būna jų pačių, parda-
vėjos ir aplinkinių reakcija! Visi pradeda šyp-
sotis, kai kas pasisiūlo dar ką nupirkti. Geru-
mas tikrai galingas, tik kol galvosime, kaip 
sakė Mahatma Gandis (M.Gandhi), kad jis yra 
silpnumo išraiška, tol blogis valdys mus.

- Ko labiausiai trūksta vaikučiams, 
kuriems padeda „Išsipildymo akcija“?

- Vaikams iš globos namų, ko gero, svarbiau-
sia yra dėmesys, meilė, šiluma ir, žinoma, vi-
suomenės supratimas, kad jie nėra kitokie, kad 
jie ne raupsuotieji. Pagrindinių istorijų hero-
jams - mažiesiems ligoniukams, deja, reikia fi-
nansinės paramos, nes trūksta brangių vaistų, 

medicininės įrangos, prietaisų, reabilitacijos. 
Daugelis šių vaikų turi nuostabius tėvus, tik 
trūksta pinigėlių. Ir nesuklysiu sakydama, kad 
reikia valstybės supratimo bei ne tokio atsainaus 
požiūrio į retomis ligomis sergančius vaikus.

- Visos istorijos yra labai jautrios. 
Kaip pati susitvarkai su emocijomis tie-
sioginio eterio metu?

- Visko būna. Kartais net nenoriu valdyti 
tų emocijų. O kam? Juk aš irgi žmogus - jau-
čiantis, gyvas. Suprantu, kad mano darbas yra 
toks - parodyti kitiems skaudulius ir pakvies-
ti visus kartu juos įveikti. Empatiškumas tik 
padeda pasiekti šį tikslą.

- Paramos akcijų dabar yra labai įvai-
rių. Kurios mūsų visuomenės „žaizdos“ 
tau pačiai yra skaudžiausios?

- Visos žaizdos vienodai skaudžios. Pana-
šiai kaip su pirštais - kad ir kurį pjausi, skaus-
mas tas pats. Tačiau liūdniausia, kai kenčia 
vaikai. Nesvarbu, ar dėl sunkios ligos, ar dėl 
alkoholikų tėvų ir patyčių, ar dėl smurto, ar 
dėl našlaitystės.

- Koks turėtų būti idealus pasaulis 
pagal Renatą?

- Renatos pasaulyje nebūtų nelaimingų vai-
kų, nesantaikos ir smurto - tiek fizinio, tiek 
psichologinio. Čia niekas negalėtų mušti vaikų. 
Žinote, bet realiame pasaulyje jau esama tokių 
šalių, kur šis dalykas pasiektas. Aš pasižadėjau 
sau, kad dėsiu visas pastangas, jog Lietuvoje 

vaikų mušimas taip pat nebebūtų „norma“, 
kažkokia iškreipta ir sadistinė „tradicija“. Nė 
velnio tai nėra vertybė, net jei mus pačius taip 
„auklėjo“ tėvai, šiuos - jų tėvai, o pastaruo-
sius - mūsų proseneliai. Kadaise raganų me-
džioklė irgi atrodė normalus dalykas, bet žvel-
giant iš šiandienos - tai protu nesuvokiama 
nesąmonė. Lygiai taip pat ir su vaikų mušimu. 
Jei nesugebate jų auklėti be smurto, tada ge-
riau pamirškite tėvystę. Tikiuosi, Seime pa-
galiau atsiras drąsių politikų, kurie ryšis vaikų 
fizines bausmes uždrausti įstatymu.

- Kasmet „Išsipildymo akcija“ siejasi 
su Kalėdomis. Ar pati jau jauti artėjančių 
Kalėdų nuotaiką?

- Jaučiu, kai nubudusi ryte ir pažvelgusi pro 
langą matau kiemą, nubarstytą sniego. Norisi 
tada puošti namus, pakuoti dovanas, kepti im-
bierinius sausainius. Tikrai jau galvoju, kuo nu-
džiuginsiu savo artimuosius bei draugus šie-
met! Pastaruosius kelerius metus pati gaminu 
dovanas ir tai teikia neapsakomą malonumą. 
Beje, ne tik man, bet ir tiems, kurie jų sulaukia.

- Kokie Kalėdų papročiai vyrauja jūsų 
šeimoje?

- Kalėdų rytą drauge išpakuoti dovanas, 
rastas po eglute. Tada vykstame į mišką - pa-
sivaikščioti ir pasimankštinti su šiaurietiško-
mis lazdomis. Svarbiausia buvimas kartu ir 
geros emocijos.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

R.Šakalytė-Jakovleva 
kviečia kartu kurti stebuklus

Anot Renatos, vaikams iš globos namų 
svarbiausia yra dėmesys, meilė ir šiluma

TV3 nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 16.55  „Muchtaro
  sugrįžimas“

 18.50  „Miškinis“ 22.45   „Bėgantis taikinys“ 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Ilgo plauko 
   istorija“

 TV8
6.30 Gardu Gardu. 7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 Ko-
medija „Padėkos diena su artimaisiais“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Svetimi“ (N-
7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Taupome su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 
18.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Kome-
dija „Idealus vyras“ (N-7). 22.40 „Sila. Kelias 
namo“ (N-7). 0.50 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30, 21.25 Vakarų efektas. 
12.05 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
12.30 Statyk! 12.55 Autopilotas. 13.20 Nuo... 
Iki. 13.55 Pagalbos skambutis (N-7). 14.30 
24 valandos (N-7). 15.30 Mes pačios. 16.00 
„Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki skanda-
lai“. 17.00 Info diena. Info verslas. Info interviu. 
Info kriminalai. Info pasaulis. 21.00 Panikos 
kambarys. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 11.10 „Nėštumo testas“. 
14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 
3.35 Mados nuosprendis. 17.55 Lauk manęs. 18.45 
„Jumorina“. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 Stebuklų laukas. 22.25 Izmailovo parkas. 0.10 
Vakaras su Urgantu. 1.25 „SinCity“. 1.55 „Moterys“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
Humoro laida. 22.05 „Saugok ją, meile“. 24.00 
„Tėvų namai“. 1.55 „Ivano Susanino pėdsakais“. 
2.50 Tiesioginis eteris. 3.55 Juoko kambarys. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.40 Rusiškas vairavimas. 8.05, 
14.45 „Gobšumas“. 9.00, 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 10.05, 18.30 „Šeimos dramos“. 12.55 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.50 Kokie žmonės. 
15.40 „Didžiosios paslaptys“. 16.35, 1.15 Dar ne 
vakaras. 17.35 Keista byla. 21.35 Mums net nesisa-
pnavo. 0.25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 6.00 
NTV rytas. 7.10 Rytas su J.Vysockaja. 8.05 „Muchta-
ro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir 
rodome. 18.40, 23.35 „Voratinklis“. 22.35 Dauguma. 

 TV PolonIa
7.55, 19.25 Tykocino kosmosas. 8.30 „Pono Bala-
gano pasakos“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 22.50, 5.10 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 21.00, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Determina-
torius“. 16.20 Kas skamba mūsų sieloje. 17.20 Myliu 
kiną. 18.30 Laskovikas ir Malickis. 18.55 Kabaretų 
TOP. 20.25 „Cafe Historia“. 20.45 Labanaktukas. 
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Braškių vynas“.

 TV1000
9.40 „8 mylia“. 11.30 „Pašėlę pirmieji metai“. 13.10 
„Populiari mergina“. 15.00 „Marija, Škotijos karalie-
nė“. 17.10 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 19.00 „Velnio 
smuikininkas“. 21.00 „Moteris juodais drabužiais“. 
22.40 „Kol nenuėjau miegoti“. 0.25 „Vyriškas auklėji-
mas“. 2.10 „Džeinės Mensfild mašina“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Amerikos automobilių 
istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Aliaska. Įlankos mūšis. 14.30 Aukso 
karštinė. 21.00, 2.50 Troja. 22.00, 3.40 Iliu-
zionistas. 23.00, 4.30 Nemėginkite pakartoti. 
24.00, 5.20 Žmogžudystė Norvegijoje. 1.00 
Ateivių pėdsakais. 1.55 V.Hercogo susitikimai 
su pasmerktais mirti. 

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

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

Ouvens“  
(N-7).

11.00 „Rezidentai“ 
(N-7).

11.30 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Ilgo plauko istorija“.
21.20 Veiksmo f. 

„Toras“  
(N-7).

23.45 Fantastinis 
trileris  
„Rydikas“  
(N-14).

2.00 Trileris 
„Paskutinė riba“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Pagalbos skambutis.
9.35 K11. Komisarai 

tiria (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Motina ir sūnūs“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Gegutė“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Kalėdų eglutės 

įžiebimas Vilniuje. 
Tiesioginė transliaci-
ja. Vedėjai J.Nainys 
ir R.Mackevičius. 

22.20 Komedija 
„Eglutės 3“ (N-7).

0.25 Siaubo trileris 
„Patologija“ (S).

2.20 Veiksmo f. „Mak simali 
bausmė“ (N-14).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Specialus tyrimas.
12.00 Žinios.
12.10 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Veiksmo trileris 

„Bėgantis taikinys“ 
(N-14).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Lietuva gali.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Galvų medžiotojai“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Kriminalinis trileris

„Skolininkas“ 
(N-14).

23.15 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

1.30 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.40 Bamba TV 
(S).

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

Giminės  
prakeiksmas“  
(N-7).

11.45, 12.05 Sąmokslo 
teorija (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.50, 13.05 
Karalius nuogas. 
Aktualijų laida  
(N-7).

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

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Muzikinis gimtadienis.
23.00, 3.15 Mistinis f. 

„Pamirštų daiktų 
namai“ (S).

1.30 Siaubo f. 
„Tamsesnis už naktį“ 
(S).

5.05 Muzikinis gimtadienis.
6.30 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Kapčiamiestis.
7.00 ...formatas. Poetė 

Dalia Teišerskytė.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Šoblės kino klubas 

pristato. „Aktas“.
17.50 Visu garsu.
18.35 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.20 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Šviesa kve-
piantis burlaivis“.

19.55 „Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Kvadrato 
formos žvaigždė“.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Teatras.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 „Niekas nenorėjo mirti“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.50 Koncertuojanti 

Europa.

 18.35   Kai aš mažas 
   buvau

laisvalaikis 2 0 1 5  l a p k r i č i o  2 7 41

lapkričio 27 d.

 21.10  „Paskutinis šokis“ 22.30  Nakties TOP 15.00  „Midsomerio
  žmogžudystės VI“

6.35 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

13.55 „Nebylus 
liudijimas“ 
(N-7).

15.00 „Midsomerio 
žmogžudystės VI. 
Talentas gyventi“ 
(N-14).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Bekas 3. Dievo 
vardu“ (N-14).

22.55 Snobo kinas 
„Selestė ir Džesis 
amžinai“  
(N-14).

0.45 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

lenktynės (N-7).
16.00 Drama 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Trileris 

„Šalta dienos šviesa“ 
(N-7).

0.50 Eurolygos rungtynės. 
Krasnodaro „Lokomotiv-
Kuban“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.

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

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

12.00 „Kontinentų 
kelionė“.

13.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

14.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“ (7).

16.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

16.30 Reidas.
17.00 Pasaulis pro 

traukinio langą.
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Paskutinis 

šokis“.
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Išlikimo 

eksperimentas“ 
(N-14).

„IDEALUS VYRAS“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Lindsay Hartley, Morgan Fairchild, Haley Strode.

Jauna knygų redaktorė Natali jaučia, kad jos gyvenimas stovi vietoje, 
todėl nedvejodama priima pasiūlymą dirbti Los Andžele. Suvokusi, 
kad yra pasamdyta leisti naujausią bestselerių autorės Beverli Vilkoks 
romantinę knygą, Natali nelabai džiūgauja, nes jos pačios santykiai 
klostosi ne per geriausiai.

TV8
21.00

rekomenduoja

„EGLUTĖS 3“
Komedija. Rusija. 2013.
Režisieriai: Olga Charina, 
Dmitrij Kiseliov.
Vaidina: Ivan Urgant, Sergej 
Svetlakov, Goša Kucenko.

Šeimas jau sukūrę ir sūnų susilaukę 
linksmieji Borisas ir Jevgenijus vėl įsi-
painios į keisčiausias situacijas. Kelios 
tarpusavyje susipinančios galų gale 
susijungs į vieną nuostabią istoriją.

„RYDIKAS“
Fantastinis trileris. JAV. 2013.
Režisierius: David Twohy.
Vaidina: Vin Diesel, Karl Urban,
Katee Sackhoff.

Pavojingas nuteistasis Rydikas yra 
labiausiai medžiojamas vyras galak-
tikoje. Nenuspėjamas bėglys buvo 
paliktas Saulės išdegintoje plane-
toje numirti. Klajodamas po negy-
venamas plynes Rydikas supranta, 
kad vis dėlto čia jis ne vienas.

„ŠALTA DIENOS ŠVIESA“
trileris. JAV, Ispanija. 2012.
Režisierius: Mabrouk El Mechri.
Vaidina: Henry Cavill, Veronica 
Echegui, Bruce Willis.

Volstrito asas Vilas Šo tikrai nemanė, 
kad teks grumtis dėl savo šeimos liki-
mo. Kelionėje į Ispaniją pagrobiami 
Vilo artimiausi žmonės. Viskas - dėl 
paslaptingo lagaminėlio, su kuriuo 
susijęs jo tėvas CŽV agentas. 

LNK
22.20

TV6
23.00

TV3
23.45

 ANImAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunų 
gelbėtojai. 8.15, 13.45, 17.25, 22.55, 3.25 Ostinas 
Styvensas. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuo-
se. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Daktaras Dže-
fas. 16.30 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 18.20, 
22.00, 1.40 Upių pabaisos. 20.10, 5.49 Riaumoti su 
liūtais. 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Laboral Kutxa“ - „FC Barcelona“. 8.00, 20.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 1 eta-
pas. Vyrai. 8.30, 20.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 1 etapas. Moterys. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ lygos 6 turo apžvalga. 9.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 NBA krepšinio lyga. 
Los Andželo „Clippers“ - Toronto „Raptors“. 14.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedija. 16.00 
Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - „Ural“. 21.00 
Ispanijos „Endesa“ lygos 7 turo apžvalga. Premje-
ra 21.30 KOK World series. Bušido kovos. Talinas. 
Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Russian 
Legion“ - Turkija. Kovinis sportas. 1.00 „M1 
Iššūkis“. JAV rytai - JAV vakarai. Kovinis sportas. 
2.00 Boksas. Profesionalų kovos. 4.30 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „SC Cambuur“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
9.05 Eurolyga. „Chimki“ - „Bayern“. 10.55 „For-
mulė-1“. Abu Dabio GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 12.35 Anglijos premier lygos žurnalas. 
13.05 Eurolyga. „Unicaja“ - „Maccabi“. 14.55 „For-
mulė-1“. Abu Dabio GP treniruotė 2. Tiesioginė 
transliacija. 16.35 PGA turo apžvalga. 17.10 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 17.40 Eurolyga. „Loko-
motiv“ - „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 19.40 
Eurolyga. „Pinar Karsiyaka“ - „Panathinaikos“. Tie-
sioginė transliacija. 21.40 Eurolyga. „Darussafaka“ 
- „Brose Baskets“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Real“. 1.35 Premier 
lygos apžvalga. 2.05 Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Žal-
giris“. 3.55 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 

 EUROSPORT
6.45, 8.10 Futbolo apžvalga. 6.50 Futbolas. JAV 
profesionalų lyga. 7.15 Lotynų Amerikos futbolo 
apžvalga. 7.45 FIFA futbolo apžvalga. 8.15, 22.30 
Sporto linksmybės. 8.30, 12.00, 17.30, 3.15 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 9.30, 23.00, 
1.00, 5.00 Sunkumų kilnojimas. Pasaulio čempio-
natas. 11.00, 4.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas 
Suomijoje. 13.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė Suo-
mijoje. 15.00 Akmenslydis. Europos čempionatas 
Danijoje. 19.45 Jojimas. 20.00 Motosportas.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-)7
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 „Simpsonai“ (N-)7
11.00 „Visa tiesa apie ryklį“.
12.45 Nuotykių f. 

„Baltoji Iltis“ (N-7).
15.00 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Paramos projekto 

„Iš sipildymo akcija“ 
koncertas. Vedėjai 
R.Šakalytė-Jakovleva, 
M.Mikutavičius, I.Ka    va -
liauskaitė, M.Sta siu  lis. 
Tiesioginė transliacija.

21.30 Trileris „Mechanikas“ 
(N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Gynybos kodas“ 
(N-14).

1.00 Komedija „Intymios 
pamokos“ (N-14).

2.40 Trileris „Už priešo 
linijos 2. Blogio 
ašis“ (N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. „Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro
 pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Mažylis ir 

Karlsonas“.
10.00 „Tomas ir Džeris 

svečiuose pas Ozo 
šalies burtininką“.

11.05 Filmas šeimai 
„Prezidento šuo“.

13.10 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. 
19.30 Komedija 

„Katės ir šunys. 
Kačių kerštas“.

21.10 Veiksmo komedija 
„Keistuolis Deivas“.

23.00 Komedija
 „Eimosas ir Endriu“ 
(N-7).

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

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

H.K.Anderseno  
šiuolaikinė klasika“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Didieji pasaulio išra-

dimai“. „Telefonai“.
12.55 Žinios
13.00 „Pasaulis gyvūnų aki-

mis“. 2 d. „Problema 
ir sprendinys“.

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

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su Algimantu 

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

„Laivas, kuris veža“ 
(subtitruota, N-7).

1.25 Trumposios žinios.
1.30 „Didieji pasaulio 

išradimai“. 4 d. 
„Telefonai“.

 18.50   Bėdų turgus 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„MŪSŲ MEILĖS ISTORIJA“
Romantinė dRama. JAV. 1999.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Tim Matheson.

Po 15 metų kartu Benas ir Keitė kovoja su universaliu paradoksu: kodėl 
savybės, dėl kurių jie vienas kitą pamilo, tapo savybėmis, dėl kurių jie 
dabar nori išsiskirti? Kaip gali tos savybės, kadaise buvusios tokios mielos, 
tapti tokios siutinančios, kad prarandi supratimą apie svarbius dalykus? 
Kodėl mes pamirštame, kad negalime gyventi be mylimo žmogaus?

rekomenduoja

„MEchAnIkAS“ 
tRileRis. JAV. 2011. 
Režisierius:  Simon West  
Vaidina: Jason Statham, 
Ben Foster, Tony Goldwyn.

Artūras Bišopas yra „mechanikas“ - 
profesionalus samdomas žudikas. 
Kai nužudomas geriausias jo drau-
gas Haris, elitinio žudiko darbot-
varkėje svarbiausiu įrašu tampa 
kerštas už jo žūtį. Netrukus kruvino 
amato paslapčių jis pradeda mo-
kyti Hario sūnų. Samdomo žudiko 
mokinys uoliai stengiasi perimti 
visas šios profesijos subtilybes...  

„kEISTUOLIS DEIVAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Elizabeth Banks, Gabrielle Union.

Didžiulis ugnies kamuolys atšvil-
pia dangumi ir trenkiasi Niujor-
ko Centriniame parke. Iš smūgio 
epicentro išnyra tobulai pagal 
žmogaus kūno formą pagamintas 
kosminis laivas. Ateiviai atskrenda 
į Žemę, gelbėdamiesi nuo katas-
trofos savo planetoje. Tačiau jų 
pastangas sužlugdo jausmai. Atei-
vių vadas įsimyli Žemės moterį...

„MIRTIES APSUPTYJE“
Veiksmo tRileRis. JAV, Vokietija. 
2002.
Režisierius: Don Michael Paul.
Vaidina: Steven Seagal, 
Morris Chestnut, Nia Peeples.

Našlys Saša Petrosevičius yra slap-
tas FTB agentas, vaidinantis tarp-
tautinį vagį, turintį daug draugų 
abiejose įstatymo pusėse. Vienas 
jų - nusikaltėlis Nikas - yra jam 
artimas tartum brolis. Vieną naktį 
juos sučiumpa FTB agentė Viljams.

TV3
21.30

BTV
22.10

 TV8
8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Tobula kopija“. 11.00 
Menų sala. 11.30 Padėkime augti. 12.00 „Šunyčiai 
patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šuolis! 18.00 
„Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių viešbu-
tis. Mianmaras“. 22.50 Komedija „Idealus vyras“.

 InfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje. 15.00 Autopilotas. 15.25 Apie 
žūklę. 15.55 KK2. 17.40 Dviračio šou. 19.00 Pa-
nikos kambarys. 19.30 „Diktatorių damos“. 20.30 
Diagnozė: valdžia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 
Dabar pasaulyje. 22.30 Vakarų efektas. 23.00 Yra, 
kaip yra. 1.00 24 valandos. 3.00 Bus visko.

 PBk
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų 
klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 „Pororo. Mažasis 
pingviniukas“. 10.25 Skanėstas. 11.20 Kas? Kur? 
Kada? 12.30 „Vienas prie vieno“. 15.55 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 17.10 „Tyrimas parodys“. 18.05 „Res-
publikos pasididžiavimas: J.Krylatovas“. 20.00 Laikas. 
20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.40 Kas? Kur? Kada?

 RTR PLAnETA (BALTIJA)
4.50, 7.20 „Takelis palei upę“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Žinios. 8.30 Eismo taisyklės. 9.20 „E.Bystrickaja“. 
10.25 „Dvi žmonos“. 11.20 „Pikiruojančio bombone-
šio kronika“. 13.40 „Saugok ją, meile“. 15.40 Žinios 
- jėga. 16.35 „Svarbiausia scena“. 20.00 „Po Mėnulio 
ženklu“. 23.45 „Mano tėtis - idealistas“. 1.25 „Aš tavęs 
niekada nepamiršiu“.

 REn
7.20 Kviestinė vakarienė. 12.05 „Slaptosios 
teritorijos“. 13.55 „Mes gyvenam, nejausdami 
Žemės po kojomis“. 15.55 „V ir M“. 16.35 Pažink 
mūsiškius! 17.25 Rusiškas vairavimas. 18.25 
Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumorina“. Juoko festi-
valis. 21.25 „Šamanė“. 23.10 „Kam tau alibi?“ 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 
Pagrindinis kelias. 8.30 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Medicinos paslaptys. 9.55 „Kulinarinė dviko-
va“ su D.Nazarovu. 10.55 Buto klausimas. 12.25 
Aš lieknėju. 13.25 Važiuosime, pavalgysime! 14.10 
„Super produktai“. 15.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 19.00 
Naujos Rusijos sensacijos. 20.00 Tu nepatikėsi! 
21.00 50 atspalvių. Belova. 22.00 „Geriausi priešai“.

Lnk
21.10

 8.35  „Tomo ir 
  Džerio šou“

TV1
22.50
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Pasaulio 

galiūnų  
čempionų  
lygos etapas 
Rumunijoje.

12.00 Aš myliu kaimą.
12.30 „Svotai“ 

(N-7).
15.00 Mistinės 

istorijos  
(N-7).

16.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ 
(N-7).

18.00 „Galvų 
medžiotojai“  
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.10 Veiksmo trileris 

„Mirties  
apsuptyje“  
(N-14).

0.05 Siaubo komedija 
„Šuniškos dienos“ 
(S).

1.55 Bamba TV 
(S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kelionių vėjai. 

Graikija.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.30 „Viskas apie 
gyvūnus“.

10.30 Vaivos pranašystės 
(N-7).

11.30 „Vera. Varno spąstai“ 
(N-7).

13.30, 15.20 
Muzikinis  
gimtadienis.

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Žinios.

16.20 „Nepriklausomybės 
kovos Lietuvoje. 
Operacijos  
bolševikų fronte“.

17.30 Karalius nuogas 
(N-7).

18.30 „Moterų svajos 
apie tolimus kraštus“ 
(N-7).

21.30, 1.50 
Veiksmo f. 
„Muzikantas“  
(N-14).

23.25, 3.10 
Kriminalinis f. 
„Labai blogi vyrukai“ 
(N-14).

4.55 Ginčas (N-7).
6.00 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.15 ...formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.40 „Keliaukime kartu. 

Černivciai“. 1 d.
11.10 Didžioji Lietuva. 
11.40 Simonas Saarmann. 

Geologijos principai. 
12.25 Brydė. Rašytoja Vanda 

Juknaitė. 1994 m.
12.55 SMScredit.lt A lyga. 

Vilniaus „Žalgiris“ - 
„Trakai“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

15.00 „Cimbelinas“. 1993 m.
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios.
18.00 Muzika gyvai.
19.25 Lietuvių dokumentika.
20.15 Kelias į namus. 

Antanas Saulaitis.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 „Bel canto“. Daly-

vau ja L.Gubaidulina.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės 

šaltinis - vanduo“.
12.00 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

13.00 „Sostinės keksiukai“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 Nustebink mane.
18.00 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
19.00 Istorinė drama 

„Imperatorienė Sisi“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Diktė. Svajos 
ir deimantai“  
(N-14).

22.50 Romantinė drama 
„Mūsų meilės  
istorija“.

0.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su Anthony 

Bourdainu“ (N-7).
8.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Kino aistruoliai 

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

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

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

rungtynės. Prienų-
Birštono „Vytautas“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė trans-
liacija iš Prienų.

19.00 Veiksmo komedija 
„Šnipas ne savo 
noru“ (N-7).

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

„Kautynės mažajame 
Tokijuje“ (N-14).

0.05 Kriminalinė drama 
„Nekaltas“ (N-14).

1.50 „24 valandos“ (N-14).
2.35 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 Pasaulis 
pro traukinio  
langą.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Medis“ 

(N-7).
18.30 „Rifo pasaka 2. 

Potvynis“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

21.30 „Jausmų namai“ 
(N-7).

22.40 Reidas.
23.10 „Anapus“ 

(N-7).

 23.00  Koncertas 
 „Bel canto“

 18.30  „Moterų svajos 
apie tolimus kraštus“ 

 18.00  „Galvų 
  medžiotojai“

 15.30  „Tėvai už borto“ 11.00  Kino aistruoliai 18.00   „Anjezė, 
   Elizos dukra“

TV PROGRAMAlapkričio 28 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.05 Peizažas be Tavęs - 
M.Grechuta. 12.00 Polonija užsienyje. 12.20 
Polonija 24. 12.50 Sveika, Polonija. 13.50, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas 
Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 
„Paskutinė Ryšardo Kapuscinskio knyga“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.35 Savaitraštis.
pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Ugniagesiai“. 
23.05, 4.55 „Dažai“. 0.55 Provincijos lobiai. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.05 „Romeo ir Džiuljeta“. 8.10 „Kivirčas“. 
9.35 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 11.25 „Velnio 
smuikininkas“. 13.30 „Kol nenuėjau miego-
ti“. 15.10 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota 
ir žavinga“. 17.10 „Pasiklydę vertime“. 19.00 
„Vienas šansas“. 20.50 „Vyriškas auklėjimas“. 
22.30 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 0.10 
„Pasiklydę vertime“. 1.50 „Polokas“. 3.55 „Mis 
slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavinga“.

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagamin-
ta? 7.25, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 8.15 
Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 
10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Sandėlių karai. 
Kanada. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Aliaska: 
šeima iš miško. 15.25 Lobių ieškotojai. Gyvačių 
sala. 16.20 B.Grilsas. Tiesa riba. 17.15 Pasprukti 
nuo persekiotojų. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 
19.05 Ledynų auksas. 20.00 Penktoji pavara. 
21.00, 2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 23.00, 
4.30 Paskui klasikinius automobilius. 24.00, 5.20 
Nemėginkite pakartoti. 1.00 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 11.00 Ekstremalios jachtos. 12.00 Vieš-
bučių verslas. 13.00 Dženi ir Oli nuotykiai Ore-
gono valstijoje. 16.00 Atjungti nuo tinklo. 17.00 
Ekstremalios jachtos. 18.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 19.00 Karai dėl bagažo. 20.00 
Pamiršta ir palaidota. 21.00, 1.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Nežinoma eks-
pedicija. 23.00, 2.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 
Didelės virtuvės. 4.00 Sunki kelionė traukiniais. 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
7.25 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 Gyvatė 
Šeila. 12.50, 17.25, 23.50, 4.15 Begemotai. Nusi-
kaltėlių pasaulio žudikai. 13.45, 18.20, 0.45, 5.02 
Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 14.40, 19.15, 
1.40, 5.49 Naktis. 15.35, 20.10, 2.35 Pasiplaukio-
jimas su pabaisomis. 16.30, 21.05, 3.25 Riaumoti 
su liūtais. 22.00 Daktaras Džefas. 

 sPorT1
6.30 ATP 1000 Indian Wells. Vyrų tenisas. Fina-
las. Rafael Nadal - Novak Djokovic. 2011 m. 9.15, 
22.45 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Kanada. 14.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanari-
jos „Herbalife“ - Saragosos „CAI“. 2015-11-22. 
16.00 Rusijos „Premier league“ 16 turo apžvalga. 
16.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
league“. „Terek“ - „Zenit“. 18.30 NBA krepšinio 
lyga. Los Andželo „Clippers“ - Toronto „Raptors“. 
2015-11-22. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „Excelsior“ - „Feyenoord“. 
1.00 „M1 Iššūkis“. Anglija - Rusijos „Russian 
Legion“. Kovinis sportas. 2.00 „M1 Iššūkis“. JAV 
rytai - Rusijos „Russian Legion“. Kovinis sportas. 
3.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 6 
laida. 3.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio 
lyga. San Antonio „Spurs“ - Atlantos „Hawks“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Real“. 8.50 
Eurolyga. „Darussafaka“ - „Brose Baskets“. 10.40 
Boksas. Arthuras Abrahamas - Martinas Murray. 
11.55 „Formulė-1“. Abu Dabio GP treniruotė 3. 
Tiesioginė transliacija. 13.05 Eurolyga. „Lokomo-
tiv“ - „Žalgiris“. 14.55 „Formulė-1“. Abu Dabio 
GP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.25 Pre-
mier lygos apžvalga. 16.55 Anglijos Premier lyga. 
„Aston Villa“ - „Watford“. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Anglijos premier lygos žurnalas. 19.25 An-
glijos Premier lyga. „Leicester“ - „Manchester 
United“. Tiesioginė transliacija. 21.30 „Formu-
lė-1“. Abu Dabio GP kvalifikacija. 22.55 Boksas. 
Tysonas Fury - Vladimiras Kličko. Tiesioginė 
transliacija. 1.00 Anglijos Premier lyga. „Aston 
Villa“ - „Watford“. 2.50 Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Manchester United“.

 eurosPorT
6.00 Sunkumų kilnojimas. 7.00, 4.00 Žiedinės 
lenktynės Katare. 9.00, 11.45, 15.45, 3.15 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 9.30 Sporto 
linksmybės. 9.45, 14.00 Šiaurės dvikovė. Pasau-
lio taurė Suomijoje. 11.00, 12.45 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė Suomijoje. 18.45, 22.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė Aspene, JAV. 20.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė Kanadoje.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Kedrų įlanka II“  21.15  Euromaxx 18.50  „Carito“ paramos 
 koncertas

 10.00  „Jau atvažiavom?“ 14.35  „Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala“

 TV8
8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra +. 
12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 
15.00 Šuolis! 18.00 „Tėvas Braunas“. 19.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Drama „Gyvenimo lobis. Nuotykiai Panamo-
je“. 22.55 Drama „Svajonių viešbutis. Mianmaras“. 

 Info TV
6.45, 23.30 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 
8.20 KK2. 10.05 Dviračio šou. 11.55, 1.55 Statyk! 
12.25, 1.25 Ne vienas kelyje. 12.55 Apie žūklę. 
13.25, 21.00 Vakarų efektas. 14.00 Teleparduotu-
vė. 14.30 24 valandos. 16.30 Yra, kaip yra. 19.30 
Diagnozė: valdžia. 20.30 Panikos kambarys. 
21.30 „Alfa“ savaitė. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 
„Diktatorių damos“. 0.45 Nuo... Iki. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
10.05 „Pororo. Mažasis pingviniukas“. 10.15 
„Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 11.20 „Sen-
daikčių turgus“. 12.15 „Sekmadienio svečiai“. 
13.20 Izmailovo parkas. 15.25 „Visi „Jumor 
FM“ hitai Pirmajame kanale“. 17.30 „Vienas 
prie vieno“. 21.00 Laikas. 23.10 „Metodas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.50 „Po Mėnulio ženklu“. 8.00 Pats sau reži-
sierius. 8.50 J.Petrosiano humoro laida. 9.20 
Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.15 Rytinis paštas. 10.55, 13.15 „Jo meilė“. 
14.55 „Žydroji paukštė“. 16.55 „Asmeninis inte-
resas“. 20.30 „Tykusis Donas“. 23.15 „Laimin-
gos moters vyras“. 1.00 „Septynios grandinio 
Zbrujevo nuotakos“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Mums net nesisapnavo. 
10.00 Pažink mūsiškius! 10.25 Pati naudingiausia 
programa. 11.25 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
13.00-20.20 „Kol žydi papartis“. 0.45 Z.Prilepino 
muzikinis šou „Druska“. 2.00 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
 7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus 
gerai! 8.25 Valgome namie! 9.25 Pirmoji pava-
ra. 10.05 Technikos stebuklas. 10.55 Sodinin-
kų atsakas. 12.20 Vartotojų priežiūra. Neleisk 
būti apgautam! 13.20 „Kalės“. 15.10 „Aštuoni“. 
17.00 Savaitės akcentai. 18.00 „Taškas“ su 
Maksimu Ševčenko. 18.50 „Šamanas 2“. 22.45 
Propaganda. 23.15 „Petrovičius“. 1.15 „Krapi-
vinų byla“. 

 TV PolonIa
7.25 „Paskutinė Ryšardo Kapuscinskio knyga“. 
8.40 Lapkričio kabaretų naktis 2015. 9.40, 18.25, 
1.40 Lenkija su Miodeku. 9.50 „Astronariumas“: 
„Asteroseismologija“. 10.20 Ekologijos laida. 
10.50 Grūdas. 11.20 „Daktaras Murekas“. 12.30 
Sveikinimų koncertas. 12.45, 13.15 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45 
Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 Lap-
kričio kabaretų naktis 2015. 16.25 Okrasa laužo 
taisykles. 16.55 Sveikatos ir grožio alchemija. 
17.05 Provincijos lobiai. 17.25 Retromanija. 
17.55 Šokantis su gamta. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 0.55 Vals-
tybės interesai. 20.25, 1.25 Opolė 2009 bisui. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, „Ranča“. 22.40 „Lapkričio 
naktis“. 0.35 Sveikinimų koncertas. 

 TV1000
5.50 „Tamsos baikeris“. 7.55 „Laimė viena ne-
vaikšto“. 9.45 „Maži paukščiai“. 11.15 „Labai geros 
mergaitės“. 12.45 „Vienas šansas“. 14.35 „Haris 
Poteris ir Fenikso brolija“. 16.50 „Ispangliška“. 
19.00 „Pašėlę pirmieji metai“. 20.40 „Joe“. 22.40 
„Moteris juodais drabužiais“. 0.15 „Ispangliška“. 
2.30 „Domas Hemingvėjus“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Penktoji pavara. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 
Nesėkmių garažas. 8.15, 19.05 Greiti ir triukšmin-
gi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Didžiosios statybos. 
10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Legendiniai automobiliai. 15.25 
Turbo rinkėjai. 16.20 Rūdžių imperija. 17.15 Nesė-
kmių garažas. 18.10 Automobilių perpardavinėto-
jai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 
22.00 Pasprukti nuo persekiotojų. 23.00 Plėšrūnai 
iš arti. 24.00 Mirtinas laimikis. 1.00 Pasaulio blo-
giausieji. 1.55 Manai, kad išgyventum? 

 TRaVel
8.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00, 20.00 Pamiršta ir palai-
dota. 13.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas 
ant ežero. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 16.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. 17.00 Sunki kelionė traukiniais. 
18.00 Motociklininko dienoraščiai Afrikoje. 19.00 
Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 21.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00 Bauginančios vietovės Ameri-
koje. 0.00 Didelės virtuvės. 1.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime augti.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Laukiniai nuotykiai“.
12.35 Nuotykių f. „Baltoji 

iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką“ (N-7).

14.35 Nuotykių f. 
„Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių 
sala“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 X Faktorius. Lietuva, 
didysis muzikos  
projektas, 2015, 
vedėjas Martynas 
Starkus.

21.45 Veiksmo komedija 
„Vienas šūvis. Dvi 
kulkos“ (N-14).

0.10 Mistinis siaubo f. 
„Angelo širdis“ 
(N-14).

2.20 Veiksmo trileris 
„Gynybos kodas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai 

burbuliukai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Žybsnis ir 
stebuklingos maši-
nėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių komedija 

„Jau atvažiavom?“
11.50 Muzikinė komedija 

„Pamišę dėl šokių“ 
(N-7).

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Veiksmo trileris 

„Įkalinti laike“  
(N-7).

0.25 Komedija 
„Mėnesio  
darbuotojas“ (N-14).

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

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

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Mergaitė su 

degtukais“.
11.55, 12.55 Žinios.
12.00, 24.00 „Kerinti 

Prancūzijos gamta 2“.
13.00 „Atlanto vandenynas“.
13.55 „Mis Marpl 3“. 

„Atomazga“ (N-7).
15.30 Misija.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 Istorijos detektyvai. 
17.00 Eglutės įžiebimo 

šventė Prezidentūroje.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.50 „Carito“ paramos 

koncertas. 
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė.
21.55, 23.55 Trumposios žinios.
22.00 Nuotykių f. „Gintaro 

kambario beieškant“.

7.00 Brydės.
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų  
lygos etapas 
Rumunijoje.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„Pasaulį pakeitusios 
civilizacijos. Kaip 
graikai pakeitė 
pasaulį“.

12.10 „Gamtos stebuklas. 
Mažyliai“.

13.30 Sveikinimai. 
Sveikinimų  
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Galvų medžiotojai“ 

(N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Kedrų įlanka II“ 
(N-7).

21.00 „Okupuoti“ 
(N-14).

23.00 Veiksmo f. 
„Ašmenys. Trejybė“ 
(N-14).

1.10 Penktoji pavara.
2.05 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.25, 17.25 Afrikinis kiaulių 
maras. Saugokime 
savo ūkį.

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

Turkija.
10.30 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
13.25 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30, 1.50, 5.55 24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30, 2.35 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.30 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.50, 3.40 Mistinis siaubo f. 

„Ryšys“ (S).
5.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.40 Dar pažiūrėsim.

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

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 Pasaulio dokumentika. 
10.40 „Keliaukime kartu. 

Černivciai“.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.30 Šventadienio mintys.
13.55 Kultūra. Aktorius 

Laimonas Noreika.
14.20 Adomo Mickevičiaus 

poezija. 
14.45 Pasaulio biatlono 

taurė. Mišri estafetė. 
15.45 Šoka „Žuvėdra“. 
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Rusų gatvė. Žinios.
17.45 Žinios. 
17.55 Didysis fotografijos 

kvartetas.
19.10 „Jonas Basanavičius“.
19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 LRT OPUS ORE. 

Grupė „IVTKYGYG“. 
Panorama. Sportas. 

0.30 Dabar pasaulyje.

 9.30  Vantos lapas
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lapkričio 29 d

 21.00   „Largo Vinčas“ 15.00  Ledo kelias 20.00  Deividas Bleinas. 
 Svaigulys

 AnimAl PlAnet
6.12 Naktis. 6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 
Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 
12.50, 17.25, 23.50, 4.15 Pavojingiausios gy-
vatės Kinijoje. 13.45, 18.20, 0.45, 5.02 Ostinas 
Styvensas. 22.00 Upių pabaisos. 

 SPort1
6.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 
Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 
Vakar. 11.50 NBA krepšinio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Atlantos „Hawks“. Šiandien. 14.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos 
„CAI“ -“Laboral Kutxa“. 15.40 Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. „PEC Zwolle“ - „AFC Ajax“. 17.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 18.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Vengrija. 
Vyrai. 18.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
tas. Vengrija. Moterys. 19.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Argentina. Finalinis 13 etapas. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao 
Basket“ - Madrido „Real“ (nuo 3 kėl.). 21.50 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 6 laida. 
22.15 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 
22.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Los Andželo „Clippers“ - Minesotos „Timber-
wolves“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Saragosos „CAI“ -“Laboral Kutxa“. Vakar. 

 ViASAt SPort BAltic
6.50, 13.25 „Formulė-1“. Abu Dabio GP kvalifika-
cija. 8.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Aston 
Villa“ - „Watford“. 10.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „Manchester United“. 11.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 12.25 
Premier lygos apžvalga. 14.50 „Formulė-1“. Abu 
Dabio GP lenktynės. 17.10 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „West Ham“ - „West Bromwich“. 18.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Norwich“ - „Arse-
nal“. Tiesioginė transliacija. 20.15 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Swansea“. 22.05, 
5.00 Motosportas. Žiedinės lenktynės. Argentina. 
0.05 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Lada“. 
2.05 „Formulė-1“. Abu Dabio GP lenktynės. 

 euroSPort
7.00, 20.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė 
Kanadoje. 8.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas 
Suomijoje. 9.00, 11.45, 15.30, 18.00 Šuoliai su 
slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 9.30 Sporto 
linksmybės. 9.45, 13.15 Šiaurės dvikovė. Pasau-
lio taurė Suomijoje. 11.00, 12.15 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė Suomijoje. 14.45, 16.15 Biatlonas. 
Pasaulio taurė Švedijoje. 18.45, 21.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė Aspene, JAV. 23.00, 
23.55 Jojimas. 23.05 Jojimas. FEI pasaulio taurė, 
Ispanija. 24.00 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 „Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 „Paprastai, skaniai, 
itališkai“.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

Komedija „Alfredo 
nesėkmės“ (N-7).

18.30 Dokumentinis f. 
„Derenas Braunas. 
Didžioji meno vagys-
tė“ (N-7).

20.00 Deividas Bleinas. 
Svaigulys.

21.00 Detektyvas „Diktė. 
Aistros ir pančiai“.

22.50 Veiksmo trileris 
„Grobis“ (N-14).

0.30 Dokumentinis f. 
„Derenas Braunas. 
Didžioji meno  
vagystė“ (N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Kino aistruoliai.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai .
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Šiaulių 
„Šiauliai“ (1). 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Klaipėdos.

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Abu Dabio 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Trileris „Nuo sutemų 
iki aušros 2. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

0.15 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

1.10 „24 valandos“.
2.00 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų 
kelionė“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

11.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

11.30 Svajonių kruizai.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas.
15.00 „Plėšikų vadas“ 

(N-7).
16.50 „Tapti žvaigžde“.
19.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir 
 pasekmės“.

21.00 VIP seansas. 
„Largo Vinčas“ 
(N-14).

23.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.30 „Trauma“ 
(N-7).

„VienAS ŠŪViS. DVi KulKoS“
Veiksmo komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Paul Feig.
Vaidina: Sandra Bullock, Michael McDonald, Melissa McCarthy.

Karjeristė FTB agentė Sara Ešburn yra itin ambicinga ir arogantiška mo-
teris, nesutarianti su savo kolegomis. Bostone agentė gauna part nerę - 
jokių taisyklių nepaisančią pareigūnę Mulins. Dirbti nebus leng va, nes 
Ešburn veikia pagal instrukcijas, o Mulins - pagal savo pačios taisykles. 

tV3
21.45

rekomenduoja

„GroBiS“
Veiksmo trileris. JAV, Pietų 
Afrika. 2007.
Režisierius: Darrell Roodt.
Vaidina: Bridget Moynahan, 
Carly Schroeder, Peter Weller.

Amerikiečių Niumanų šeima tikėjosi, 
kad jų atostogos Afrikoje tiesiog bus 
smagus nuotykis. Tačiau tai tampa 
kova už išlikimą, kai įniršusi liūtų gau-
ja pradeda sukti ratus aplink juos... 

„mĖneSio DArBuotoJAS“
komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Greg Coolidge.
Vaidina: Dane Cook, Jessica 
Simpson, Dax Shepard.

Kiekvienas dirbantis „Super Club“ 
parduotuvėje svajoja pelnyti mėne-
sio darbuotojo apdovanojimą. Vinco 
sąskaitoje jau 17 tokių apdovano-
jimų, o kartu su juo prieš 10 metų 
čia pradėjęs darbuotis Zakas dar nė 
karto nebuvo įvertintas. 

„AŠmenYS. treJYBĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: David S.Goyer.
Vaidina: Dominic Purcell, 
Jessica Biel, Wesley Snipes.

Nuošalioje dykumoje vampyrų 
vadai bando atgaivinti Draku-
lą - būtybę, pradėjusią jų giminę. 
Atgimęs Drakula turi naują vardą - 
Dreikas. Be to, nuo šiol šis vampy-
ras gali egzistuoti dienos šviesoje. 
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Daktarė Emilė 

Ouvens“ (N-7).
10.55 Nuotykių f. „Baltoji 

iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką“ (N-7).

13.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (1).
20.00 Tėtis namuose (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“.

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

1.25 TV serialas 
„Amerikiečiai“.

2.15 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.40 TV serialas „CSI 
kriminalistai“ (N-14).

3.30 TV serialas 
„Aferistas“ (N-7).

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

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Filmas šeimai 

„Prezidento šuo“.
10.50 Veiksmo komedija 

„Keistuolis Deivas“.
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. 
22.00 Veiksmo trileris 

„Kelias“ (N-14).
0.15 TV serialas „Kortų 

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

magistrai“ (N-14).
2.20 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Savaitė.
12.00 Žinios.
12.10 Bėdų turgus).
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20  „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 „Šlovės dienos“.
0.05 Trumposios žinios.
0.10 „Teroras Norvegijoje. 

akistata su žudiku“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 14.30  „Mažoji nuotaka“  12.40  „Tomo ir Džerio 
 šou“

Pirmadienis

 TV8
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.35 „Šunyčiai 
patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 Drama 
„Gyvenimo lobis. Nuotykiai Panamoje“. 13.00 „Lau-
kinukė“. 14.00 „Svetimi“. 14.30 „Pasmerkti“ (1). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Taupome 
su Džeimiu. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Jausmų gelmėse“. 22.55 „Sila. Kelias namo“. 

 Info TV
8.00, 12.05 „Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė. Valdžia. 
9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.00 Valanda su 
Rūta. 12.30 „Diktatorių damos“. 13.20 Panikos 
kambarys. 13.45 Vakarų efektas. 14.20 Yra, kaip 
yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 15.50 KK2. 16.30 
A.Užkalnis Plius. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 
21.00 A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.20 Gyvenk 
sveikai! 11.35, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 „Lauk manęs ir aš 
sugrįšiu“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
„Nėštumo testas“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 
10.35, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šei-
mos detektyvas“. 13.25, 20.00 „Tykusis Donas“. 
17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 23.00 Sąžiningas 
detektyvas. 23.55 Rusija be teroro. Tatarstanas. . 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.45 Rusiškas vairavimas. 8.10, 
14.30 „Gobšumas“. 9.05 Kviestinė vakarienė. 
10.05, 18.25 „Šeimos dramos“. 10.55 Mums 
net nesisapnavo. 13.30 Pati naudingiausia pro-
grama. 14.30 „Šalis 03“. 15.25, 1.10 Dar ne 
vakaras. 16.25 Keista byla. 17.25 „Tinkama 
priemonė“. 20.30 Kviestinė vakarienė. 21.25 
„Slaptosios teritorijos“. 23.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.40 „Delta“. 20.40 „Maras“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.20 „A4 formatas“. 

„jaUSMŲ GelMĖSe“
Drama.  Vokietija. 2004.
Režisierius: Dieter Kehler.
Vaidina: Natalie O’Hara, Patrik Fichte, Maria Sebaldt.

Jauna jūrų biologė ir aistringa nardytoja Kristina keliauja į Kornvalį pas 
savo vienišą tetą Holi. Vos atvykusi Kristina sutinka paslaptingą ir ža-
vingą Jonataną. Po nesenų nusivylimų ji nesiryžta nerti į naujus san-
tykius. Netrukus biologė sutinka ir savo jaunystės meilę Timą. Šis labai 
džiaugiasi, kad Kristina vėl grįžo į jo gyvenimą. Bet ką galvoja ji pati?

TV8
21.00

„KelIaS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Charlize Theron, 
Robert Duvall, Guy Pearce.

Staiga užklupę siaubingi katakliz-
mai sunaikino visus civilizacijos 
laimėjimus: Žemėje neliko nei 
elektros energijos, nei augalijos, 
nei maisto. Neturėdami ką valgyti, 
žmonės pamažu virsta kanibalais, 
medžiojančiais silpnesniuosius. 
Tėvas su mažamečiu sūnumi pės-
čiomis keliauja į pietus, vildamiesi, 
kad ten bus bent jau šilčiau.

„PaGIeŽa 2“
siaubo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Takashi Shimizu.
Vaidina: Sarah Michelle Gellar, 
Amber Tamblyn, Edison Chen.

Sudegus vaiduoklių namui, Toki-
juje ima siautėti motinos ir vaiko 
dvasios, nepasigailinčios nieko, 
kas pasitaiko jų kelyje. Dvi drau-
gės - Mijukė ir Vanesa - į „labiau-
siai prakeiktą namą Japonijoje“ 
įvilioja mokyklos naujokę Elison. 
Jai jos pasakoja siaubingą šio 
namo istoriją. Prakeikimas vėl 
ima veikti...

„nIKITa“
Veiksmo serialas. JAV. 2011.
Režisierius: Craig Silverstein.
Vaidina: Margaret Denise Quigley, 
Shane West, Aaron Stanford.

Būdama problemiška paauglė, Niki-
ta JAV slaptųjų agentų organizacijos 
„Divizija“ buvo išgelbėta nuo mir-
ties bausmės. Suvaidinus jos mirtį, 
Nikitai suteikta galimybė pradėti 
gyvenimą iš naujo ir tarnauti savo 
tėvynei. Tiesa, jai nebuvo pasakyta, 
kad darbas numatomas nelengvas.
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo f. 

„Paskutinis  
samurajus“ (N-14).

0.30 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

2.35 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo 

akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05, 14.05 Šiandien 

kimba.
9.35, 14.50 „Iššūkis“ 

(N-7).
11.45 24/7.
12.50 Mūsų miškai.
14.35 TV parduotuvė.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20, 2.10, 5.05 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ 

(N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis 

(N-7).
21.25 Ekskursija - 

inovacija.
21.30 Nuoga tiesa 

(N-7).
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Pasaulio dokumentika. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 Viljamas Šekspyras. 

Cimbelinas. 
Tarptautinis studentų 
teatrų projektas. 

14.25 Legendos.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 IQ presingas.
18.15 „Lilehameris 3“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Romantinė komedija 

„Laivas, kuris veža“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Lietuvos baletui - 

90. Choreografinės 
miniatiūros. 

1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 4“.
4.15 Šventė Kvėdarnoje 

2015. 
5.10 Kultūra. Jurijus 

Smoriginas.

6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
14.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

14.30 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

15.00 „Diktė. Svajos ir 
deimantai“ (N-7).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 Romantinė 
komedija  
„Širdžių ėdikas“ 
(N-7).

23.05 Trileris „Stiklo 
namai“ (N-14).

1.10 „Nikita“ (N-7).
2.05 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

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

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Be stabdžių 

(N-14).
23.00 „Pagieža 2“ (S).
1.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

2.40 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

3.30 „Greislendas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 Svajonių 
kruizai.

11.30 „Trauma“ (N-7).
12.30 „Pabėgti 

nuo praeities“  
(N-7).

14.10 Kas paleido 
šunis?

14.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.25 „Saldžioji gyvenimo 
pusė“.

18.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

20.00, 23.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ (N-7).
21.30 „Nuostabus 

pasaulis“ (N-7).
23.40 „Jausmų namai“ 

(N-7).

 18.15  „Lilehameris 3“ 20.30  Užmirštas grožis  10.20  Kalbame ir 
 rodome 

 16.25  „Saldžioji 
 gyvenimo pusė“

 20.00  „Univeras“ 15.00  „Diktė. Svajos ir 
 deimantai“

TV PROGRAMAlapkričio 30 d.

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Koncertas „Opolė 
2009 bisui“. 8.05 Prie Nemuno. Baltarusijos 
lenkų laida. 8.25, 2.15 „Šimtas minučių atos-
togų“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05 
Šokantis su gamta. 12.35 Savaitraštis.pl. 13.25 
Lenkija su Miodeku. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 
15.25 TV teatras: spektaklis „Lapkričio naktis“. 
17.25 „Naszaarmia.pl“. 17.55, 1.45 „Reziden-
cija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji 
PL. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tyla prie užliejamos pievos“. 23.05, 
5.20 Polonija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.40 T.Lisas gyvai. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Gyvenimo menas. 

 TV1000
6.30 „Aš esu Semas“. 8.50 „Didingasis“. 11.25 
„Ispangliška“. 13.40 „Dvi motinos“. 15.35 
„Calvary“. 17.20 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas“. 19.00 „Zulu“. 20.50 „Populiari mer-
gina“. 22.40 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko“. 0.30 „Puikus planas“. 2.15 „King 
Kongas“. 

 DiscoVery 
6.10 B.Grilsas. Sala. 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Amerikos automobilių istorija. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05, 21.00, 2.50 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30, 
22.00, 3.40 Nuogi ir išsigandę. 20.30 Kaip tai 
pagaminta? 23.00, 4.30 Vyro nuotykiai Sibire. 
24.00, 5.20 Edas Stafordas: į nežinomybę. 1.00 
B.Grilsas. Ties riba. 1.55 Išgyventi. Elitinės 
pajėgos. 

 TraVel
 6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00, 4.00 Pramogų parkų užkulisiai. 1.00 
Įkaušęs keliautojas. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Šunų 
gelbėtojai. 8.15, 13.45 Ostinas Styvensas. 9.10, 
14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Narsieji ska-
likai. 12.50 Upių pabaisos. 16.30 Riaumoti su 
liūtais. 17.25, 22.55 Pavojingiausios JAV gyva-
tės. 18.20, 22.00, 1.40 Bondai Byčo veterinaras. 
20.10 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 21.15 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Minesotos „Timberwolves“. Vakar. 
9.00, 1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 9.30, 1.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 10.00, 23.15 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ 
-“Laboral Kutxa“. Vakar. 12.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Excelsior“ - „Feyenoord“. 2015-
11-28. 14.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Minesotos „Timberwolves“. Vakar. 
16.00 NBA krepšinio lyga. San Antonio „Spurs“ 
- Atlantos „Hawks“. 18.00 Rusijos „Premier 
league“. „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 20.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 NBA 
pasaulis. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
2.00 Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 1.40 „Formulė-1“. Abu Dabio GP lenkty-
nės. 9.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Lada“. 11.25 Motosportas. Žiedinės lenktynės. 
Argentina. 13.25 Boksas. Tysonas Fury - Vladi-
miras Kličko. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Metal-
lurg“ - „Neftekhimik“. 18.25 Ledo ritulys. KHL. 
„HC Sochi“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 21.00 
Premier lygos apžvalga. 22.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Liverpool“ - „Swansea“. 23.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Žalgiris“.  

 eurosPorT
6.00, 9.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė 
Suomijoje. 7.00, 13.45 Biatlonas. Pasaulio 
taurė Švedijoje. 8.00, 5.00 Sunkumų kilnoji-
mas. Pasaulio čempionatas. 9.30 Fechtavima-
sis. „Grand Prix“ serijos rungtynės Italijoje. 
10.30 Imtynės. „Golden Grand Prix“ taurės 
rungtynės Azerbaidžane. 11.30 Motosportas. 
Žiedinės lenktynės Katare. 12.15 Akmenslydis. 
Europos čempionatas Danijoje. 14.30 Angliš-
kasis biliardas. Ronio Osalivano šou. 15.00, 
21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Didžiosios 
Britanijos čempionatas. 18.00 Dailusis čiuoži-
mas. „ISU Grand Prix“ rungtynės. 20.00 Futbo-
las. JAV profesionalų lyga. 24.00, 0.55 Futbolo 
apžvalga. 0.05 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  17.20  Lietuva tiesiogiai  14.00  Mokslo ekspresas 16.35  „Senis“ 14.00  „Meilės randai“ 12.00  Tėtis namuose

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji ani-
macija. 11.05 Drama „Jausmų gelmėse“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 16.00 Taupome su Džeimiu. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Moteris 
prie švyturio“. 22.55 „Sila. Kelias namo“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00 Dviračio šou. 11.25 Panikos kamba-
rys. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20 
Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 17.00 Info 
diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pa-
saulyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. Ani-
macija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.00 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20 „Nėštumo testas“. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.50 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 
„Nėštumo testas“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 23.00 Naujie-
nos. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Šeimos detektyvas“. 14.00 Mūsų žmogus. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Tykusis Donas“. 0.40 Kitas atomas. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.30 Rusiškas vairavimas. 8.00, 
14.40 „Gobšumas“. 8.55, 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 9.50, 18.25 „Šeimos dramos“. 10.50 Pasverti ir 
laimingi 3. 14.40 „Šalis 03“. 15.35, 1.10 Dar ne va-
karas. 16.30 Keista byla. 17.30 Tinkama priemonė. 
21.25 „Lemtingi skaičiai“. 23.20 Rusiškas vairavi-
mas. 0.10 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 11“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Delta“. 
20.40 „Maras“. 22.40 Dienos anatomija. 23.20 
„A4 formatas“. 1.20 „Krapivinų byla“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25 
„Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ugniagesiai“. 15.20 „Astronariumas“: „Gama 
blyksniai“. 15.50, 6.55 Klajūno užrašai. 16.05 
Testas apie internetą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 
18.50 Peiliu ir šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 19.20 Geriausia Lenkijoje. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 22.40, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 0.40 „Kur dingo 80 milijonų“. 2.15 
„Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Prie 
Nemuno. 

 TV1000
5.30 „Didingasis“. 8.20 „8 MM“. 10.30 „Monos 
Lizos šypsena“. 12.40 „Labai geros mergai-
tės“. 14.20 „Kivirčas“. 15.50 „King Kongas“. 
19.00 „Joe“. 21.00 „Stounas“. 22.50 „Išlikimo 
eksperimentas“. 0.50 „Monos Lizos šypsena“. 
3.00 „8 MM“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Amerikos automobilių 
istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Automobilių kolekcininkai. 14.30 Dalaso 
automobilių rykliai. 21.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 22.00, 3.40 Edas Stafordas: į 
nežinomybę. 23.00, 4.30 Vyro nuotykiai Sibire. 
24.00, 5.20 Išgyventi su Edu Stafordu. 1.00 
Mirtinos salos. 1.55 Upių pabaisos. 2.50 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Sunki kelionė traukiniais. 22.00, 
4.00 Sunkios kelionės. Indija. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Daktarė 

Emilė Ouvens“.
11.00 TV serialas „Moderni 

šeima“ (1) (N-7).
12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

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

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas 

„Nuodėmių daktaras“.
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas 

„Amerikiečiai“.
2.20 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).

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

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Muzikinė komedija 

„Pamišę dėl šokių“.
10.55 Nuotykių komedija 

„Jau atvažiavom?“
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo trileris 

„Ekstremalus greitis“.
23.45 TV serialas „Kortų 

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

magistrai“ (N-14).
1.50 „Mentalistas“ (N-7).

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

tarnyba.
12.00 Žinios.
12.10 „Teroras Norvegijoje. 

akistata su žudiku“.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30, 4.05 „Nemunu per 

Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Karinės paslaptys.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Romantinė komedija 

„Padėkit tapti tėčiu“ 
(N-14).

23.20 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

0.15 TV serialas „Detektyvė 
Džonson“ (N-7).

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

2.20 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva 

tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės 

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

Giminės  
prakeiksmas“  
(N-7).

11.45 Muzikinis 
gimtadienis.

14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. 

Orai.
16.20 „Išgyventi 

Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.10, 5.05 Lietuva 

tiesiogiai.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Mergaitė su 

degtukais“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.30 Istorijos detektyvai. 
18.15 Aktorė Nelė 

Savičenko.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienosa.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.35 Nuotykių f. „Gintaro 

kambario beieškant“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
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gruodžio 1 d.

 11.00  „Tėvai už borto“ 21.00  „Rezidentai“  12.00  „Pavogtas 
 gyvenimas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Narsieji 
skalikai. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.00 Šunų gelbėtojai. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45 Pavojingiausios JAV gyvatės. 16.30 
Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 17.25 
Krokodilų ataka. 18.20, 22.00, 1.40 Didžiausi ir 
blogiausi. 20.10 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
22.55 Banginių karai. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Argentina. Finalinis 13 etapas. 2015-11-29. 
8.30, 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 13 turo 
apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio lyga. San 
Antonio „Spurs“ - Atlantos „Hawks“. 2015-11-
29. 12.00 Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - 
„Lokomotiv“. Vakar. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PEC Zwolle“ - „AFC Ajax“. 2015-11-29. 
15.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 9 
laida. 16.00, 2.00 WTA Tianjin. Moterų tenisas. 
Finalas. Alison Riske - Belinca Bencic. 2014 m. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 14 turo apž-
valga. Premjera. 24.00 Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - „Lokomotiv“. 2015-11-30. 4.00 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.45 Ledo ritulys. KHL. „HC Sochi“ - SKA. 8.45 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Norwich“ - 
„Arsenal“. 10.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Liverpool“ - „Swansea“. 12.25 Premier 
lygos apžvalga. 13.25 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ 
- Maskvos „Dinamo“. 16.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „Manchester United“. 
17.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Lada“. 
21.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžval-
ga. 21.40 Futbolas. Anglijos taurė. „Middles-
brough“ - „Everton“. 23.45 Ledo ritulys. KHL. 
„Barys“ - Maskvos „Dinamo“. 1.45 Futbolas. 
Anglijos taurė. „Middlesbrough“ - „Everton“. 

 euroSPort
6.00, 14.00, 20.30 Angliškasis biliardas. Didžio-
sios Britanijos čempionatas. 7.00 Sunkumų kilno-
jimas. Pasaulio čempionatas. 8.00, 13.00 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 9.30 Mo-
tosportas. Žiedinės lenktynės Katare. 10.30, 20.00 
Angliškasis biliardas. Ronio Osalivano šou. 11.00, 
1.45 Sporto linksmybės. 12.00, 18.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė Švedijoje. 19.00, 19.55 Futbolo 
apžvalga. 19.05 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
19.30 Futbolo žvaigždės. 24.00 Motosportas. TBA. 
0.15 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 

6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Nebylus 
liudijimas“ (N-7).

15.00 „Diktė. 
Aistros ir pančiai“ 
(N-7).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas  
Džentlis.  
Džentlio kerštas“ 
(N-7).

22.50 „Velvet“ (N-7).
0.30 „Nikita“ (N-7).
1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Olimpo apgultis“ 
(N-14).

0.20 „Tylus liudininkas“ 
(N-14).

2.05 „Greislendas“ 
(N-14).

2.50 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

11.00 „Tėvai už borto“.
11.45 Pasaulis 

pro traukinio  
langą.

12.45 Svajonių 
kruizai.

13.45 „Aristokratai“ 
(N-7).

14.45 „Kontinentų 
kelionė“.

15.45 „Trauma“ (N-7).
16.45 „Ypatingas 

dienos  
meniu“.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.30 „Trauma“ 

(N-7).

„VelVet“
TV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai: Carlos Sedes, David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria, Miguel Angel Silvestre, Aitana Sanchez Gijon.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių prekybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - savi-
ninko sūnus, pasiruošęs perimti šeimos verslą. Tarp elegantiškų audinių 
Ana ir Albertas pasiduoda savo meilei, puikiai žinodami, kad Alberto 
šeima prieštarauja jo santykiams su neturtinga jauna darbuotoja.

tV1
22.50

„olimPo APGultiS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Gerard Butler, Aaron 
Eckhart, Morgan Freeman.

Po tragiškos avarijos, į kurią patenka 
prezidentas ir pirmoji ponia, slapto-
sios tarnybos agentas Maikas Banin-
gas atleidžiamas iš tarnybos. Galinga 
teroristų grupuotė užgrobia Baltuo-
sius rūmus ir įkaitu paima prezidentą...tV6

22.00

„eKStremAluS GreitiS“
Veiksmo Trileris. JAV, Australija. 
2004.
Režisierius: Joseph Kahn.
Vaidina: Martin Henderson, 
O’Shea Jackson, Monet Mazur.

Po ilgų klajonių baikeris Keris 
Fordas grįžta į miestą turėdamas 
tikslą susigrąžinti merginą ir dar 
sutvarkyti kai kuriuos nebaigtus 
darbelius. lnK

22.00

„moteriS Prie ŠVYturio“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius: Andi Niessner.
Vaidina: Liane Forestieri, Thure 
Riefenstein, Marisa Leonie Bach.

Viktorija Savander nėra patenkinta 
savo gyvenimu. Nors ji dirba garsaus 
rašytojo padėjėja, moteriai kažko 
trūksta. Netikėtai ji sužino pavel-
dėjusi romantišką švyturį. Kartu su 
drauge Eba ir advokatu Viktorija 
keliauja apžiūrėti savo naujojo turto. tV8

21.00

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

Ouvens“ (N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

trileris  
„Karo dievas“ 
(N-14).

1.00 „Elementaru“ (N-7).
1.50 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Aplinkybių auka“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Meilės trikampis“. 
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

„Žudymo sezonas“ 
(N-14).

23.45 „Kortų namelis“ 
(N-14).

0.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

1.55 „Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Europos plaukimo 

čem  pionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Izraelio.

12.00 Žinios.
12.05 Emigrantai.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 „Senis“ (N-7).
17.30 Europos plaukimo 

čem  pionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Izraelio.

18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
0.45 Mokslo ekspresas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

  

Trečiadienis

„NEBYLUS LIUDIJIMAS“
Detektyvinis serialas. Didžioji 
Britanija. 2002.
Režisieriai: John Duthie, 
Paul Wroblewski.
Vaidina: Emilia Fox, William 
Gaminara, Tom Ward.

Profesorius Daltonas, daktarai Alek-
sander ir Kaningamas - patologoa-
natomai, tiriantys nusikaltimų brai-
žą tik iš aukų palaikų. Ir net tada, 
kai yra šmeižiami arba jais norima 
pasinaudoti, turi išlikti profesiona-
lais, galinčiais pasakyti tikrąją tiesą, 
tik iš medicinos pusės.

„ŽUDYMO SEZONAS“
veiksmo trileris. Belgija. 2013.
Režisierius: Mark Steven 
Johnson.
Vaidina: Robert De Niro, 
John Travolta, Elizabeth Olin.

Amerikos karo veteranas Benjami-
nas Fordas nukeliauja į trobelę kal-
nuose, kad pamirštų skaudžius Ser-
bijos karo prisiminimus. Vieną dieną 
jis susiduria su europiečiu turistu, 
vardu Emilis Kovačas. Nepažįstami 
vyrai susidraugauja. Paaiškėja, kad 
Emilis Kovačas yra buvęs Serbijos 
karo kareivis, kuris siekia keršto.

 „EVERLI“
trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Joe Lynch.
Vaidina: Salma Hayek, Hiroyuki 
Watanabe, Togo Igawa.

Prostitutę Everli užpuola sąvadauto-
jo ir buvusio mylimojo Taiko samdyti 
žudikai. Taikas tiesiog įsiunta sužino-
jęs, kad Everli, norėdama sužlugdyti 
jo versliuką, bendradarbiavo su po-
licija. Jis manė, kad samdyti vyrai 
lengvai susitvarkys su užduotimi, 
bet Everli išguldė visus užpuolikus.

TV1
20.00

LNK
22.00

TV6
22.00

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Moteris prie švyturio“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Laukinukė“. 
18.00, 23.10 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Vėtrų kalnas“.

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

 PBK
6.10, 0.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 
„Nėštumo testas“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vy-
riška/Moteriška. 16.50, 3.05 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Nėštumo testas“. 
23.20 Vakaras su Urgantu. 23.55 „J.Jakovlevas. 
Paskutinė prieplauka“. 1.15 Nakties naujienos.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 Mūsų žmogus. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
„Tykusis Donas“. 23.00 Specialusis korespon-
dentas. 0.40 „Likimas. Pasipriešinimo įstatymas“.

 REN
7.30 Rusiškas vairavimas. 7.55, 14.50 „Gobšu-
mas“. 8.55 Kviestinė vakarienė. 9.50, 11.55, 18.35 
„Šeimos dramos“. 10.50 Pasverti ir laimingi. 12.55 
Tinkama priemonė. 14.50 „Šalis 03“. 15.45 „Didžio-
sios paslaptys“. 16.30, 1.00 Dar ne vakaras. 17.35 
Tinkama priemonė. 20.15 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Ekstrasensų mūšis. 23.20 Pažink mūsiškius!

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.40 „Delta“. 20.40 „Maras“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.20 „A4 formatas“. 
1.20 „Krapivinų byla“. 3.15 Buto klausimas.

 12.05  Emigrantai 19.30   „Rezidentai“  20.20   Su cinkeliu

„KARO DIEVAS“
kriminalinis trileris. JAV. 2005.
Režisierius: Andrew Niccol.
Vaidina: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke.

Jurijus Orlovas - emigrantas iš Tarybų Sąjungos, Amerikoje įsisukęs į pel-
ningą prekybos ginklais verslą. Verslo partneriu jis pasirenka jaunesnįjį 
brolį Vitalijų. Nors kartu jie žengia pirmuosius žingsnius nelegalaus verslo 
džiunglėse, greitai situacija pasikeičia, ir Vitalijus broliui tampa kliūtimi. Dar 
didesni nesklandumai prasideda nelegaliu verslu susidomėjus Interpolui.

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

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

„Romantikai“  
(N-7).

23.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.15 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Užmirštas grožis 

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

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

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

Turkija.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00, 19.50 

Žinios. Orai.
16.20 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
17.50 Gyvenk krepšiniu!
18.00 Europos taurė 

2015/2016. Saratovo 
„Avtodor“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Saratovo.

20.30 „80-ieji“ (N-7).
21.30 Sąmokslo teorija 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Krikščionybė 

Lietuvos mene.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.35 Septynios Kauno 

dienos.
13.10 Istorijos detektyvai. 
13.55 „Knygų Kalėdos“. 

Eglutės įžiebimo 
šventė Prezidentūroje.

14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
16.35 Teatras.
17.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.10 Trembita.
18.30 Europos krepšinio 

taurės turnyro rung-
tynės. Volgogrado 
„Krasnyj Oktiabr“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
M.Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Emalis.
22.30 Pasaulio biatlono 

taurė. Vyrų 20 km 
individualios lenktynės.

0.45 Dabar pasaulyje.

6.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

15.00 „Detektyvas 
Kolambas.  
Seksas ir vedęs 
detektyvas“ (N-7).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Liepsnojantis  
žmogus“ (N-7).

22.50 „Velvet“ (N-7).
0.20 „Nikita“ (N-7).
1.10 „Karadajus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas (N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
11.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
13.00 „Rezidentai“ 

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

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Trileris „Everli“ 

(N-14).
23.50 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Izmiro „Karsiyaka“. 
Vaizdo įrašas.

1.35 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.25 „Greislendas“ 
(N-14).

3.15 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
12.00 80 traukinių 

aplink  
pasaulį.

12.30 „Tėvai 
už borto“.

13.10 „Tapti žvaigžde“.
15.20 „Beveik 

ištekėjusios“.
17.00 „Mūsų 

kaimynai  
Žemėje“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 Svajonių 
kruizai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Plėšikų 
vadas“  
(N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

0.25 „Likimo ietis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgruodžio 2 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Azerbaidžano mo-
zaika. 8.25, 2.15 „Erelio ženklas“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Kur dingo 80 milijonų“. 16.30 Kaip tai 
veikia. Tikrų išradimų istorija. 17.00 Kultūros 
savaitraštis. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 
19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 0.40 „Balti-raudoni iš Chšonstavos“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Kaulų kolekcininkas“. 7.00 „Monos Lizos 
šypsena“. 9.00 „Polokas“. 11.10 „Edo TV“. 
13.20 „Maži paukščiai“. 15.00 „Šokis hip-hopo 
ritmu. Viskas arba nieko“. 17.00 „Romeo ir 
Džiuljeta“. 19.00 „Country Strong“. 21.05 „Gy-
dytojas: Avicenos mokinys“. 23.50 „Zulu“. 1.40 
„Country Strong“. 3.45 „Polokas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Amerikos automobilių 
istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Peršviesti didžiuosius oro uostus. 14.30 
Didžiosios statybos. 21.00 Laukinis savaitgalis 
su Stivenu Frajumi. 22.00, 3.40 Paskui nyks-
tantį pasaulį. 24.00, 5.20 Edas Stafordas: į ne-
žinomybę. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 1.55 
Aliaskos pakraštys. 2.50 Laukinis savaitgalis 
su Stivenu Frajumi. 

 TraVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 18.00 Šeino Delio priesko-
nių kelionė. 21.00, 3.00 Pamiršta ir palaidota. 
22.00, 4.00 Prekiautojas lobiais. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30, 20.10, 5.49 Šamvaris. Teisė gyventi 
laisvam. 6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 
13.45, 17.25, 23.50 Banginių karai. 8.15, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Didžiausi ir blogiausi. 18.20, 
1.40 Rusijos tigro medžioklė. 21.05 Gelbėjant 
Afrikos milžinus. 22.00 Paskui nykstantį pasaulį.

 sPorT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ -
Minesotos „Timberwolves“. 8.00 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. 8.30, 20.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00 Rusijos „Premier 
league“ 16 turo apžvalga. 9.30, 21.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ -“La-
boral Kutxa“. 11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 12.00 Rusijos „Premier league“. „Terek“ -
„Zenit“. 14.00 NBA krepšinio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Atlantos „Hawks“. 16.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „Excelsior“ - „Feyenoord“. 18.00 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Minesotos 
„Timberwolves“. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 21.00 Rusijos „Premier league“. 
23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
24.00 Rusijos „Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 KHL. „Barys“ - Maskvos „Dinamo“. 9.00 
KHL. „Jokerit“ - „Lada“. 11.00 Futbolas. Anglijos 
taurė. „Middlesbrough“ - „Everton“. 12.50 UEFA 
Europos lyga. „Rubin“ - „Sion“. 14.40 Boksas. 
Tysonas Fury - Vladimiras Kličko. 15.55 KHL. 
„Salavat Yulaev“ - „Metallurg“. Tiesioginė trans-
liacija. 18.40 „Formulė-1“. Abu Dabio lenktynių 
apžvalga. 19.40 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Karsiyaka“. 
Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. Anglijos 
taurė. „Southampton“ - „Liverpool“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Karsiy-
aka“. 1.35 KHL. „Salavat Yulaev“ - „Metallurg“. 
3.35 Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.10 Angli-
jos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Watford“. 

 eurosPorT
6.00, 8.30, 14.00, 20.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. 7.00, 10.45 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
9.30 Motosportas. TBA. 9.45, 13.00, 18.00, 2.05, 
4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Švedijoje. 12.00, 
5.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomi-
joje. 22.55, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apž-
valga. 23.00 Trečiadienio įvykių apžvalga. 23.05 
Jojimas. Pasaulio čempionų taurė. 0.05 Jojimas. 
FEI konkūrų taurė Švedijoje. 0.35 Jojimas. FEI 
pasaulio taurė Ispanijoje. 0.50 Jojimas. Raitelių 
klubas. 0.55 Golfo klubas. 0.58 Jachtų klubas.

 18.30  Europos krepšinio
 taurės turnyro rungtynės

 11.45   „Laukinių kačių 
   nuotykiai“

 14.35   Amerikos talentai  15.20   „Beveik 
  ištekėjusios“

 1.35  „Gelbėtojų būrys“ 19.00  „Tėvas Motiejus“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 9.15  „Galvų 
  medžiotojai“

 21.30  Vaivos 
  pranašystės

 23.45   Naktinis 
   ekspresas

 19.00  „Griaunantys 
  sienas“

 23.45  „Kortų namelis“ 10.00  „Daktarė Emilė 
   Ouvens“

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.25, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.20 „Šunyčiai patruliai“. 9.50 Senoji 
animacija. 10.50 „Vėtrų kalnas“. 13.00, 17.00 „Lau-
kinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 16.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas. 18.00, 22.55 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas 
šeimai „Ir vis dėlto tave myliu“. 0.55 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.25, 21.30 Dviračio šou. 11.30 Mes 
pačios. 11.55 KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 
13.10 Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.55 
Nuo... Iki. 17.00 Info diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 1.05 EURONEWS. 6.40, 9.00, 13.45, 16.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
11.00 Rusijos Federacijos prezidento V.V.Putino me-
tinis pranešimas Federaliniam Susirinkimui. 12.10 
„Jūrmala“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Mote-
riška. 16.50, 3.40 Mados nuosprendis. 17.50 Susituo-
kime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 21.05 Lietuvos 
laikas. 21.30 „Nėštumo testas“. 23.40 Vakaras su 
Urgantu. 0.15 „Prieš naktį“. 1.35 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 12.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 11.00 
Rusijos prezidento V.Putino kreipimasis į Rusijos 
Federalinį Susirinkimą. 14.00 Mūsų žmogus. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Tykusis Donas“. 22.00 „Dvikova“. 23.40 
D.Donskojus. 1.30 Juodas ženklinimas.

 Ren
7.45 Rusiškas vairavimas. 8.10, 14.35 „Gobšu-
mas“. 9.05, 20.20 Kviestinė vakarienė. 10.00, 
18.25 „Šeimos dramos“. 12.25 Ekstrasensų 
mūšis. 14.35 „Šalis 03“. 15.30 „Didžiosios paslap-
tys“. 16.30, 0.55 Dar ne vakaras. 17.25 Keista byla. 
21.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 23.15 „V 
ir M“. 0.05 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apž-
valga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Delta“. 20.40 „Maras“. 22.40 Dienos anatomija. 
23.20 „A4 formatas“. 1.20 „Krapivinų byla“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.35 „Balti-raudoni iš Ch-
šonstavos“. 17.35 „Iki pasimatymo Krokuvoje“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.30, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Maklovičius keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: 
Klosovskiai. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.55, 3.45 „Determinatorius“. 0.40 
„Specialiosios tarnybos“. 2.15 „Sumaištis dėl 
Basios“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.55 „Madėjos šeimos susitikimas“. 7.00 
„Šilkas“. 9.40 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus 
paveikslas“. 11.40 „Country Strong“. 13.40 
„Puikus planas“. 15.30 „Pašėlę pirmieji metai“. 
17.10 „Vienas šansas“. 19.00 „Monako prince-
sė“. 20.50 „Dvi motinos“. 22.50 „Įsivaizduoja-
mas Dianos Arbus paveikslas“. 1.00 „Madėjos 
šeimos susitikimas“. 3.05 „Šilkas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Amerikos automobilių 
istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05, 1.55 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Troja. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 
21.00, 2.50 Nekilnojamojo turto karai. 22.00, 
3.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 23.00, 
4.30 Garažų auksas. 24.00, 5.20 Katastrofa ant 
ratų. 0.30, 5.45 Kas nutiko vėliau? 1.00 Nesė-
kmių garažas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Istorinių vietovių paslaptys. 22.00, 
4.00 Vaikantis brangenybių. 1.00 Įkaušęs ke-
liautojas. 

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

Ouvens“ (N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

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

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

„Operacija Y ir kiti 
Šuriko nuotykiai“ 
(N-7).

0.30 „Kaulai“ (N-14).
1.30 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.20 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

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

„Pabėgusi nuotaka“.
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Gervė danguje“. 
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

„Taksi 2“ (N-7).
23.45 „Kortų namelis“ 

(N-14).
0.40 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
1.40 Sveikatos ABC 

televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija.

12.00 Žinios.
12.05 Gyvenimas.
13.00 Žinios.
13.10 Stilius.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 „Senis“ (N-7).
17.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliacija.

18.30 Šiandien.
19.00 „Griaunantys sie-

nas“ - iškilmingas 
renginys, skirtas 
Tarptautinei neįgaliųjų 
dienai. Dalyvauja: 
L.Mondeikaitė, V.Šiš-
kauskas, I.Starošaitė, 
Stano, Lietuvos aklųjų 
choras „Feniksas“, kt.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Kriminalinė drama 

„Visuomenės prie-
šai“ (N-14).

23.50 Trumposios žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

9.15 „Galvų medžiotojai“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Kieta palyda“  
(N-7).

23.40 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.35 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.30 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.40 Bamba TV (S).

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

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

11.45 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

12.20 Ginčas (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 0.20 

„Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Karalius nuogas.
21.25 Ekskursija - 

inovacija.
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Jono Arčikausko 

saulės sodai.
7.10 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
8.15 Teatras.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Emalis.
12.30 Kelias į namus. 

Antanas Saulaitis.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
M.Frimanu“.

13.45 Didysis fotografijos 
kvartetas.

15.00 Kultūra. P.Skirmantas.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.15 Pasaulio biatlono 

taurė. Moterų 15 km 
individualios lenkty-
nės. Tiesioginė trans-
liacija iš Ostersundo.

20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 „Geriausi Lietuvos 

neįgalieji sportininkai“.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Naktinis ekspresas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuoja „Aidija“.
1.10 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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 18.00  „Aristokratai“ 9.00  Vienam gale kablys 20.00   „Nebylus 
   liudijimas“

6.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
14.00 „Nebylus 

liudijimas“ (N-7).
15.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Džentlio kerštas“ 
(N-7).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

20.00 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas.  
Kareivėlių mūšis“ 
(N-7).

22.50 „Begėdis“ (N-14).
23.55 „Ties riba“ 

(N-14).
0.50 „Nikita“ (N-7).
1.45 „Karadajus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Konanas barbaras“ 
(N-14).

0.10 Kriminalinė drama 
„Kasandros  
prakeiksmas“  
(N-7).

2.15 „Greislendas“ 
(N-14).

3.05 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.20 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis 
pro traukinio  
langą.

11.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

12.00 „Ledo 
karaliai“.

14.10 Reidas.
14.40 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.40 „Meilės 

pabaiga“  
(N-7).

17.20 „Tėvai 
už borto“.

18.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00  Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas“.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Plėšikų 
vadas“  
(N-7).

„KONANAS BARBARAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Marcus Nispel.
Vaidina: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan.

Kilnus keltų karys barbaras Konanas, trokšdamas atkeršyti už savo tėvo 
nužudymą, leidžiasi į pavojingų nuotykių kelionę. Negana to, kad niek-
šas Kalaras pražudė Konano tėvą, dar ir pagrobė paslaptingą gražuolę 
Tamarą. Jos kraujo lašas gali iškviesti paralelinio pasaulio pabaisą, su 
kurios pagalba niekingų tikslų turintis karvedys ketina užvaldyti pasaulį...

rekomenduoja

„TAKSI 2“
Veiksmo komedija. Prancūzija. 2000.
Režisierius: Gerard Krawczyk.
Vaidina: Samy Naceri, Frederic
Diefenthal, Emma Sjoberg.

Japonijos ambasadorius atvyksta į 
Marselį susipažinti su vietos policijos 
taikomomis priemonėmis kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu. Nepai-
sant sustiprintos apsaugos, ambasa-
dorių pagrobia nusikaltėlių grupuotė.

„TIES RIBA“
fantastinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Brad Anderson, 
Fred Toye.
Vaidina: Joshua Jackson, 
Anna Torv, John Noble.

Seriale pasakojama apie specialiąją 
FTB agentę Oliviją Danham, moks-
lininką Valterį Bišopą ir jo sūnų Pite-
rį, kurie stengiasi išsiaiškinti netikė-
tai visame pasaulyje pasirodžiusius 
anomalius mokslo reiškinius.

„OPERACIJA Y IR KITI 
ŠURIKO NUOTYKIAI“
komedija. TSRS. 1965.
Režisierius: Leonid Gaidaj.
Vaidina: Aleksandr Demjanenko,
Jurij Nikulin, Georgij Vicin.

Trys kino novelės apie nemirtingąjį 
naivuolį, geraširdį studentą Šuriką. 
Pirmoje jis pasišauna perauklėti 
nepraustaburnį chuliganą, girtuo-
klį ir mušeiką Fedią...

LNK
22.00

TV3
22.30

TV1
23.55

 ANImAL PLANET
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 17.25 
Keiko. 8.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Rusijos tigro medžio-
klė. 18.20, 22.00, 1.40 Daktaras Džefas. 20.10, 5.49 
Čarlis ir Džesika. 22.55, 3.25 Banginių karai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. San Antonio 
„Spurs“ - Atlantos „Hawks“. 8.00, 20.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 8.30 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 9.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga.  9.30 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Argentina. Finalinis 13 eta-
pas. 12.00 ATP 250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. 
Finalas. David Ferrer - Feliciano Lopez. 2015m. 
14.00, 2.00 Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - 
„Lokomotiv“. 16.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos 
„Premier league“. „Amkar“ - CSKA. 20.30 Autos-
portas. Pasaulio ištvermės lenktynių čempionatas. 
Finalinis etapas. Bahreinas. Apžvalga. Premjera. 
21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 21.30 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. Fina-
linis 13 etapas. 24.00 ATP 250 Malaysian Open. 
Vyrų tenisas. Finalas. David Ferrer - Feliciano Lopez.

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
7.30, 3.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.30 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 9.00 Angli-
jos taurė. „Southampton“ - „Liverpool“. 10.50 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Karsiyaka“. 12.40 KHL. 
„Salavat Yulaev“ - „Metallurg“. 14.40 Boksas. 
15.25 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - „Slovan“. Tie-
sioginė transliacija. 18.00 Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 18.25 KHL. „HC Sochi“ - Rygos „Dina-
mo“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Boksas. 21.40 
Eurolyga. „Brose Baskets“ - CSKA. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Eurolyga. „Real“ - „Fenerbah-
ce“. 1.35 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Limoges“. 
5.00 KHL. „Barys“ - „Slovan“. 

 EUROSPORT
 6.00, 8.30, 14.00, 20.00, 2.30 Angliškasis 
biliardas. Didžiosios Britanijos čempionatas. 
7.00, 11.35 Futbolas. JAV profesionalų lyga. 
9.30, 13.00, 18.00, 24.00, 4.00 Biatlonas. Pa-
saulio taurė Švedijoje. 10.30, 1.30 Motospor-
tas. FIA pasaulio čempionatas. 11.00 Šuoliai 
su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 11.30, 
12.55 Futbolo apžvalga. 12.00 Lotynų Amerikos 
futbolo apžvalga. 12.30 FIFA futbolo apžvalga. 
2.00 Angliškasis biliardas. Ronio Osalivano 
šou. 5.00 Sporto linksmybės.

TV6
22.00
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„kunigo naudą velniai 
gaudo“

n Žanras: kriminalinė komedija, Lietuva

n Režisierius: Alvydas Šlepikas

n Vaidina: Mindaugas Papinigis, Toma 

Vaškevičiūtė, Jonas Gricius, Šarūnas 

Banevičius ir kiti

Kinas su žvaigžde

- Kokį įspūdį padarė filmas?
- Esu ganėtinai skeptiškas lietuviško ki-

no atžvilgiu, bet džiaugiuosi, kad jis atsigau-
na. Eidamas į šį filmą tikrai nemaniau, kad 
jis man patiks, tačiau vertinčiau jį 9 balais iš 
10. Neskaičiau Žemaitės kūrinio, kurio mo-
tyvais pastatyta komedija, tad negaliu paly-
ginti knygos su filmu, nors ši interpretacija 
labai moderni. Filmas paliko puikų įspūdį ir 
mano sužadėtinei Raimondai, ypač gera ak-
torių vaidyba. 

- Žiūrėdami komedijas tikimės ir ge-
ro humoro dozės, ar ši juosta buvo išties 
juokinga?

- Taip, labai linksma, juokaujama protin-
gai, neperlenkiant lazdos. Tokį humorą galima 
parodyti ir vaikams. 

- Kam rekomenduotumėte pasižiūrė-
ti šį fimą?

- Rekomenduočiu 16-45 metų žmonėms. 
Senjorams tokia šiuolaikiška interpretacija 
gali ir nepatikti, tad veikiausiai jie filmą 
kūrybiškai nuvertintų. Komedijų gerbėjai 
tikrai nieko nepraras pasižiūrėję šį filmą. 
Be to, šis filmas yra savotiškas serialo 
„Bruto ir Neto“ tęsinys, tad visiems, ku-
riems patiko serialas, turėtų patikti ir šis 
filmas. 

- Kokius filmus dažniausiai žiūrite 
laisvalaikiu? 

- Man patinka labai įvairūs filmai: kome-
dijos, trileriai, fantastika. Šie filmai kiek pri-
mena tai, ką ir pats gyvenime veikiu, tad kar-
tais pasisemiu idėjų, galiu patobulėti. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nicholo Kin komplimentai lietuviškai komedijai
Magas Nicholas KiN (28) džiaugiasi, 
kad lietuviškas kinas po truputį atsigau-
na. Šį kartą drauge su sužadėtine  
RaiMoNda jiedu vakarą leido su bene 
laukiamiausia šių metų komedija „Kunigo 
naudą velniai gaudo“, pastatytą pagal to 
paties pavadinimo Žemaitės kūrinį. Pasak 
Nicholo, filmas pranoko jo lūkesčius.

Filmo pliusai minusai

Filmas neprailgo, gera kulminacija, nuotaikinga ir 

kiek netikėta pabaiga, labai gera aktorių vaidyba.
Minusų neišskirčiau. 

Magas Nicholas Kin filmą  
žiūrėjo su sužadėtine Raimonda

Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 12, 15, 18.10, 21.10 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 10.30, 13.50, 15.50, 17.40 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 27-3 d. 18.50, 21.20 val.
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
27-3 d. 14.30, 19.40 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 18.20 val. (TV3.LT premjera).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 12.30, 16.50, 19.15, 21.15 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis 
f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.20, 
12.40, 14.40, 16.50 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.40, 14.20, 16.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 13.10, 15.40 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.10, 10.50, 15.10 val. (10.50 
val. seansas vyks 28-29 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 13, 17.20 val. (3 d. 17.20 val. 
seansas nevyks).
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 11, 15.20, 21.30 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 12.20, 18.30 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 11.10, 18, 21 val.
„sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 19, 21.40 val.
„nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 19.30, 
21.45 val. (3 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 27-3 d. 
21.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 11.40, 14.40, 18.20, 21.20 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 11, 12.55, 
14.50, 16.50 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 27-3 d. 12.45, 15.40, 18.30, 21 val. (12.45 val. 
seansas vyks 28-29 d.; 3 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 27-3 d. 
12, 16.50, 19.30, 21.50 val. (12 val. seansas vyks 28-29 d.).
„naujausias testamentas“ (komedija, Belgija, Prancūzija, 
Liuksemburgas, N-13) - 27-3 d. 14.15, 18.50, 21.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 18.30 val. (TV3.LT premjera).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 11.30, 14, 16.30, 19 val. (11.30 
val. seansas vyks 28-29 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 12.30, 15 val. (12.30 val. 
seansas vyks 28-29 d.).
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 11.30, 15, 18, 21.10 val. (2 d. 15 val. seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 13.50, 19.10, 21.10 val.
„sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 15.50, 18.30, 21.20 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 12.20, 18.20 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 15.20, 21.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-3 d. 11.50, 16.10 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 14 val.
„nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 18.10, 
20.40 val. (2 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-3 d. 11.10, 15.10 val.

„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 13.15, 
17.25 val.
„Jaunystė“ (drama, D.Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-13) - 27-3 d. 17.40, 21.40 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 27-3 d. 20.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Trikampiui pakilus: Krystian lupa stato 
„Didvyrių aikštę“ (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 
17.30 val.
„naujausias testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) - 27 d. 18.40 val. 28 d. 21 val. 
30 d. 18.30 val. 1 d. 21.10 val. 2 d. 16.30 val. 3 d. 19 val.
Programa „Žaidimai suaugusiems“ (animaciniai f., 
įvairios šalys) - 27 d. 20.50 val.
Programa „istorijos mažyliams“ (animaciniai f., įvai-
rios šalys) - 28 d. 13.20 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., Prancūzija) - 28 d. 
14.50 val.
Programa „Juoko vitaminai“ (animaciniai f., įvairios 
šalys) - 28 d. 17 val.
„Mano karalius“ (romantinė drama, Prancūzija) - 28 d. 
18.40 val. 30 d. 20.50 val. 1 d. 18.50 val. 2 d. 21 val.
Programa „Pasakų pasaulis“ (animaciniai f., įvairios 
šalys) - 29 d. 13.20 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
29 d. 15 val.
Programa „siurrealistinis pasaulis“ (animaciniai f., 
įvairios šalys) - 29 d. 16.40 val.
„svaigulys“ (detektyvas, JAV) - 29 d. 18.30 val.
„suokalbis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 29 d. 21.10 val.
„Zils Marijos debesys“ (drama, Šveicarija, Vokietija, 
Prancūzija) - 30 d. 14.30 val.
„Apie Joną“ (dokumentinis f., Lietuva) - 30 d. 17 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 1 d. 
17 val.
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 2 d. 18.30 val. 3 d. 
21.10 val.
„Olga“ (dokumentinis f., Čekija) - 3 d. 17 val.

 „Paslaptingi 
žvilgsniai“

„Secret In Their Eyes“

Tai itin paslaptinga ir bauginanti istori-
ja, kurioje visi veikėjai kai ką slepia. Ji pra-
sideda nuo vieno itin kraupaus nutikimo 
prieš daugiau nei dešimt metų. Šiukšlių 
konteineryje netoli mečetės aptinkami jau-
nos merginos palaikai. Į įvykio vietą atvy-
kusi FTB tyrėjų komanda lieka priblokšta: 
konteineryje guli vienos iš komandos dar-
buotojų Džesės, kurią vaidina Džulija Ro-
bers (Julia Roberts), dukra.

FTB tyrėjas Rėjus pasiryžęs trūks plyš 
žudiką surasti ir patupdyti už grotų, bet gerų 
norų toli gražu nepakanka. Vis labiau gilinda-
masis į įvykio aplinkybes Rėjus supranta įsivė-
lęs į žymiai sudėtingesnį ir pavojingesnį žaidi-
mą. Negelbsti ir naujosios kolegės Kler, kurią 
vaidina Nikolė Kidman (Nicole Kidmas), para-
ma - galiausiai tyrėjai priversti paleisti į laisvę 
įtariamąjį ir jis netrukus dingsta iš akiračio.

Rėjus nusišalina iš tarnybos, tačiau ne-
nuleidžia rankų. Po 13 metų jis vėl pasibel-
džia į Kler (jau tapusios vyriausybės pata-
rėja) duris ir tvirtina, kad pagaliau aptiko 
Džesės dukters žudiką. Prašydamas atnau-
jinti bylą, Rėjus net neįtarė, kad susidurs 
su tokiais praeities vaiduokliais, kurie tikrai 
privers pasigailėti...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 27 d.

n Kriminalinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: Billy Ray

n Vaidina: Julia Roberts, Nicole Kidman, 

Chiwetel Ejiofor, Zoe Grahame, Joe Cole, Dean 

Norris, Michael Kelly ir kiti

n iMDB: 6,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas
Premjera

MULTIKINO OZAS
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 13, 16, 18.45, 21.45 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 27-3 d. 19, 21.30 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-30, 2-3 d.  
10.30, 11.30, 12.30, 14.45, 16.45 val. 1 d. 11.30, 13, 
14.45, 16.45 val.
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
27-3 d. 22 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 20 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-2 d. 13.45, 17, 20 val.  
3 d. 13.45, 17 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 15.30, 18.30,  
21.30 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 27, 29, 1, 3 d. 
17.30 val. 28, 30, 2 d. 19.30 val.
„Sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 19, 21.45 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27, 29, 1, 3 d. 19.45 val. 28, 30, 2 d. 
17.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 11, 13.30, 16 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 10, 12.30 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 15, 18.15, 21.15 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27, 29-3 d. 10.45, 
11.45, 13.30 val. 28 d. 11.45, 13.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1, 3 d. 10.45, 13, 15.15 val. 2 d. 
10.45, 15.15 val.

„Mažasis riteris Trenkas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 28 d. 11 val. (Multikinuko sean-
sas mažiukams).
„Mano karalius“ (romantinė drama, Prancūzija, N-13) - 
2 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 27 d. 17 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 28 d. 14.30 val. 2 d. 18 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 28 d. 19.30 val. 2 d. 19.50 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 1 d. 17 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 3 d. 17 val.
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 3 d. 18.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 27-3 d. 
12, 15, 18.05, 20.40, 23 val. (23 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 10.40, 12.35, 14.25, 16.20 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV. 
N-13) - 27-3 d. 15.40, 21.15, 23.50 val. (23.50 val. sean-
sas vyks 27-28 d.).
„Naujausias testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas, N-13) - 27-3 d. 18 val.
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
27-3 d. 19.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 19.30 val. (TV3.LT premjera).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 11.30, 13.30, 17.40, 19.40, 21.45, 
21.55 val. (3 d. 19.40, 21.45 val. seansai nevyks;  
21.55 val. seansas vyks 3 d.).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 15.25, 21.30, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 27-28 d.).

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 12.30, 18.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.15, 12.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 15.10, 17 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.30,  
11.40 val. (10.30 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.20, 14.50 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 12.45 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 27-3 d. 13.40, 
18.40 val.
„Sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 16, 21 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 18.10, 20.50 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 27-28 d. 23.40 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 27-28 d. 23.35 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 27-3 d. 21.50 val.

CINAMON
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 11.25, 12.45, 
14.45, 16.40 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija) - 27-3 d. 
20.30, 21.30 val. (20.30 val. seansas vyks 29 d.).
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV) - 
27-3 d. 20.15 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV) - 
27, 29, 1, 3 d. 18 val.
„Naujausias testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) - 28, 30, 2 d. 22.10 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 14.30, 17.30,  
20.30 val. (29 d. 20.30 val. seansas nevyks).

„Tobulas 
apiplėšimas“

„Heist“

Persekiojimo trileris su Robertu de Ni-
ru (Robert de Niro) „Tobulas apiplėšimas“ 
(„Heist“) seka kruvinu ir įtemptu į kazino 
įsilaužusių vyrukų maršrutu. Net ir tuomet, 
kai įkandin jų vyniojasi kilometrinė polici-
jos ir banditų uodega, nebeturintys ko pra-
rasti nusikaltėliai desperatiškai bando iš-
saugoti pavogtus pinigus. Įtampą didina ir 
faktas, kad pačių plėšikų siekiai ir charak-
teriai visiškai skirtingi, o teisėsauga yra 
tvirtai susipynusi su mafija.

Luko, kurį vaidina Džefris Dynas Morga-
nas (Jeffrey Dean Morgan), mintis apvogti 
kazino nėra užgaida ar užkietėjusio nusikal-
tėlio pinigų troškimas. Lukas tiesiog nebe-
išmano, kaip kitaip galėtų gauti pinigų savo 
dukters operacijai. O Frenko Silvos, vadina-

mo „Popiežiumi“, kurį įkūnija R.de Niras, 
valdomą kazino Lukas pažįsta kaip savo pen-
kis pirštus, nes ilgus metus čia dirbo krupjė. 
Kruopščiai suplanuotą nusikaltimą Lukas 
įvykdo kartu su godžiu ir neprognozuojamu 
bendradarbiu Foksu, kurį vaidina amerikie-

Kino teatruose nuo lapkričio 27 d.

n Veiksmo trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Scott Mann

n Vaidina: Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, 

Dave Bautista, Gina Carano ir kiti

n IMDB: 6,1/10

Trileryje „Tobulas 
apiplėšimas“ Robertas  

De Niras (Robert de Niro) 
vėl valdo kazino

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

tiškų imtynių žvaigždė Deivas Bautista (Da-
ve Bautista). Sėkmingai įvykdžius pirmąją 
plano dalį įvykių kontrolė išslysta vagišiams 
iš rankų ir planas sugriūva: vietoje sėkmingo 
pasitraukimo vyrai užgrobia žmonių pilną au-
tobusą. Lukas ir Foksas priversti stoti į žūt-

būtinę kovą su policija bei keršto trokštančiu 
Popiežiumi, o tarp jų pačių augantis nepasi-
tikėjimas stumia įkaitus į mirtiną pavojų.

„Tobulas apiplėšimas“ užtaiso ir paleidžia 
ne vieną specialiųjų efektų salvę. Kruopščiai 
parengta vagystė filme išsivysto į sirenų de-

besį aplink įkaitų pilną autobusą, susišaudy-
mus ir kvapą atimančias gaudynes, tačiau tai 
dar ne visi filmo siurprizai. Vagių, policijos 
bei nusikaltėlių pasaulio bosų įniršis filmo 
pabaigoje žada išsiskleisti netikėta atomazga.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 13, 15.50, 18.40 val.
„Sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 27, 
29, 1, 3 d. 22.10 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 28, 30, 2 d. 18 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.20 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 18.30, 21.40 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-3 d. 11 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.30, 12.15 val.

Klaipėda

FORUM CiNEMaS
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 14.30, 18.10, 21.10 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 10.20, 13.50, 
14.40, 16.35 val.
„paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 27-3 d. 21 val.
„Marijos žemė“ (drama, Ispanija, N-13) - 27 d. 
15.40 val. 30 d. 18.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 18.30 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 15.50, 17.50, 19.50, 21.50 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.40, 12, 15.40, 16.40 val. (3 d. 
16.40 val. seansas nevyks; 27 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 13.10 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 10.50, 15.20, 21.20 val.

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 12.25, 18.20 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.10, 12.15, 14.25 val.  
(10.10 val. seansas vyks 28-29 d.).
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 17.40, 20.50 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.30,  
12.35 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 27-2 d. 19.10 val.
„Sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 21.30 val.
„paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 27-29, 1-2 d. 18.30 val.

ŠiaUliai

FORUM CiNEMaS
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 17.40, 18.40, 21.40 val. (3 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 10.10, 13.10, 
15.05 val.
„paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 27-3 d. 19.10 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 18.40 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 10.20, 14.40, 17, 19, 21 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 10.40, 13, 16.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 14 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 27-3 d. 10.50, 12.30, 15.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 16.30 val.

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 12.20, 18.15 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 15.15, 21.15 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
27-3 d. 20.45 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 28-29 d. 10.30 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 27-3 d. 12 val.
„Sicario: narkotikų kelias“ (trileris, JAV, N-16) - 
27-3 d. 21.50 val.

paNEVėžyS

FORUM CiNEMaS BaBilONaS
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 27-3 d. 10.10, 12.25, 
14.20 val. (10.10 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
27-3 d. 18.50, 21.35 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
3 d. 18.20 val. (TV3.LT premjera).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 27-3 d. 13.25, 16.40, 18.20, 21.50 val.  
(3 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 27-3 d. 15.25, 20.20, 21 val. 
(3 d. 20.20 val. seansas nevyks; 21 val. seansas vyks 3 d.).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-3 d. 10.30, 18.40 val.  
(10.30 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 27-3 d. 12, 16.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27-3 d. 10.20, 14.30 val.  
(10.20 val. seansas vyks 28-29 d.).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Džina Karano (Gina Carano)



koncertai/teatras kinas/teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
27 d. 18.30 val. - „Raudonoji Žizel“. 2 v. baletas. 
Baleto solisto Nerijaus Juškos kūrybinės veiklos 
20-mečiui. Dir. M.Staškus.
28 d. 12 val. - S.Mickio „Zuikis Puikis“. Kamerinė opera 
vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.
28 d. 18.30 val. - O.Narbutaitės „Kornetas“. 2 v. opera 
lietuvių, vokiečių, prancūzų ir italų k. Dir. R.Šervenikas.
29 d. 12 val. - P.Čaikovskio „Spragtukas“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
2 d. 18.30 val. - L.Delibes „Kopelija“. 3 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
3 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų vaka-
ras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. 
Rež. K.Dehlholm.
28 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis 
(Lietuvos diena)“. Rež. C.Graužinis.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
29 d. 14 val.; 29 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 16 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
2 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Didis blogis“ (N-18). Rež. A.Schilling.
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
27 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.
28 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
29 d. 16 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“. Rež. R.Tuminas.
1 d. 20.30 val. - Premjera! „Durys“ (Teatras „Kitas 
kampas“).
2 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia 
gyvenimas?“ Rež. J.Vaitkus.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
27 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
28 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
28 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.
29 d. 15 val. - „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo...“ 
Rež. E.Jaras.
2 d. 18 val. - P.Demirskio „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
3 d. 18 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val. - V.Iljin, V.Lukačov „Mano žmona - mela-
gė“. Baltarusijos valstybinis akademinis muzikinis teatras.
29 ir 30 d. 18.30 val. - „Locna laimė. Žemaitė“ (lietuvių 
k.). Rež. R.Steponavičiūtė (Naisių vasaros teatras).
3 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

27 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
28 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. Rež. N.Indriūnaitė.
29 d. 12 val. - „Spragtukas“. Rež. V.Mazūras.

Mažojoje salėje
28 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
29 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
27 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
28 d. 15 ir 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
29 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
30 d. 19 val. - E.Ashley „Gaidukas“. Rež. M.Jampolskis.
2 d. 15 ir 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

MEnŲ sPAusTuVĖ
27 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Akloji dėmė“. 
Choreogr. V.Jankauskas.
28 d. 16 val. Juodojoje salėje - Atviras erdvė’13. 
„Contemporary?“ Idėjos autoriai ir atlikėjai: 
A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir M.Stabačinskas (anglų k.).
29 d. 11 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Spalvoti žai-
dimai“. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - Atviras erdvė’11. „Feel-
Link“. Idėjos autoriai ir atlikėjai A.Gudaitė ir L.Žakevičius.
1 d. 19 val. Juodojoje salėje - OKT/Vilniaus miesto teatras 
pristato: W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
29 d. 13 val. - „Kelionė į Afriką arba dar kur nors“. 
Rež. Ž.Ramanauskas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
27 d. 19 val. - Premjera! „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
28 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
28 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ 
(N-14). Rež. E.Kižaitė.
29 d. 19 val. - „Vasarotojai“ (pagal M.Gorkio kūrybą). 
Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
30 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
1 d. 19 val. - W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. O.Koršunovas.
2 d. 19 val. - F.Richter „Po ledu“. Rež. A.Areima.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
29 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
29 d. 19 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.
1 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurienius 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
1 d. 18 val. Rūtos salėje - A.Sunklodaitės „Aušros paža-
das“. Rež. A.Sunklodaitė.
1 ir 2 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.

„Mažasis  
riteris Trenkas“

„Trenk, the Little Knight“

Animacinė pasaka „Mažasis riteris Tren-
kas“ nuneš į paslaptingą ir nuotykių kupiną 
pasaulį. Tai graži ir linksma istorija mažie-
siems žiūrovams, čia jie sutiks panašius į 
save vaikus, tik gyvenančius stebuklingais 
viduramžiais, kai padangėje dar pasirodyda-
vo drakonai.

Tais laikais kiekvienas vaikas troško tap-
ti narsiausiu riteriu ir vos ūgtelėjęs imdavo 
mojuoti mediniu kardu. Reikėjo nemažai dar-
bo rankų gelbėjant princeses nuo slibinų. 
Riteriu svajoja tapti ir devynmetis Trenkas. 
Drąsus ir vikrus berniukas yra pilnas ryžto, 
bet neturtingų valstiečių vaikui šis tikslas 
atrodo nepasiekiamas. Kai negailestingas ir 
žiaurus Piktasis lordas įkalina Trenko tėvą, 
jis ryžtasi kelionei.

Trenkas ir ištikimasis jo paršelis Pigol-
dis pirmą kartą gyvenime leidžiasi į didelį 
viduramžių miestą, žūtbūt tikėdamasis iš-
mokti riterystės meno ir išgelbėti savo tė-
tį. Berniukas susidraugauja su keliaujančių 
magų kompanija, o per savo sumanumą pa-
tenka į karaliaus rūmus. Čia jis gauna gali-

„Mažasis riteris Trenkas“ - dideli mažo 
berniuko nuotykiai stebuklingame pasaulyje

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Kino teatruose nuo lapkričio 27 d.

n nuotykių animacija, Vokietija, 2015

n Režisierius: Anthony Power

n lietuviškai dubliavo: Simonas Storpirštis, 

Algirdas Dainavičius, Daiva Rudytė, Judita Urnikytė, 

Almantas Šinkūnas, Žilvinas Ramanauskas, 

Sergejus Ivanovas, Imantas Precas

n Dubliažo režisierius: Vytautas Krikštaponis

n Dubliažo studija: „Garsų pasaulio įrašai“
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas/TeaTras/KoncerTai

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
27 d. 18 val. - Viliam Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.
28 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
29 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
27 d. 19 val. - M.Valiuko „Barakudų medžioklė žaliems“. 
Rež. M.Valiukas.
28 d. 18 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
29 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. Rež. A.Baniūnas.
29 d. 15 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - „Užburtos pilies paslaptis“. Rež. O.Žiugžda.
29 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
28 d. 18.30 val. - „Altorių šešėly“. Rež. R.Kaubrys. 
Choreogr. A.Liškauskas.
29 d. 13 val. - A.Kučinsko „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.
3 d. 18.30 val. - F.Loesser, A.Burrows „Kaip prasisukti 
versle be didelio vargo“. 2 v. miuziklas.  
Rež. V.Malinauskas. Dir. M.Kadin.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
28 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. K.Jurkštaitė.
29 d. 11 val. ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - vandeny-
nas“. Rež. D.Savickis.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
28 d. 18 val. - N.Leskovo „Ledi Makbet iš Mcensko aps-
krities“. Rež. R.Banionis.
29 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.

pANEvĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
27, 28 ir 29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
T.Jones, H.Schmidt „Romantikai“. Rež. J.Staniunas.
1 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Kitokio Teatro“ gastrolės 
„(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“. Rež. R.Vitkaitis.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - IV Vilniaus fortepi-
jono muzikos festivalio pabaigos koncertas. Orkestras 
„Kremerata Baltica“. Solistas M.Pletnev (fortepijonas, 
Rusija).
29 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas 
visai šeimai „Pykšt, paukšt, šmaukšt!“ Lietuvos  
nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas. 
Muzikologas V.Gerulaitis. Aktoriai: S.Mikalauskaitė, 
R.Saladžius.

TAIKOMOSIOS dAILĖS  
MUZIEJUS

29 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Dedikacija 
lotoso žiedui“. Trio „RAMuzika“: A.Širvinskaitė (sopranas), 
M.Dikšaitienė (smuikas), R.Blaškytė (fortepijonas).

S.vAINIŪNO NAMAI
28 d. 13 val. - Kamerinės muzikos koncertas. Muzikuoja 
Kornelija Petkutė (violončelė) ir Daiva Tareilytė-Juškienė 
(fortepijonas). Dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos moky-
klos mokiniai.

TRAKAI

UŽUTRAKIO dvARAS
29 d. 14 val. - Impresijos. V.Sondeckis (violončelė), 
E.Buožis (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO vALSTyBINĖ 
 FILHARMONIJA

27 d. 18 val. - Gala koncertas. Liepojos simfoninis 
gintarinio garso orkestras (Latvija, vyr. dir. A.Lakstigala 
(Latvija). Dir. M.Ozolinš (Latvija).
1 d. 18 val. - Alexander Kniazev (violončelė), Kasparas 
Uinskas (fortepijonas).
2 d. 18 val. - Jaunatviški ir artistiški. Ansamblis 
„Artistico“. Meno vadovai: D.Dėdinskaitė (smuikas), 
G.Pyšniak (violončelė).

3 d. 19 val. - „El fuego“. T.Pavilionis, P.Bagdanavičius 
(tenorai), J.Sakalauskas (baritonas) ir E.Chrebtovas (bosas-
baritonas).

KITI MIESTAI

27 d. 18 val. Gelgaudiškio dvare (Šakių r.) - Iš ciklo 
„Muzikos enciklopedija gyvai“. Koncertas „Capriccio“. 
A.Vasiliauskas (violončelė) ir styginių kvartetas „Adora“. 
Dalyvauja D.Juozapaitienė (altas).
27 d. 10 ir 11 val. Molėtų pradinėje mokykloje - 
Iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. Muzikos pamo-
ka apie varinius pučiamuosius instrumentus. Sostinės 
Vario kvintetas: A.Januševičius (trimitas), D.Memėnas 
(trimitas), G.Ščerbavičius (valtorna), P.Batvinis (trom-
bonas), D.Bažanovas (tūba). Pamoką veda muzikologė 
Z.Kelmickaitė.
28 d. 18 val. Kretingos muziejaus žiemos sode - 
Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde 
čia būti norėjo“. Koncertas „Garsų žaismė“. Čiurlionio 
kvartetas. Solistai - LMTA Dainavimo katedros studentai. 
Koncertą veda muzikologė J.Skiotytė-Norvaišienė.
28 d. 14 val. Padvarių (Kretingos r.) socialinės glo-
bos namuose - Iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. 
Koncertas „Garsų žaismė“. Čiurlionio kvartetas. Solistai - 
LMTA Dainavimo katedros studentai. Koncertą veda muzi-
kologė J.Skiotytė-Norvaišienė.
30 d. 18 val. Panevėžio muzikos mokykloje - Koncertas 
„Kur balti keliai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistas 
L.Mikalauskas (bosas).
2 d. 18 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros cent re - Iš 
ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“. Koncertas „Kelionė 
per epochas“. Lietuvos kamerinis orkestras.  
Dir. M.Barkauskas. Koncertą veda muzikologė J.Skiotytė-
Norvaišienė.

Vakarai
vILNIUS

Šv.KOTRyNOS BAŽNyČIA
30 d. 19 val. - Gyvo žodžio vakarai: „Tau, tik tau vie-
nam...“ Aktorės Daiva Rudytė ir Valda Bičkutė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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mybę mokytis visko, ko reikia 
riteriui. Rūmuose Trenkas su-
sibičiuliauja su karaliaus duk-
terimi Tekla ir drąsi mergaitė 
padeda jam siekti tikslo. Iš-
mokęs daugelio dalykų ir su-
stiprėjęs Trenkas pradeda pa-
sitikėti savimi, bet tikrieji nuo-
tykiai prasideda, kai mažasis ri-
teris ir jo draugai stoja į 
kovą su Piktuoju lordu.

Animacijoje „Mažasis ri-
teris Trenkas“ susipažinsite 
ne tik su Tekla ir Trenku. Be 
keliaujančių magų ir vikraus 
paršelio, savo išmonę filme 
parodys į šarvus nebeįtelpan-
tis karalius, Piktasis lordas - 
nuožmus dėdulė rūsčiais 
ūsais, būriai senovinių keis-
tuolių ir daugybė kitų, tiesiai 
iš pasakų knygos atkeliavusių 
veikėjų.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Animacinio filmo „Mažasis riteris 

Trenkas“ herojai prabilo Juditos 

Urnikytės, Algirdo Dainavičiaus ir 

kitų Lietuvos aktorių balsais
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098,  
www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413,  
www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
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 

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

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

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

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

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kinas

teatras
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223,  
www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721,  
www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje iki 2016 m. sausio 18 d.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos     
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

koncertai, renginiai

    
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

      
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

Nuo 2016 01 18 nebebus išduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Šią savaitę būsite labai 
aktyvūs, darbingi, kupini kūrybinių 
idėjų, antroje savaitės pusėje siūlau  
užbaigti pradėtus darbus, planuodami  
trumpas keliones būkite atidūs kelyje. 
Savaitgalį  daugiau laiko skirkite poil-
siui bei savišvietai.

JAUČIUI

Pažinčių ir kūrybinių susiti-
kimų metas. Neatsisakykite kvietimų, 
aktyviai dalyvaukite visuomeniniame 
gyvenime. Šios savaitės pradžioje  
galite planuoti verslo susitikimus. 
Antroji savaitės  pusė - puikus laikas 
sutarčių pasirašymams bei naujų kon-
taktų užmezgimui. Savaitės pabaigoje  
gali tekti apsilankyti  pas gydytojus.

DVYNIAMS

Neišvengsite rimtų asmeninio 
gyvenimo pokyčių. Galbūt sparčiai 
megsis nauji santykiai, o gal palengva 
ir seni.  Savaitės pradžioje - puikios 
dienos tarptautinių kompanijų  dar-
buotojams, galite planuoti verslo 
susitikimus. Savaitgalį skirkite saviš-
vietai, dvasinėms praktikoms, poilsiui 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė laPkričio 27 - gruodžio 3 d.

Asmeninio gyvenimo kelias 
bus grįstas jausmu. Jūs vėl pajusite 
tvirtą pagrindą po kojomis, moks-
las, darbas, visuomeniniai reikalai  
pakryps gera linkme, viskas vyks 
daug sklandžiau. Didelė tikimybė, kad 
darbovietėje jums gali būti pasiūlyta 
geresnė pozicija. Daugiau vaikščioki-
te gryname ore.

ŠAULIUI

Kursite šviesius ateities 
planus,  antrosios pusės įžvalgos 
gerokai jus nustebinis. Pagaliau bus 
įvertintas jūsų darbas, aplinkiniai 
žavėsis jūsų darbštumu ir sumanu-
mu. Džiaukitės  komplimentais, nes 
tikrai esate to verti. Tai metas, kai 
galite kreiptis dėl  paaukštinimo į 
savo šefą.

SKORPIONUI

Bendraudami su aplinki-
niais  būkite paprasti ir ištikimi, 
puoselėkite esamus santykius. Tai 
gana kūrybinga, tačiau reikalaujanti  
didelių  pastangų savaitė, sėkmė 
lydės dirbančius teisėsaugos srityje.  
Planuojantiems keisti darbą patartina 
neskubėti. Savaitgalis bus gana 
ramus.

SVARSTYKLĖMS

Neatverkite širdies pirmam 
sutiktam žmogui. Planuokite susi-
tikimus  su verslo partneriais, gauti 
rezultatai šiuo metu  duos pelną 
ateityje, prisiminkite, ateinančią 
savaitę  kiekviena nauja diena - naujas 
iššūkis ir, be abejo, naujos galimybės. 
Saugokitės peršalimo.

VĖŽIUI

Venkite eksperimentų asmeninia-
me gyvenime, tegul santykiai teka įpras-
ta vaga.  Kitos savaitės nauja pažintis su 
priešingos lyties asmeniu  nepasiteisins. 
Teks kuriam laikui atidėti planuotus 
stambius pirkinius. Nepatartina imtis 
naujų darbų. Nepasiduokite slogučiui. 
Palankus laikas atlikti profilaktinį svei-
katos patikrinimą.

LIŪTUI

Nepalankus metas naujoms 
pažintims bei įvairioms permainoms, 
savaitės pradžioje  geras laikas  sutar-
čių pasirašymui, naujų verslo partnerių 
paieškoms užsienyje. Savaitgalį palan-
kus metas nepradėjusiems sportuoti 
užsukti į sporto salę.

MERGELEI

Geras laikas puoselėti esamus 
santykius, vienišius gali apžavėti turintys 
įsipareigojimų antroms pusėms asme-
nys. Pirma savaitės pusė palanki naujų 
darbų pradžiai, kai kuriuos  gali perse-
kioti neužbaigti darbai, bet viską supla-
navus sėkmė jums šypsosis. Palankus 
laikas atlikti sveikatinimo procedūras. 

OŽIARAGIUI

Visa galva pasinersite į darbą, 
net neliks laisvo laiko mintims apie 
nelaimingą gyvenimą. Jausmus 
nuspalvins vienišumo potėpiai. 
Atminkite, visa tai laikina. Tai svarbių 
sprendimų  metas,  galite planuoti 
verslo keliones,  o savaitgalį daugiau 
ilsėkitės, aplankykite gimines.

ŽUVIMS

Jūsų antrai pusei gali tekti 
kuriam laikui išvykti ir šį kartą gali 
užtrukti kiek ilgiau nei įprastai.
Puikus kūrybingas  laikas, galite 
pradėti naujus darbus, patirsite nema-
žai išlaidų, kurios atsipirks ateityje. 
Nenusiminkite, nes pagalbos sulauksi-
te iš giminaičių. Saugokitės kojų lūžių.

VANDENIUI

Aktorius Audrius Bružas
1979 12 01

Aktorė Nelė Savičenko
1957 12 01

Atlikėja, laidų vedėja  
Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
1984 11 27

Laidų vedėjas  
Mindaugas Rainys
1986 11 30

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: 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.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio 1 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja urtė Paulauskaitė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Daugelis vyrų mano, kad moterys 
svajoja apie pasakų princą. Nesąmonė! 
Jos svajoja, kaip valgyti ir nesustorėti.

l

Stovi stotyje 2 psichologai. Vienas 
sako:

- Traukinys neatvažiuoja.
Kitas:
- Gal nori apie tai pasikalbėti?

l

Po pusvalandžio važinėjimo su blon-
dine navigacijos įrenginys automobilyje 
paklausė: „Kur mes?“

l

Moteris visada atneša laimę. Iš pra-
džių tu laimingas kartu su ja, vėliau - 
kai jos nėra šalia.

l

- Kodėl moterys odiniais drabužiais 
taip jaudina vyrus?

- Jos kvepia naujo automobilio salonu.
l

Nesuprantu banko darbuotojų. Ko-
dėl jie šratinukus laiko pririštus? Jeigu 
aš jiems patikiu savo pinigus, jie turi 
man patikėti nors rašymo priemonę.

l

Iš supermamų forumo: „Visą naktį 
verkiau. Patarkite - kodėl?“

l

Gydytojas:
- Ar paisėte mano patarimo ir mie-

gojote prie atviro lango?
Pacientas:
- Taip.
- Ir astmos neliko nė kvapo?
- Astma liko, tačiau dingo laikrodis, 

televizorius, telefonas ir kompiuteris.
l

Mes su žmona kartu gyvename jau 
taip seniai, kad vis dažniau galvojame 
vienodai. Matant trumpą sijonėlį ant 
dailaus užpakaliuko  abiem į galvą 
šauna ta pati mintis: „Ech, kad ir man 
tokį“.

l

- Vedybos - loterija!
- Nesąmonė. Loterijoje žmogus turi 

šansą laimėti.
l

Vyras rėkia žmonai:
- Tu niekada nerastum antro tokio, 

kaip aš!
- O kas tau sakė, kad aš norėčiau 

antro tokio?
l

Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu kojy-

čių ir niekur neisiu.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

BRANGAKMENIS. JAV modeliui 
Lili Oldridž (Lily Aldridge, 30) per 
„Victoria’s Secret 2015“ mados šou 
Niujorke šiais metais buvo patikėta 
demonstruoti garsiąją liemenėlę 
„Fantasy Bra“, padengtą auksu ir 
brangakmeniais (jos vertė - 2 mln. 
dolerių). Trejų metukų dukrelę  
auginančios gražuolės ūgis -  
1,73, matmenys: 84-58-84.

MUGĖ. Britų aktorius Rupertas Everetas 

(Rupert Everett) nepasikuklino ir  

dalyvavo Kalėdinės mugės Hendorfe 

(Austrija) atidaryme.

EPA-Eltos nuotr.


