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VILNIUS Ukmergės g. 280, tel. (8 5) 249 0890, el. p. info@sostena.lt
KAUNAS Savanorių 443A, tel. (8 37) 49 04 40, el. p. kaunas@sostena.lt
KLAIPĖDA Šilutės pl. 32, tel. (8 46) 34 26 90, el. p. klaipeda@sostena.lt
ŠIAULIAI Karaliaučiaus g. 35, tel. (8 41) 45 33 99, el. p. siauliai@sostena.lt

SOSTENA

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

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

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

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

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

Tai naujos kartos „Volvo“ automobiliai.
 

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

Tai - nuostabi švediškos prabangos 
ir skandinaviško dizaino sintezė.

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE

Užsiregistruokite bandomajam važiavimui jau šiandien.
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4-10 INTERVIU
Šorena Džaniašvili

12-17 TEMA
Liucina ir Tada Rimgailos,
Liepa Mondeikaitė-
Norkevičienė,
Ingrida Martinkėnaitė,
Justinas Lapatinskas,
Saulė Rinkevičiūtė,
Indrė Kavaliauskaitė-
Morkūnienė,
Anžela Adamovič,
Ingrida Kazlauskaitė

20-23 ŽVAIGŽDĖS
Gigi Hadid
Garsiausios svetimų  
turtų „medžiotojos“

24-25 STILIUS
„Louis Vuitton“  
mados eksperimentai

26-27 GROŽIO PALETĖ
7 naminio manikiūro 
taisyklės

29 ĮDOMYBĖS
Įdomūs faktai 
apie delfinus

30-31 KALEIDOSKOPAS 
32-33 SCENA 

Girmantės Vaitkutės 
koncertas
Muzikinės Sauliaus 
Prūsaičio naujienos

34-35 INTERNETAS
Reklamų kova

36 DATOS
Džerardas Batleris
(Gerard Butler)

37-53 ETERIO ŽMONĖS, 
TV PROGRAMA
Renata Šakalytė-Jakovleva

55-59 LAISVALAIKIO GIDAS
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „LAISVALAIKIO“ KLUBAS
64-65 HOROSKOPAS, 

KRYŽIAŽODIS, SUDOKU
66 BEPROTIŠKAS PASAULIS

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

ŠIAME NUMERYjE

 ■ Kokius džiaugsmus augindami samojedų veislės Simbą patiria Liucina ir Tadas 
Rimgailos? 12 p.

 ■ Kaip laiką šeimai ir darbui dalija Re-
nata Šakalytė-Jakovleva? 39 p.

 ■ Kas iš tiesų valdo pasaulį pagal Norą 
Lapinskienę?  19 p.
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Motiniškojo prado svarba

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

Du Renatos vaidmenys

Kokias šunų veisles 
renkasi žinomi žmonės



- Muzika šiuo metu ne vienintelė tavo 
širdžiai artima veikla, praėjusių metų 
spalį įkūrei savo prekės ženklą „Dea 
Chione“...

- Metus su „Dea Chione“ praleidau nuos-
tabiai. Tai buvo labai įdomus laikas, prilygs-
tantis euforijai. Nuolat norisi sukurti kažką 
naujo. Nemažai išmokau ir, manau, nemažai 
nuėjau į priekį. Pirmieji metai ir galbūt artė-
jantis sezonas dar bus reikalingas tobulėjimui, 
patirčiai kaupti, susikaupimui. Mano fantazi-
ja begalinė, tad negaliu sustoti ties vienu sti-
liumi ar viena kolekcija. Verslo kūrimui bū-
dingos įtampos nejaučiu, stengiuosi nesku-
bėti, mėgautis kūrybos procesu ir ramiai dirb-
ti, o tada galbūt pagalvoti ir apie užsienio 
rinkas. 

- Kaip nutiko, kad „Dea Chione“ 
megztiniai sulaukė daugybės dėmesio 
Prahos mados savaitės metu, nors net 
nepasirodė ant podiumo? 
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Šorena: didžiausia 
prabanga - gyventi taip, kaip nori

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimė 1988 07 12 Tbilisyje

n 2009 m. su partneriu Deividu Meškausku projekte 

„Šok su manimi“ užėmė 1-ąją vietą

n 2012 m. išleistas albumas „Mano širdies muzika“

n 2013 m. dalyvavo projekte „Auksinis balsas“

n 2015 m. įkūrė savo prekės ženklą „Dea Chione“ 

Dosjė

Net ir niūriausią rudens dieną gatvėje,  
pilnoje žmonių, sunku nepastebėti  
ryškios, charizmatiškos dainininkės 
ŠoreNos DžaNiaŠvili (28). 
aštuonerius metus lietuvoje gyvenanti 
gruzinė sugeba suderinti nesuderina-
mus dalykus ir visuomet išsiskiria ori-
ginaliais aprangos deriniais, atspindin-
čiais jos ryškią, kartais ir kiek chaotišką 
asmenybę. Prieš metus įkūrusi prekės 
ženklą „Dea Chione“, talentinga atlikė-
ja atsiskleidė ir kaip išskirtinių drabužių 
kūrėja. Tačiau taisyklėmis ir griežta dar-
botvarke ji savęs nevaržo, stengiasi gy-
venti spontaniškai ir suteikti sau  
prabangą gyventi taip, kaip nori. 

Eimantė Juršėnaitė
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- Į Prahos „Mercedes-Benz“ mados sa-
vaitę vykusi mano pažįstama pasiėmė ir ma-
no kurtų megztinių. Vos tik vienu apsirengė, 
kilo savotiškas ažiotažas - ji sulaukė lanky-
tojų susidomėjimo ir pateko į spaudos aki-
ratį. Nuotraukos, kuriose ji dėvi „Dea Chio-
ne“, atsidūrė žinomiausiuose mados žurna-
luose - „Vogue“, „Elle“ ir kituose. Sulaukiau 
daugybės užsakymų iš mados savaitėje da-
lyvavusių žmonių. Supratau, kad net  mados 
savaitėje, kur lankosi daugybė mados ger-
bėjų, norinčių išsiskirti ar pademonstruoti 
įsimintiną drabužių derinį, „Dea Chione“ 
megztinių tiesiog neįmanoma nepastebėti.  
Pakanka kam nors pasirodyti su mano kur-
tais megztiniais Paryžiaus ar Milano gatvė-
se, kad sulaukčiau užsienio pirkėjų susido-
mėjimo ir naujų užsakymų. Vadinasi, pats 
produktas vertas dėmesio. Taip pat tai sa-
votiškas paskatinimas imtis šios veiklos, 
nors kartais būna išties nelengva.

- Vis dėlto „Dea Chione“ kuriami pal-
tai-megztiniai Lietuvoje buvo savotiška 
naujiena. Tokių drabužių pasirinkimas 
iki tol buvo labai menkas...

- Aš pati nežinau, ar kas nors tokius da-
ro. Žinoma, paltas-megztinis ne mano išra-
dimas, bet manau, kad panašūs drabužiai yra 
populiarūs šalyse, kuriose gyvena daugiau 
itin madingų ir stilingų moterų. Tarkim, Niu-
jorke ar užsienio mados savaitėse panašių 
drabužių galima pamatyti nemažai. Man 
svarbiausia kurti savitą, išskirtinį dizainą. 
Dabar populiaru tai, kas sena, sugrąžinti kaip 
nauja. Pati mezgimo kultūra buvo populiari 
seniau. Pagalvojau, kodėl to seno negrąžin-
ti naujai - masyviau, ryškiau, įdomiau, gra-
žiau, drąsiau, tiesiog kitaip. Žinoma, buvo 
tam tikrų abejonių, svarsčiau, ar Lietuvoje 
tai bus įdomu, nes nepasakyčiau, kad čia 
žmonės labai linkę kristi į akis ar patraukti 
dėmesį. Dabar ryškių žmonių sostinėje vis 
daugėja ir tai labai džiugina, nors kol kas 
daugiausia mano kurtų megztinių iškeliauja 
pas lietuves, gyvenančias Anglijoje, Norve-
gijoje ir kitur. Tikriausiai žmonės mažiau 
bijo išsiskirti. Vis dėlto džiaugiuosi, kad nau-
jojo sezono pradžia buvo labai „lietuviška“, - 
daugiausia mano megztinių įsigijo moterys, 
gyvenančios būtent Lietuvoje. Matyt, par-
duotuvėse atsiranda vis daugiau ryškių dra-
bužių, tad ir moterys darosi drąsesnės. Vis 
dėlto mano kuriamus drabužius dažniausiai 
renkasi moterys, nebijančios būti dėmesio 
centre, pasitikėti savimi, turėti savo stilių ir 
juo tikėti.  Todėl kiekviena moteris, ateinan-
ti įsigyti mano megztinio, - man tikras įkvė-
pimas. Jos tokios stilingos! Labai smagu, 

Nemoku 
NesirūpiNti savo 
išvaizda
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Šorena nėra masinės gamybos gerbėja, ji ieško išskirtinių 
drabužių, kuriuos įsigyja iš mėgstamų dizainerių,  
nusiperka vintažinėse sendaikčių parduotuvėse, parsiveža  
iš kelionių užsienyje, o kai kuriuos drabužius sukuria pati
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kad tokios moterys renkasi „Dea Chione“, 
nes būtent joms ir kuriu. O Lietuvoje jų ne-
mažai. Galbūt kažkam dar atrodo, kad visi 
turi būti juodi ar pilki, tačiau tikrai taip nėra.

- Todėl kažkada ir sakei, kad „Dea 
Chione“ drabužiai - ne kiekvienai?

- Tiesiog neįsivaizduoju drovios, nedrįs-
tančios išsiskirti merginos su tokiu megztu 
paltu. Tokį drabužį renkasi nebūtinai tos, ku-
rios nori išsiskirti, veikiau tos, kurios išsi-
skirti nebijo ir turi savitą stilių. Einu iš proto 
dėl moterų, nebijančių elgtis, kaip nori, apsi-
rengti, kaip nori, ir negalvojančių, kas ką pa-
sakys. Matyt, pati esu tokia. (Juokiasi.) 

- Muzika ir drabužių kūrimas - tavo 
saviraiška. Ar asmeninis aprangos stilius 
taip pat būdas išreikšti save?

- Apie tai niekada negalvojau, bet tikriau-
siai taip pat. Kartais būnu nuotaikos žmogus 
ir mano stilius ar garderobas nuo to priklau-
so. Būna dienų, kai apsirengiu paprastą megz-
tuką, juodas kelnes, kokį nors ryškesnį sti-
liaus akcentą ir man to pakanka. Bet būna, 
kad norisi savotiško chaoso ir nesuderinamu-
mo, kai visi į mane atkreipia dėmesį, o aš dėl 
to smagiai jaučiuosi. Iš tiesų kartais pagalvo-
ju, kad mano stilius toks skirtingas... Tarkim, 
jei kas nors pamatytų mano muzikinį groja-
raštį, vargu ar patikėtų, kad tokios skirtingos 
muzikos per vieną vakarą klausosi tas pats 
žmogus. Taip yra ir su mano spinta. Peržiū-
rėjęs mano garderobą nepatikėtum, kad tas 
pats žmogus vieną dieną gali rinktis vieno-
kius, o kitą dieną - visiškai kitokius drabužius. 
Man reikia skirtingos muzikos ir skirtingų 
drabužių. Žinau, kad esu tikras chaosas. Tur-
būt todėl viską suderinu labai chaotiškai, bet 
vis tiek gerai jaučiuosi.

- Sakei, kad tavo nuotaika gali padik-
tuoti aprangos derinius, o ar tavo apran-
ga gali pakelti nuotaiką?

- Manau, kad drabužiai mano nuotaikoms 
įtakos nedaro. Būna ir taip, kad visą dieną 
tvarkau reikalus vilkėdama savo rožines kel-
nes, kurias dažniausiai dėviu namuose, tačiau 
visiškai nesuku dėl to galvos. Žinoma, ne pa-
slaptis, kad moterų nuotaika pagerėja, kai jos 
įsigyja trokštamą drabužį. Aš taip pat, neretai 
nusipirkusi ką nors naujo, iškart noriu susi-
tikti su draugėmis ir pasipuošti nauju pirki-
niu. (Juokiasi.)  

- Mados tendencijos turi įtakos tavo 
kūrybai ir asmeniniam stiliui?

- Man tikrai labai įdomu viskas, kas vyks-
ta mados pasaulyje. Man patinka sužinoti apie 
naujus prekės ženklus, socialiniuose tinkluo-
se seku mados naujienas ar tinklaraščius apie 
stilių. Tai tikrai mane dominanti sritis, nors 
aklai mados tendencijų neseku ir nesistengiu 
atkartoti kokių nors derinių savo aprangoje. 
Vis dėlto, kai mada domiuosi tiek daug, tikiu, 
kad tam tikra informacija kaupiasi, ir gali bū-
ti, kad kai kurios tendencijos kartais mane 
įkvepia. Manau, kad nesąmoningai kokią nors 
įtaką man visa tai daro. Tiesa, į dideles dra-
bužių parduotuves, kur naujos kolekcijos pa-
gamintos pagal naujausias tendencijas, apsi-
lankau retai.

- Dažniausiai drabužius perki iš dizai-
nerių?

- Ne tik. Nepasakyčiau, kad esu masinės 
gamybos gerbėja, ieškau išskirtinių, kitokių 
drabužių. Todėl kartais įsigyju mėgstamų 
kūrėjų drabužių, apsiperku kelionėse, pati  
ką nors sukuriu ir prašau siuvėjų, kad man 
pasiūtų. Taip pat tiesiog dievinu vintažines 
parduotuves. Išvykusi į užsienį galiu visą 
dieną praleisti sendaikčių parduotuvėse, 
man patinka ieškoti, žinau, kad čia galiu ras-
ti tokių drabužių, kurių parduotuvėse jau 
nenusipirksiu. Taigi mano apranga neretai 
yra dizainerių kūrybos, sendaikčių ar ko nors 
parsivežto iš kelionės mišinys.

- Vadinasi, tavo stiliaus jokios taisyk-
lės nevaržo...

- Vienintelė mano taisyklė - gerai jaus-
tis. Mano vidus padiktuoja mano stilių. O 
kaip ir sakiau, esu visiškas chaosas. Ypač 
įkvėpimas mane pagauna, kai išvykstu į už-
sienį. Ten turėti išskirtinį stilių nėra drąsa, 
ten žmonės taip gyvena, originaliai ir ryškiai 
apsirengę eina gerti kavos, susitikti su 
draugais ir panašiai. Jiems patinka taip gy-
venti ir jie nepastebi, kaip aš esu apsiren-
gusi. Išvykusi visada pradedu žaisti stiliumi, 
maišyti drabužius, ir mano deriniai pasidaro 
dar žaismingesni ir ryškesni. Iš tiesų, aš 
nesiekiu išsiskirti ar nustebinti, aš tiesiog 
tokia esu. 

- Kartais atrodo, kad tavo aprango-
je galima įžvelgti netgi gruziniškų mo-
tyvų...

- Apie tai niekada negalvojau. Galbūt 
žmonėms, kurie žino, iš kur esu kilusi, ste-
reotipiškai taip atrodo, o galbūt pasąmonin-
gai mane įkvepia ir Gruzija. Jei kam nors 
atrodo, kad mano stilius kartais alsuoja gru-

ziniškais motyvais, matyt, tiesos yra. Tik 
Gruzijoje, Tbilisyje juoda yra topas. Tarkim, 
Lietuvoje į vakarėlį galiu nueiti rožinėmis 
kelnėmis, bet vargu ar taip pasielgčiau Gru-
zijoje. Pastebėjau, kad ten mano apranga sa-
vaime tampa kitokia, atsiranda kitoks stilius, 
dingsta fantazija. Myliu Tbilisį, tai labai gra-
žus ir nuostabus miestas, tačiau ten yra sa-
vas suvokimas apie aprangą, griežtesnės 
taisyklės, ir nežinau, ar man tai labai prie 
širdies. 

- O ar savo išvaizdos puoselėjimui ski-
ri tiek pat dėmesio, kiek ir savo garde-
robui, stiliui?

- Įvaizdis yra visuma. Negali pasipuošti 
prašmatnia suknele ir nepasidaryti tinkamo 
makiažo. Žinoma, ne prieš kiekvieną vaka-
rėlį einu pas vizažistę, dažausi taip pat ne 
kasdien, tačiau nemoku nesirūpinti savo 
išvaizda. Jei ilgesnį laiką nenueinu į sporto 
klubą, pradeda suktis mintys, kad reikėtų 
tai padaryti. Juolab kad nuo vaikystės buvau 
labai aktyvi, toks yra ir mano gyvenimo 
būdas. Stengiuosi sveikiau maitintis, spor-
tuoti, tačiau negaliu pasidžiaugti, kad tai 
darau labai reguliariai. Neseniai labai aptin-
gau sportuoti, tad pradėjau lankyti hauso 
stiliaus šokių pamokas. Tačiau dietomis sa-
vęs nealinu. Vien dėl to, kad noriu apsi-
rengti aptemptą suknelę, visą dieną neba-
dauju. Juk esu iš Gruzijos, kaip galiu nepa-
valgyti? (Juokiasi.) Svarbiausia aktyviai 
gyventi, aktyviai mąstyti ir viskas įvyks 
savaime. Kai reikia atsipalaiduoti, turiu lai-
ko ir galimybių, visada stengiuosi nueiti į 
masažus - labai juos mėgstu. Vis dėlto ma-
nau, kad sušukuoti plaukai, makiažas ir 
aukštakulniai dar nieko nereiškia. Kartais 
užtenka ateiti tomis rožinėmis kelnėmis, 
kad būtum pastebėta. Ir nors man be proto 
žaviai atrodo stilingos, pasipuošusios ir pa-
sitempusios moterys, svarbiausia tai, kas 
trykšta iš tavo vidaus.

- Pakalbėkime apie tavo laisvalaikį. 
Šių metų balandį lankeisi Katare, liepą 
Maljorkoje, rugsėjį Paryžiuje, spalį Bar-
selonoje, ir tai turbūt ne viskas... Kelio-
nės - viena tavo aistrų?

- Mano hobis yra ieškoti lėktuvo bilietų.
(Juokiasi.) Kai tik turiu laiko, naršau inter-
nete ir vos tik radusi gerą pasiūlymą tikrinu 

„LaisvaLaikio“ interviu
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kiekviena moteris, 
ateinanti  
įsigyti mano 
megztinio, - man 
tikras įkvėpimas. 
Jos tokios 
stilingos!

einu iš proto dėl 
moterų, nebiJančių 
elgtis, kaip 
nori, apsirengti, 
kaip nori, ir 
negalvoJančių, kas 
ką pasakys. matyt, 
pati esu tokia

mano gyvenime 
taisyklių tiesiog 
nėra
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savo darbo kalendorių. Išskristi kur nors 
bent porai dienų man tiesiog būtina. Taip 
pasisemiu įkvėpimo. Man labai patinka ke-
liauti, susipažinti su naujais žmonėmis, ben-
drauti. Tiesa, į pastarąsias 3 muzikos muges 
vykau viena, tačiau tikrai nenuobodžiavau. 
Kai ilgesnį laiką kur nors neišvykstu, jaučiu, 
kad to man labai trūksta.

- O jei niekur nevyksti, koks laisva-
laikio leidimo būdas tau pats geriausias? 

- Su sūnumi Mykolu žaisti mašinėlėmis. 
Nors kol kas man nelabai sekasi, sūnus mane 
padrąsina ir tvirtina, kad viskas man pavyks-
ta. (Juokiasi.)

- Kurdama savo stilių taisyklių nepai-
sai, o gyvenime ar laikaisi kokių nors 
taisyklių?

- Gaila, bet ne. Kažkada galvojau, kad rei-
kia gyvenime daugiau tvarkos, aiškumo, pla-
no, tačiau galiausiai supratau, kad nereikia 
dėl to jaudintis. Kitaip gyventi tiesiog nemo-
ku. Esu visiškai neorganizuota, ir visi tai žino. 
Mano gyvenime taisyklių tiesiog nėra. Negy-
venu per daug apgalvotai, nors kartais susi-
kaupiu ir kai kuriuos sprendimus stengiuosi 
apmąstyti. Tačiau tai dažniausiai man kelia 
stresą, viskas pradeda atrodyti pernelyg su-
dėtinga, subjūra nuotaika. Lengviau gyventi 
spontaniškai.

- Veikiausiai tapus mama, nori neno-
ri, spontaniškumo lieka mažiau. 

- Žinoma, tačiau tokiais atvejais nesu-
simąstau. Tai užkoduota kraujyje. Žinau, 
kad kiekvienas mano spontaniškas poelgis 
paveiks ne tik mane, bet ir mano vaiką. 
Nesu viena, esame dviese. Bandau viską 
suderinti, tačiau apgalvoti visko dar nemo-
ku. Mano charakteris toks, ir aplinkiniai tai 
supranta, priima ir padeda man taip gyven-
ti. Mano sūnus taip pat. Esame geri draugai 
ir jis jau žino, kaip su manimi kalbėtis, kaip 
paskubinti ir panašiai. Jis mane supranta ir 
tikiu, kad ateityje taip pat bus labai supra-
tingas. Nemeluoju nei sau, nei kitiems. Esu 
tokia, kitaip man neišeina, man būtų sunku 
nuolat kažką galvoti, strateguoti, dėlioti, 
planuoti...

- Atrodo, kad tu gali džiaugtis praban-
ga gyventi taip, kaip nori... 

- Kitaip nemoku. Nuo vaikystės taip gy-
venu, visada dariau tai, ko norėjau. Žinoma, 
būna visokių periodų, kartais tokia prabanga 
pasidžiaugti nepavyksta, kartais nieko nesi-

„LaisvaLaikio“ interviu
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Ta didelė energija, 
su kuria imiesi 
veiklos, negali 
Tiesiog dingTi, ji 
sugrįžTa

Šorena ir pati mielai puošiasi savo kurtais 
„Dea Chione“ paltais-megztiniais

9

nori, net keliauti, bet jie praeina, pakeli save, 
randi būdų praskaidrinti nuotaiką, gerai jau-
tiesi fiziškai bei emociškai ir gyvenimas tau 
suteikia galimybių įgyvendinti norus ir idėjas. 
Gyventi, kaip nori, - labai didelė prabanga, 
pati didžiausia. 

- Atrodo, kad tau nuolat reikia veik
los, tikrai?

- Kartais pasikalbu su savimi. (Juokiasi.) 
Viena mano pusė sako, kad būtų gerai nieko 
neveikti, tačiau kita mano pusė nieko ne-
veikti negali. Kartais pagalvoju, kad aš tie-
siog gyvenu muzika, netgi kai nieko nevei-
kiu, klausausi muzikos, galvoju, mokausi, 
ieškau, domiuosi... Tai susiję su mano darbu 
ir todėl, netgi nieko neveikdama, jaučiuosi 
taip, tarsi būčiau pasinėrusi į veiklą. Jei iš 
manęs atimtų muziką ir bent dieną negalė-
čiau įsijungti grotuvo, man būtų labai sunku, 
neramu... Be muzikos tiesiog negalėčiau gy-
venti.

- Esi netgi sakiusi, kad tu padaryta iš 
muzikos...

- Taip ir jaučiuosi!

- Iš kur tokia meilė muzikai? Tavo 
šeimoje yra muzikantų?

- Mano tėvas lakūnas, tačiau jis, kaip ir 
dauguma gruzinų, labai mėgsta dainuoti, jam 
labai gerai sekasi. Mudu kartu labai gražiai 
dainuojame. Močiutė taip pat turi puikų bal-
są, ji gieda bažnyčioje. Taigi muzika, vienaip 
ar kitaip, mane lydi nuo mažens. Bet aš ma-
nau, kad gimiau dėl muzikos. Ji nuo vaikys-
tės man labai svarbi. Visada norėjau šokti, 
dainuoti. Pamenu, mudvi su metais vyresne 
seserimi kartu lankėme muzikos ir šokių bū-
relius. Man tai teikė begalinį džiaugsmą, o jai 
tai buvo darbas. Jai labiau patiko spręsti ma-
tematikos uždavinius, o man tai buvo kančia. 
Esame labai skirtingos. Taigi nežinau, iš kur 
ta meilė atsirado, bet muzika man visada bu-
vo svarbi. Žmonės į šį pasaulį ateina su sava 
misija, aš į pasaulį atėjau su muzika. Pramo-
gauti šiame pasaulyje. (Juokiasi.)

- Kokie dabar tavo muzikiniai planai?
- Šiuo metu ruošiuosi „Shorena Rocks“ 

koncertui, kuris vyks lapkričio 19 dieną klu-
be „Tamsta“. Po to prasidės darbymetis, lau-
kia daugybė pasirodymų uždaruose vakarė-
liuose, renginiuose. Didžiausios mano muzi-
kinės naujienos laukia po žiemos švenčių. Su 
muzikantais jau dabar ruošiamės, puošiamės 
ir dienas leidžiame repetuodami studijoje. Įsi-
traukiau į avantiūrą, kuri mane tiesiog „veža“, 

Nesiekiu išsiskirti 
ar NustebiNti,  
aš tiesiog  
tokia esu

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

tačiau kol kas negaliu atskleisti daugiau de-
talių. Pasakysiu tik tiek - „Shorena Rocks“ 
buvo perdainuotų dainų programa, tačiau po 
šio projekto atradau savo skambesį. Manau, 
kad roko ir „funk“ stiliaus muzika man ne 
tik patinka, bet ir tinka. Naujojo projekto 
skambesys ir stilistika bus panašesni į „Sho-
rena Rocks“, tačiau skambės autoriniai kū-
riniai. 

- Galbūt tavo kelionės susijusios ir su 
muzikiniais reikalais bei ateities planais? 

- Pastaraisiais metais nemažai keliavau 
po muzikos muges, tad susipažinau su dau-
gybe muzikantų, sutikau daug naujų žmo-
nių. Natūralu, kad pabendravus atsirado ir 
naujų muzikinių projektų, kvietimų kartu 
koncertuoti. Mano kelionės dabar susiju-
sios ir su darbu, ir su poilsiu. Nors darbu 
to galbūt ir nepavadinčiau, veikiau malonu-
mu. Drauge pakoncertuoti mane kviečia 
puikūs atlikėjai, gerai žinomi savo šalyse, 
vyksta gražus muzikinis bendravimas, ir 
man tai labai patinka. 

- Ar po truputį tave atpažįsta ir kito-
se šalyse?

- Galbūt tam, kad būčiau atpažįstama, dar 
reikia daug pakeliauti ir surengti nemažai pa-
sirodymų, tačiau pradžia jau yra. Šiuo metu 
man svarbiausia, kad muzikantai mane kvie-
čia koncertuoti drauge. Tai reiškia, kad patin-
ku jiems kaip muzikantė ir kaip scenos part-
nerė. Kol kas man tai teikia daug džiaugsmo 
ir pradžiai man to pakanka, o kaip bus vėliau, 
pamatysime. 

- Rodos, tau sekasi viskas, ko imiesi: 
esi žinoma atlikėja, drabužių kūrėja, lai-
minga žmona ir mama. Kaip manai, esi 
gimusi po laiminga žvaigžde? 

- Nežinau, ar tai vien tik sėkmė. Vargu ar 
žvaigždė man labai padėtų, jei imčiausi kokio 
nors verslo, pavyzdžiui, atidaryčiau restora-
ną. Tiesiog labai tikiu sąmonės ir pasąmonės 
galia, energija. Kadangi imuosi to, kas man 
labai patinka, kas mane domina, mano ener-
gija  stipriai susikoncentruoja, tarsi atiduodu 
save mėgstamai veiklai. Manau, kad ta dide-
lė energija, su kuria imiesi veiklos, negali 
tiesiog dingti, ji sugrįžta. Juk kai kas nors 
patinka, atsiranda tiek entuziazmo, tiek ener-
gijos, rodos, net sunku kvėpuoti, kaip nori 
dirbti, dalintis. Visa tai turi rezultatų. Turi 
tiesiog degti tuo, ką darai, kitaip vargu ar kas 
nors pavyks. 

Žmonės į šį 
pasaulį ateina  
su sava misija,  
aš į pasaulį atėjau 
su muzika 
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tema 

Kokias šunų veisles renkasi žinomi žmonės?

Sakoma, jog šuo - geriausias žmogaus draugas. Šiam posakiui pritaria ir žinomi šalies žmonės, kurie kone vienbalsiai tikina,  
jog augintinis kelia tik malonius rūpesčius, į kasdienybę įneša žaismingumo, o svarbiausia - visuomet pasitinka sugrįžusius namo.  
„Laisvalaikis“ pasidomėjo, kokių nuotykių ir džiaugsmų augindami šunis patiria žinomi šalies žmonės.

Eimantė Juršėnaitė ir ringailė Stulpinaitė-Gvildė
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Kokias šunų veisles renkasi žinomi žmonės?

Tikra draugė
Liucinos ir Tado Rimgailų 

balta it sniegas Simba

Veislė. Samojedas. Tadas visuomet 

svajojo apie tokį šunį, buvo prisi-

skaitęs įvairių charakteristikų ir 

šios veislės šunys jį ypač žavėjo. 

Tad 25-ojo gimtadienio proga tie-

siog gavo dovanų. Seniau, dar Klai-

pėdoje Simba gyveno tik su Tadu, 

bet mums tapus šeima gyvename 

trise. 
Charakteris. Tai be galo draugiš-

kas ir meilus šuo. Kartais juokau-

dama sakau, kad savo mielumu Sim-

ba man labiau primena katiną. Sim-

ba mėgsta kompaniją, mėgsta būti 

glostoma ir mielai visur būna kartu.

Amžius. Septyneri metai.

Šunybės. Manau, kad paaugę šu-

nys jau tiek neišdykauja, kiek bū-

dami maži. Bet vis dar pasitaiko, 

kad nustveria ką nors pagraužti ar-

ba atsidaro stalčių ir jį iškrausto. 

(Šypsosi.) Tiesa, kadaise, kai Tadas 

dar šoko „Žuvėdros“ kolektyve, su-

gebėjo iškraustyti ir visą krepšį šo-

kėjams reikalingos kosmetikos. Ji 

atrodė pasakiškai, nes nuo pudros 

ir bronzantų buvo iki pusės ruda. 

Teko nemažai pavargti ją prausiant. 

Išsipildžiusi  
sena svajonė

Atlikėjos Anželos Adamovič kalytė Maja

Veislė. Maltos bišonas. Šios veislės šuneliai 
turi puikų charakterį, yra gan paklusnūs, o 
jų kailis beveik nesišeria.
Amžius. 2 metai.
Istorija trumpai. Į namus atkeliavo prieš 
porą metų, nors šuns norėjau labai seniai. Vis 
žiūrinėdavau skelbimus internete. Kartą ma-
no sužadėtiniui Žygimantui baigėsi kantrybė 

ir jis pasakė, kad turėčiau liautis skaitinėti 
skelbimus ir įsigyti šunelį. Jo paskatinta ilgai 
nedelsiau ir savo svajonę išpildžiau.
Gyvenimo būdas. Atsiradus šuneliui labai 
nepasikeitė. Žinoma, rytinį ir vakarinį tingė-
jimą tenka nugalėti ir eiti pasivaikščioti, ta-
čiau esame pasidalinę: aš Mają vedžioju ry-
tais, o Žygimantas - vakarais. Neretai ją pa-
siimu kartu, būna, kad ir į filmavimus vyks-
tame drauge. Mums pasisekė, jog šaltomis 
dienomis ilgai vaikštinėti nereikia - pati Ma-
ja šalčio nemėgsta ir į lauką eina ne itin noriai. 
Šunybės. Visi šuniukai jų iškrečia. Nors Ma-
ja yra gan paklusni ir didelių šunybių nepri-
krečia, maišelio su šiukšlėmis verčiau be prie-
žiūros nepalikti - ji gali susidomėti, kas viduje.
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Veidaitema

Šuo - šeimos narys
TV laidų vedėjos Indrės Kava liaus
kaitėsMorkūnienės šuo Makas

Veislė. Maltos bišonas. Kadangi studentau-
dama gyvenau bute, norėjau mažos, bet ne 
visai nykštukinės veislės šuniuko.

Amžius. 8 metai.
Istorija trumpai. Į namus atkeliavo ir tapo 
mano draugu atsikrausčius gyventi į sostinę. 
Kadangi visada augau su šunimi, Vilniuje taip 
pat norėjau turėti draugą. Taip ir apsigyvenome 
drauge mano mažame butelyje, kai buvau an-
trame Vilniaus universiteto teisės studijų kurse. 
Gyvenimo būdas. Įsigijus šunelį nepasi-
keitė, veikiau jis pasikeistų neturint au-

gintinio. Aš visą gyvenimą gyvenau su šu-
niuku ir tai buvo didžiulis džiaugsmas. 
Džiaugiuosi matydama, kad ir mūsų ma-
žoji jau stebi Maką ir noriai su juo drau-
gauja. Mūsų šeimoje šunys - ne tik drau-
gai. Jie - šeimos nariai. 
Šunybės. Makas ypač mėgsta šlepetes, tad 
dažniausiai jų visada yra visuose namų 
kampuose, ir, žinoma, po vieną. 
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Dainininko Justino 
Lapatinsko šuo Aizis

Veislė. Cvergšnauceris.
Amžius. 7 metai.
Istorija trumpai. Į namus 
atkeliavo seniau nei aš. 
Žmona jį jau augino, kai su-
tiko mane. Kiek žinau, tė-
vams ji pasakė, kad šuo yra 
iš prieglaudos, bet iš tiesų 
jį įsigijo. Aš draugų neper-
ku, tad ir šuns nepirkčiau, 
mieliau - priglausčiau.
Šunybės. Jis išauklėtas 
ir dažnai šunybių nekre-
čia. Žinoma, yra nuo stalo 
nugvelbęs maisto, bet po 
tokių išdaigų dažniausiai 
pasislepia ir ilgai man ne-
sirodo. 
Gyvenimo būdas. Atsi-
radus šuniui pasikeitė į 
gera - rytiniai bėgiojimai 
ar kavos gėrimas anksty-
vą rytą miške man išeina 
į naudą pradedant dieną. 

Pasivaikščiojimai -  
puiki dienos pradžia

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

Ištikimi palydovai
Saulės Rinkevičiūtės ramusis  
šuniukų duetas 

Veislė. Ryzenšnaucerė Impreza ir anglų ko-
kerspanielė Afroditė.
Istorija trumpai. Į namus atkeliavo iš veis-
lyno. Nuo 13 metų dalyvavau parodose su 
mopsų veislės šunimi, ten susipažinau su 
įvairiausiomis veislėmis, veislynais. Daly-
vaudavau jaunųjų vedlių konkursuose. Taip 
susipažinau su vieno veislyno savininke, ku-
ri yra spanielių klubo prezidentė ir pirmoji 
Lietuvoje pradėjo veisti spanielius. Pamilau 
šią veislę. Taip namie atsirado šokoladinės 
ir baltos spalvos kalytė Ultra - Afroditės ma-
ma. Na, o Afroditė - jau mano veisimo kaly-
tė. Ryzenšnaucerė Impreza - tai dar viena 
nuostabi veislė. Norėjau didelio šuns ir radau 
tokį „Tauro Gildijos“ veislyne. Ryzenšnau-
ceriai - verti didžiausios pagarbos šunys. Jie 
ištikimi, sargūs, bet kartu labai adekvatūs, 
myli vaikus, gerai sutaria su kitais šunimis 
(taip pat su mano kate). Rafinuoti, meilūs, 
protingi ir visiškai nesišeria. Ši veislė paver-
gė mano širdį, turiu nuostabų draugą. Be to, 
Impreza dabar kaip tik susilaukė šuniukų.
Amžius. Imprezai - 4 metai, Afroditei - 5 metai. 
Šunybės. Mano šunys nieko neprikrečia, yra 
puikiai socializuoti ir išauklėti. Galiu ir namie 

ramiai palikti, ir į sausakimšą Veneciją pasi-
imti. Batai ir kampai namuose taip pat svei-
ki, mat aš žinau, kaip auklėti šunis. Tam yra 
geras daiktas - narvas. Jie prie jo pripratinti 

nuo mažens ir, kai bandė viską graužti, ne-
buvo paliekami laisvai vieni lakstyti. Dabar 
narvai yra jų mėgstamiausia vieta, kai nori 
ramybės ar kur viešbutyje, kai keliaujame.
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Veislė. Šikoku. Mudviem su vyru šios 

veislės šunys labai gražūs, be to, ir 

charakteris atitinka mūsiškį - kaip ir 

mes, šikoku yra labai aktyvūs, tad 

drauge su Riku galime leisti laiką gam-

toje. Be to, norėjome vidutinio dydžio 

šuns, tad ši veislė mums kaip tik. 

Amžius. 1 metai.
Istorija trumpai. Į namus atkeliavo 

iš Olandijos! Šikoku veislė yra kildi-

nama iš Japonijos, o Europoje tėra 

kelios vietos, kur veisiami šios veis-

lės šuniukai. Dauguma veisėjų mums 

sakė, jog norint įsigyti šuniuką gali 

tekti palaukti porą metų, bet mums 

pasisekė ir ilgai laukti nereikėjo. 

Gyvenimo būdas. Viskas pasikeitė 

į gera. Anksčiau dažnai vakarus tin-

giai leisdavome žiūrėdami filmus ant 

sofos, o dabar tris kartus per dieną 

maždaug po valandą einame pasi-

vaikščioti, bet mums tai niekada ne-

kelia rūpesčių, net kai reikia atsikel-

ti ankstų darganotą rytą. Be to, na-

muose atsirado daugiau tvarkos. 

Drauge vykstame į šunų parodas, ku-

riose Riku skina prizines vietas.

Šunybės. Jis ganėtinai paklusnus ir 

šunybių neprikrečia. Nieko nėra su-

graužęs ar sugadinęs. Man jis visuo-

met pakelia nuotaiką, nes yra labai 

juokingas. Kartais jį tenka pabarti, 

tačiau Riku greitai atleidžia ir pribė-

ga vizgindamas uodegą.

Energijos 
užtaisas

Grupės „69 Danguje“ narės 
Ingridos Martinkėnaitės šuo Tuti 
Fruti, bet vadina tiesiog Tuti

Veislė. Jorkšyro terjeras. Kadangi nesu 
labai pastovi, daug keliauju, norėjau to-
kio šunelio, kurį galėčiau pasiimti kar-
tu. Tokie maži šuniukai be rūpesčių ga-
li su šeimininku gyventi ir poilsio na-
muose, viešbučiuose, neretai juos įlei-
džia ir į kavines. 
Amžius. 10 metų.
Istorija trumpai. Į namus atkeliavo, kai 
laukiausi dukrelės. Jaučiausi šiek tiek 
vieniša, tad sumaniau įsigyti šuniuką.
Šunybės. Šunybių ji nekrečia. Ji turi 
nemažai žaislų ir su jais žaidžia. Dau-
gelis nustemba, kad Tuti jau 10 metų, 
nes ji išties labai aktyvi. Kai gyvenome 
nuosavame name, išleisdavau ją pabė-
gioti į kiemą, tačiau persikrausčius į 
butą tenka bent tris kartus per dieną 
eiti pasivaikščioti. Prisiversti eiti į lau-
ką kartais būna sunku, tačiau išėjus 
nesinori grįžti namo, - mūsų pasivaikš-
čiojimai labai smagūs ir linksmi, gera 
pabūti gamtoje. 

tema

Visuomet pakelia nuotaiką
Grupės „Pop Ladies“ narės Liepos Mondeikatės-Norkevičienės šuo Riku
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Gėlių mylėtoja
Dainininkės, grupės „Ingrida & Girls 
Only“ lyderės Ingridos Kazlauskaitės 
šunytė Bela

Veislė. Pudelis. Ši veislė mūsų giminėje yra 
labai pamilta nuo senų laikų, tad spėjome 
įsitikinti, kad pudeliai yra be galo mieli šu-
niukai ir tikrai protingi, paklusnūs, draugiš-
ki. Mums buvo svarbu augintinio būdą ir 
charakterį derinti prie savo gyvenimo būdo. 
Mes su Bela viena kitą pamilome iš pirmo 
žvilgsnio. 
Amžius. 5 metai.
Šunybės. Dabar ji jau didelė ir šunybių 
retai iškrečia. Bet, kai dar buvo mažutė, 
tikrai mėgdavo visaip išdykauti. Kartą ve-
žėme Belą pas veterinarus, mat jos visas 
užpakaliukas buvo violetinės spalvos. Bai-
siausiai persigandau, bet veterinaras liepė 
pažiūrėti, ar tik šuo nebus suėdęs ko nors, 
kas būtų panašios spalvos. Pasirodo, mūsų 
Bela suvalgė violetines tulpes. Ji tikrai 
mėgdavo graužti gėlių žiedus, tad visi žy-

dintys dalykai turėjo būti sukelti kur nors 
aukštai, kad ji nepasiektų. Gal įdomesnės 
ne jos šunybės, o kiti mitybos įpročiai. Be-

la yra ragautoja, jai norisi ir agurkų, ir dar-
že augančių braškių, ir net bulvės, jei pa-
mato, kad lupu.
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Veidai
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Veidai

Parengė Vaida Andrikonytė

„Aš tikrai manau, kad mamos valdo pa-
saulį. Pirmiausia švelnumu, gerumu ir meile. 
Juk mamos žino geriausiai... Net tėčiai į par-
duotuves dažniausiai eina su iš anksto pa-
ruoštu sąrašu, ko reikia nupirkti“, - smagiai 
mintijo Nora. Tiesa, žinoma moteris, kalbė-
dama apie mamas, įžvelgia ne tik gražiąsias 
gyvenimo puses, bet ir sunkumus, su kuriais 
jos susiduria: „Esu tikra, kad visos mamos 
yra labai veiklios, visos turi kažkokių gabumų, 
tik ne visos turi kur pasireikšti, atsiskleisti, 
su kuo pasidalyti savo mintimis, idėjomis, 
norais ar net problemomis.“ 

Būtent todėl Nora, būdama viena mamas 
vienijančio projekto „Mamų partija“ inicia-
torių, tvirtina, kad didžiausias ir svarbiausias 
šio projekto tikslas yra parodyti, jog kartu 
mamos gali įgyvendinti ir nuveikti absoliučiai 
viską. Visos mamos turi vieną ir tą patį tiks-
lą - kad jų vaikai būtų laimingi, o vaikai lai-
mingi, kai laimingos jų mamos. „Pastebiu ne 
tik trūkumą veiklų ir sričių, kuriose gali at-
siskleisti mamos, bet ir dar vieną didelę 
prob lemą. Šiais laikais daug jaunų moterų 
bijo kurti šeimą. Vaikų atsiradimą jos įvardi-
ja kaip vieną pagrindinių trikdžių siekiant 
karjeros. Mes su „Mamų partija“ norime įro-
dyti, kad vaikai ne tik niekam netrukdo - nei 
siekti karjeros, nei keliauti, nei atrasti, - net 
atvirkščiai, praturtina kiekvieną mūsų gyve-
nimo sritį, jie yra mamos gyvenimo variklis. 
Jau kurį laiką pastebime, kad pasaulyje ne-
reta moteris puikiai atskleidžia savo verslu-
mą, demonstruoja vadovavimo įgūdžius, bet 
siekdama karjeros slopina motiniškąjį pradą. 
Žinoma, auginant vaikus dirbančioms ma-
moms reikia dvigubai daugiau energijos, kad 
pasiektų tų pačių rezultatų kaip vyrai, bet ir 
pasitenkinimas tais rezultatais dvigubai di-
desnis. Man norėtųsi, kad neliktų baimės 
atskleisti abu dalykus, tiek save kaip moterį, 
tiek kaip mamą. Juk šios dvi sritys - moti-
nystė ir karjera - viena kitai netrukdo“, - 
tvirtina N.Lapinskienė, pati auginanti tris 
atžalas (17-metį Augustą, 15 metų Dominy-
ką ir 5 metų Emiliją). Pasak Noros, labiausiai 

stebina tai, kad dažnai vaikų susilaukti bijo 
būtent pasiturinčios ir jau kažkokius karjeros 
pamatus turinčios moterys, o ne tos, kurios 
verčiasi sunkiau. Neretai šiuolaikinės mote-
rys, pasinėrusios į darbus, delsia susilaukti 
vaikų, nukelia tai ateičiai, o vėliau paaiškėja, 
kad biologinis laikrodis yra negailestingas: 
„Lietuvoje sparčiai daugėja šeimų, kurios 
nebegali susilaukti vaikų. Žinoma, to prie-
žastys įvairios, bet beribis moterų atsidavi-
mas karjerai, mano galva, taip pat yra viena 
priežasčių. Visų pasaulio pinigų neuždirbsi-
me, o vaikai mums suteikia sparnus, jėgą ir 
prasmę dirbti, kurti bei gyventi.“

Nora tvirtina, kad sieks parodyti mote-
rims, koks puikus gyvenimas būna būtent 
tapus mama ir paskatino ją įsitvirtinti pro-
jekto „Mamų partija“ gretose, rodyti inicia-
tyvą ir drąsinti mamas kiekviename gyveni-
mo žingsnyje. „Mama dažniausiai ir yra visas 
mažo žmogučio pasaulis, bet žmogutis auga, 
jis nori ne tik šalia turėti gerą, mylinčią, vi-
suomet pasiruošusią apkabinti ar paguosti 
mamą, jis nori ja ir didžiuotis. Kaip ir tėčiu, 
žinoma. Juk tėtis paprastai yra ta mūro siena, 
už kurios vaikas gali pasislėpti nuo visų pa-
saulio negandų ar paprašyti pagalbos, kai jam 
dėl ko nors nedrąsu. Tad jau svarstome tėčių 
frakcijos atsiradimo „Mamų partijoje“ gali-
mybes. (Juokiasi.) Projekto gretose norime 
matyti kuo daugiau skirtingų mamų, kad jos 
imtųsi kuruoti joms aktualias, įdomias ir 
svarbias gyvenimo sritis, pramoginių ir spor-
to renginių, parodų, koncertų organizavimą, 
paramos projektus, prisidėtų prie naujų ta-
lentų atradimo ir ugdymo, įvairių kūrybinių 
projektų. Pasakosime apie mamas, kurios jau 
yra daug nuveikusios, nors turi vaikų. Padė-
sime vienos kitoms, keisimės patirtimi, da-
linsimės žiniomis, ieškosime išeičių iš sudė-
tingų situacijų ir kartu švęsime gyvenimą, 
nes jis puikus tiems, kas nestoviniuoja gy-
venimo šalikelėse“, - apie naują veiklą pasa-
kojo Nora ir kvietė visas mamas prisijungti 
prie projekto „Mamų partija“ paskyros socia-
liniame tinkle „Facebook“.

Nora Lapinskienė - 
mamos valdo pasaulį?!
Verslininkė, buvusi televizijos laidų redaktorė ir vedėja, dėstytoja, dermatologijos  
klinikos vadovė Nora LapiNskieNė save pirmiausia mato ne kaip karjerą pasiekusią 
moterį, o kaip laimingą trijų vaikų mamą. pasak jos, būtent motinystės džiaugsmas yra 
tikrasis variklis, kuris leidžia pasiekti visko, ko nori, niekuomet nestokoti jėgų, svajoti ir 
drąsiai kovoti už ateitį. kiekviena moteris turi motinystės instinktą ir jis yra stipriausias. 
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GiGi Hadid: naujausių kolekcijų milane, paryžiuje, niujorke pristatymas
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Mados pasaulis, sakoma, niekada nesustoja suktis. Kaip ir modelis 
GiGi Hadid (21). Šiuo metu šios žaliaakės gražuolės pilna visur - belieka 
stebėtis, kaip ji ir suspėja. Vieną dieną ji Milane, kitą - Niujorke, trečią - 
Paryžiuje. Rodos, be jos negali apsieiti nė vienas garsus dizaineris, prista-
tydamas naujausią kolekciją. Tad ir rugsėjį bei spalį vykusiose mados  
savaitėse Milane, Niujorke, Paryžiuje, Londone ir kitur ant podiumo  
žygiavo ir supermodelis Gigi. Ką gi žinome apie šią olandų ir palestiniečių 
kilmės manekenę, į supermodelių olimpą įkopusią kosminiu greičiu?

„Fendi“

„Baltmain“
EPA-Eltos nuotr.

Elio Sabo  
(Elie Saab) kolekcija
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GiGi Hadid: naujausių kolekcijų milane, paryžiuje, niujorke pristatymas

ŽvaigŽdės
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n Gimė 1995 m. balandžio 23 d. Los Andžele 
(JAV).
n Tikrasis jos vardas - Jelena Noura Hadid 
(Jelena Noura Hadid). Gigi slapyvardį modeliui 
parinko mama, kai ji pradėjo modelio karjerą.
n Gigi motina Jolanda Foster (Yolanda 
Foster) - buvęs olandų kilmės modelis, dabar 
namų šeimininkė. Tėvas Mohamedas Hadidas 
(Mohamed Hadid) - palestiniečių kilmės 
nekilnojamojo turto agentas. Jie išsiskyrę. Gigi 
patėvis yra 16 „Grammy“ laimėtojas muzikos 
prodiuseris Deividas Fosteris (David Foster).
n Pirmą kartą Gigi pastebėjo „Guess“ stilistas 
Polas Marčanas (Paul Marciano), kai ji buvo 
dar visai mažytė, - sulaukusi vos trejų metų 
Gigi jau dalyvavo savo pirmojoje mados 
kampanijoje.
n Gigi yra vyriausia iš trijų vaikų. Jos sesuo 
Bela (Bella) pasirašė sutartį su ta pačia 
modelių agentūra „IMG Models“ Niujorke, su 
kuria dirba ir Gigi. Turi jaunesnį brolį Anvarą 
(Anwar).
n Gigi asmeninė dietologė yra jos mama.
n Mėgsta citrininę vonią ir dušo želė.
n Jos ūgis - 1,78 m.
n Turi net 2,5 mln. „Instagram“ sekėjų.
n Mėgsta darytis asmenukes ir pasidalinti 
jomis socialinėje žiniasklaidoje, nes mano, 
kad socialinė žiniasklaida yra puiki galimybė 
ir būtinybė tiems, kurie dalyvauja pramogų 
industrijoje.
n Viename Niujorko universitetų studijuoja 
kriminalinę psichologiją.
n Ji pamišusi dėl žirgų. Kitados svajojo apie 
profesionalų žirgų sportą, tačiau pasirinko 
modelio karjerą. Tiesa, meilė žirgams liko - 
vos radusi laisvo laiko jodinėja.
n Mėgstamiausios jos treniruotės - boksas.
n Dievina „McDonalds“ maistą - suvožtinius 
ir bulvytes bei kitus greitojo maisto patiekalus 
galėtų valgyti kasdien, bet prisipažįsta, kad 
modelio darbas priverčia kasdien to nedaryti.
n Mėgstamiausias drabužis - aptemptos 
kelnės, vadinamosios timpės. Tokią išvadą 
galima padaryti pažvelgus į jos nuotraukas, 
kuriose ji paparacų pričiupta gatvėje, - 75 
proc. tokių nuotraukų ji yra su timpėmis.
n Artima draugė - modelis Kendal Džener 
(Kendall Jenner), geros draugės - atlikėja 
Teilor Svift (Taylor Swift) ir modelis Ailend 
Boldvin (Ireland Baldwin), Kiara Delevin (Ciara 
Delevingne).
n Ji mėgsta sakyti, kad gyvena „Europos 
autobuse“, - mat nuolat keliauja po įvairias 
šalis dalyvaudama mados savaitėse.
n Audringas romanas su Australijos 
popžvaigžde Kodžiu Simpsonu (Cody 
Simpson) truko keletą metų. Dabar Gigi artimai 
draugauja su britų atlikėju Zajanu Maliku 
(Zayn Malik).
n Būdama 16-os, pasirašė sutartį su 
„IMG Models“ Niujorke, būdama 17 
metų tapo prekės ženklo „Guess“ veidu ir 
„Maybelline“ ambasadore. Pozavo beveik 
visų prestižiškiausių žurnalų viršeliams, o 
2015-aisiais pasirodė prestižiniame „Pirelli“ 
kalendoriuje, taip pat buvo pakviesta į 
„Victoria’s Secret“ gretas.
n Jau antrą kartą „Washington Weekly“ 
skaitytojai Gigi išrenka mėgstamiausia JAV 
asmenybe.

Faktai

 Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Versace“

„Mugler“ „Max Mara“

„Bottega 
Veneta“
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ŽvaigŽdės

Į Holivudą atvykstančios ambicingos provincijos gražuolės dažniausiai mato du 
„karjeros“ kelius - tapti kino žvaigžde arba ištekėti už milijonieriaus.  
O jei nepavyks nei viena, nei kita, blogiausiu atveju susirasti bent turtingą meilužį. 
Tik bėda, kad kai kada įvykiai pakrypsta netikėta linkme...

Garsiausios svetimų  turtų „medžiotojos“

kristal Haris (Crystal Harris, 30)

Modelis, atlikėja Kristal Haris, užaugusi 
mažame Arizonos miestelyje, svajojo apie 
dainininkės karjerą. Tačiau jos svajonė išsi-
pildė tik susipažinus su „Playboy“ leidėju 
Hju Hefneriu (Hugh Hefner, 90). jam tuo-
met buvo 82-eji, o jai - 22-eji! Aplink profe-
sionalų mergišių H.Hefnerį visada sukioda-

vosi daugybė gražuolių, svajojusių už jo ište-
kėti. Kaip K.Haris sugebėjo apsukti galvą 
senyvam donžuanui, kad šis panoro ją vestis 
prie altoriaus, - neaišku. Bet nepraėjus nė 
dvejiems metams po pažinties jis jai pasipir-
šo. O prie žiedo pridėjo sutartį dėl jos debiu-
tinio singlo įrašo. Bet prieš vestuves 
H.Hefnerio advokatas oficialiai ją įspėjo, kad 
pagal Hju testamentą jai neteks nė cento...

Vestuvės be 
teisinės galios

treisi edmonds 
(tracey edmonds, 49)

nepraėjus nė metams po skyrybų su 
pirmuoju vyru, populiaraus televizijos 
veido Treisi edmonds kelyje pasipainio-
jo Holivudo žvaigždė, aktorius milijonie-
rius edis Merfis (eddie Murphy, 55). 
netrukus edis, pats to nepastebėjęs, už-
kibo ant Treisi kabliuko. Bet jis nebuvo 
naivus kvailelis. Su išrinktąja atšventęs 
prabangias, bet neturinčias teisinės ga-
lios vestuves Bora Boroje, edis jai pa-
siūlė pasirašyti vedybų sutartį, o tik pas-
kui pagal visas taisykles įforminti san-
tuoką Amerikoje. ir čia Treisi susvyravo. 
Kam jai buvo tekėti ir kęsti sudėtingą 
e.Merfio charakterį, jei skyrybų atveju 
negautų iš jo nė dolerio? ir ji, iškėlusi 
sceną, atsisakė bei pareiškė, kad tarp jų - 
viskas baigta. Vėliau, kad pažįstamų aky-
se neatrodytų visiškai negražiai, ji pa-
reiškė, neva jos sūnūs iš pirmosios san-
tuokos nusiteikė prieš e.Merfį. ir dar jai 
nepatiko aktoriaus mama. Tačiau visiems 
buvo visiškai aišku - tiesiog žlugo jos 
planas prieiti prie edžio turtų.

Apsidraudė testamentu 
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Parengė  Milda KUNSKAITĖ

Garsiausios svetimų  turtų „medžiotojos“

Dita fon tys (Dita Von teese, 44)

Modelis, burleskos šokėja Dita fon Tys, ku-
rios tikrasis vardas yra Hiter Renė Svit (Heat-
her Renee Sweet), karjerą pradėjo viename 
Kalifornijos striptizo klubų. Vėliau Dita tapo 
tikra burleskos žvaigžde, be to, sėkmingu foto-
modeliu ir filmuojasi kine. Garsiausi dizaineriai, 
kaip Vivjena Vestvud (Vivienne Westwood) ir 
Žanas Polis Gotjė (Jean Paul Gaultier), laiko 

garbe, jei Dita fon Tys pasirodo vilkėdama jų 
kostiumus. Bet prieš 15 metų, kai susipažino 
su dainininku Merilin Mensonu (Marilyn Man-
son, 47), Dita nebuvo tokia garsi. Užtat jos iš-
rinktasis galėjo pasigirti didžiule gerbėjų armi-
ja, į jo pasirodymus susirinkdavo pilni stadionai. 
D. fon Tys tvirtina, kad įsimylėjo ekstravagan-
tiškąjį atlikėją, nors faktas, kad jis toli gražu 
nebuvo vargšas, tikriausiai tapo dar vienu ar-
gumentu už vedybas. Jie surengė prašmatnias 

vestuves, bet jų santuoka truko dvejus metus. 
Pati D. fon Tys kartą pareiškė, kad nutraukus 
santuoką liko „be nieko“ tik todėl, kad pati to 
norėjo, neva iš išdidumo nenorėjo nė cento iš 
neištikimo vyro. Tačiau skyrybų dokumentai 
liudija ką kita. Merilin parašė pareiškimą, kuriuo 
atsisakė mokėti žmonai kompensaciją ir dar 
reikalavo, kad ji apmokėtų visas teismo išlaidas. 
Dita apsiėjo be buvusio vyro pinigų, o nuo to 
laiko pakankamai užsidirbo ir pati.

ŽvaigŽdės

Liko nieko nepešusi
oksana GriGorjeVa (46)

Rusijoje gimusi Oksana Grigorjeva svajojo apie pianistės 
karjerą. Tačiau aplinkybės susiklostė kitaip ir ji persikėlė į 
Londoną, kur spėjo dukart ne itin sėkmingai ištekėti, kol su-
sipažino su tikra garsenybe - aktoriumi Timočiu Daltonu (Ti-
mothy Dalton, 72), vienu iš Džeimso Bondo vaidmens atlikėjų. 
Nors ji pagimdė sūnų Aleksandrą, oficialiai jis jos taip ir neve-
dė, o vėliau visai su ja išsiskyrė. Keista, bet likimas  
O.Grigorjevai suteikė antrą šansą - suvedė su MeLU GiBSO-
NU (Mel Gibson, 60), kuris ją iki ausų įsimylėjo. Dėl jos Melas 
išsiskyrė su žmona, su kuria gyveno beveik 30 metų ir užau-
gino septynis vaikus. Tačiau M.Gibsono žmona Oksana taip ir 
netapo. Ji pati jį metė, apkaltinusi ją mušus. Teisme Oksana 
atsisakė M.Gibsono jai siūlomų 15 milijonų - tiek jis ketino jai 
sumokėti, norėdamas išsiskirti taikiai. Ji norėjo gerokai daugiau! 
Tai ir buvo jos lemtinga klaida. Teisėjui O.Grigorjevos preten-
zijos pasirodė nepagrįstos, ir ji gavo vos 750 tūkstančių, kurių 
didžiosios dalies netrukus neteko, nesilaikydama pasirašyto 
pasižadėjimo neviešinti Melo asmeninio gyvenimo.

Po prašmatnių vestuvių - negražios skyrybos
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Audiniai paįvairinti 

lazeriniu blizgesiu

Sezono topas - 
mettalic avalynė, 
žibanti sidabru ar auksu

Kolekcijoje - daug  
modelių iš natūralios odos
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„Louis Vuitton“ eksperimentai: asimetrija, lazerinis blizgesys

StiliuS

Mados namams „Louis Vuitton“ 
kuriantis prancūzų dizaineris Nikolia 
Geskieras (Nicolas Ghesquiere), Pa
ry žiaus mados savaitėje pristatęs ko
lekciją 2017 m. pavasariui ir vasarai, 
sulaukė audringų plojimų. Eksperi
mentuoti linkęs dizaineris ir šįkart pa
sinėrė į geometrinių elementų bei fak
tūrų įvairovę, išaukštindamas asime
trinį drabužio kirpimą. Lazeriniais bliz
gučiais paįvairinti audiniai  ne vienin
telis metalo blizgesys kolekcijoje. Šalia 
metalizuoto audinio paviršiaus  
ir mettalic avalynė, žibanti sidabru ar 
auksu. Tai  naujojo sezono topas. Kaip 
ir natūrali oda bei ilgaauliai.
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„Louis Vuitton“ kolekcijoje 
karaliauja asimetrija

„Louis Vuitton“ eksperimentai: asimetrija, lazerinis blizgesys



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

grožio paletė

1. Nagus reguliariai maitinkite! Kad 
jie nesisluoksniuotų ir nelūžinėtų, na-
gų odelę kasdien tepkite specialiu na-

gų kremu arba kosmetiniu aliejumi. Tai ne 
tik maitina nagus, bet ir minkština pačią ode-
lę, ji mažiau užauga.

2. Prieš manikiūrą pasidarykite ran-
kų vonelę! Kad manikiūras būtų ko-
kybiškesnis ir nagų netraumuotų, da-

rykitės jį iškart po dušo, skalbimo arba indų 
plovimo. Taip pat galima rankas 5 minutes 
palaikyti šilto vandens vonelėje su žiupsniu 
jūros druskos.

3. Teisingai karpykite ir dildykite na-
gus. Tai daryti reikia kartą per 7-10 
dienų. Rankos turi būti švarios ir sau-

sos, kitaip karpydami nagus galite pasigauti 
infekciją. Juos karpyti geriausia ne žnyplėmis, 
o žirklutėmis lenktais galais. Stenkitės dirb-
ti pačiais žirklučių galais, viduriukas gali pa-
žeisti nago struktūrą. Nagą kirpkite, pakar-
todami piršto galiuko formą. Po to nago kraš-
tą nulyginkite dilde (ne metaline, o stikline), 
ją vedžiodami viena kryptimi nuo nago kraš-
to į vidurį. Dildės smarkiai nepakreipkite. 
Odelę geriausia šalinti specialia priemone, 
kurią reikia palaikyti 3-7 minutes, - toks bū-
das yra labiausiai tausojantis. Po to suminkš-
tėjusi odelė lengvai nuimama mentele arba 
apelsinmedžio lazdele.

4. Kasdien masažuokite rankų pirš-
tus. Pirštų masažas gerina nago guo-
lio (vietos, iš kurios auga nagas) krau-

jo apytaką, vadinasi, nagai greičiau gaus aug-
ti būtinų maisto medžiagų. Kiekvieną pirštą 
masažuokite nuo galo prie pagrindo, suspau-
dę kitos rankos smiliumi ir didžiuoju pirštu. 
Kiekvieną pirštą sukamaisiais judesiais trin-
kite iš visų pusių, judėdami nuo pagalvėlės 
prie pagrindo.

5. Nepamirškite rankų odos. Nusiplo-
vę rankas gerai nusišluostykite, tada 
jos nešerpetos. Jei šerpetų vis dėlto 

atsirado, atsargiai nukirpkite jas žirklutėmis 
arba žnyplutėmis, tik jokiu būdu neplėšykite.

6. Naudokite tik kokybišką laką ir 
priemonę jam nuvalyti be acetono. 
Nuo nekokybiško lako nagų spalva gali 

pakisti - papilkėti arba pageltonuoti. O acetonas 
juos sausina, dėl to jie silpnėja ir darosi trapūs.

7. Įtraukite į savo racioną naudin-
gų nagams produktų. Kad jie ge-
rai augtų, jiems būtinos „statybinės 

medžiagos“.

Septynios naminio manikiūro taisyklės
Norite turėti sveikus nagus? Tai visiškai nesunku, jei laikysitės gana paprastų taisyklių.
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grožio paletė

Nagų valgiaraštis
Nagams yra būtini 6 vitaminai ir 5 mineralinės medžiagos.

Vitaminas A - kad nagai būtų tvirti. Jo šaltiniai: žuvų tau-
kai, kepenys, sviestas, kiaušinio trynys, pienas.

B grupės vitaminai - gerina nagų augimą. Jų šaltiniai: 
alaus mielės, ankštiniai, rupių miltų duona, kiaušiniai, 
riešutai, špinatai, kviečių daigai.

Vitaminas C - neleidžia nagams plonėti. Jo šaltiniai: 
citrusiniai, paprika, erškėtuogės, šaltalankiai.

Vitaminas E - maitina nagus, apsaugo ir drėkina guolį.
 Jo šaltiniai: nerafinuotas augalinis aliejus, saulėgrąžos, 
salotos, špinatai, petražolės, kviečių daigai.

Vitaminas D - padeda organizmui pasisavinti kalcį. Jį sin-
tetina oda veikiant saulės spinduliams. Norint gauti būtiną 
šio vitamino dozę, užtenka pabūti saulėje 15-20 minučių.  
Jo šaltiniai: žuvų taukai, menkių kepenys.

Vitaminas H - lemia keratino - nagų statybinės medžiagos -
kokybę, stiprina nagus. Jo šaltiniai: kiaušinio trynys, mėsa ir 
subproduktai, jūros žuvys, riešutai ir grybai.

Geležis - jos trūkstant nagai įdumba, lūžinėja, atsiranda 
skersinių griovelių. Šaltiniai: obuoliai, grikių košė, kepenys, 
džiovinti abrikosai, petražolės, jūros kopūstai.

Jodas - stimuliuoja nagų augimą. Šaltiniai: jūros kopūstai, 
feichoja, žuvys ir jūros gėrybės.

Silicis - didina nagų plokštelės atsparumą ir elastingumą. 
Šaltiniai: kruopos, šakniavaisiai, paukštiena.

Kalcis - stiprina nagus, jie tampa kietesni. Šaltiniai: sezamo 
sėklos, pieno produktai.

Siera - būtina formuotis keratinui - baltymui, įeinančiam į 
nagų, plaukų ir odos sudėtį. Šaltiniai: pienas, mėsa, žuvys, 
kiaušiniai, kruopos, ankštiniai, kopūstai, svogūnai, agurkai, 
ropės, pipirai, šparagai, obuoliai, vynuogės, agrastai, 
česnakai, krienai, dilgėlės.

Taip pat įtraukite į valgiaraštį vaisių drebučių, žuvų 
užpiltinės, marmelado, šaltienos. Šie produktai padeda  
nagams sutvirtėti, jie gerai auga.

Septynios naminio manikiūro taisyklės
Norite turėti sveikus nagus? Tai visiškai nesunku, jei laikysitės gana paprastų taisyklių.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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išskirtinumas

n Delfinas - vienintelis žinduolis, ku-
ris gimsta uodega į priekį. Jauni delfinai 
lieka su motina dvejus ar trejus metus.

n Gamtoje gyvena beveik 40 rūšių del-
finų, jų artimiausi giminaičiai - banginiai 
ir jūrų karvės. Daugumos rūšių delfinai 
gyvena sūriame vandenyje, bet yra ir gė-
lavandenių gyvūnų.

n Suaugusių delfinų ilgis gali siekti nuo 
1,2 m iki 9,5 m, o sveria jie nuo 4 iki 10 
tonų (didžioji orka). Smegenys - didžiausias 
organas delfino kūne. Miegant dalis sme-
genų būdrauja, kad delfinas galėtų kvėpuo-
ti ir nenuskęstų. Delfino gyvybė tiesiogiai 
priklauso nuo gaunamo deguonies.

n Delfinų silpna uoslė, bet jie puikiai 
mato ir pasižymi absoliučiai unikalia klau-
sa. Skleisdami galingus garsinius impul-
sus, jie naudojasi echolokacija ir puikiai 
orientuojasi vandenyje, randa vienas kitą 
ir susiranda maisto.

n Delfinai ilgą laiką gali plaukti 25 my-
lių per valandą greičiu. Tai beveik 3 kartus 
didesnis greitis, negu gali pasiekti grei-
čiausi pasaulio plaukikai.

n Taip pat jie labai mėgsta... čiuožti 
bangomis, kaip banglentininkai! Tokį 
vaizdą neretai galima pamatyti prie Ha-
vajų salų.

n Delfinai lengvai ir draugiškai bend-
rauja su kitais gyvūnais ir tie atsako tuo 
pačiu.

n Neįtikėtinai romantiškas faktas iš 
delfinų „asmeninio gyvenimo“. Mokslinin-
kai, tyrinėjantys Amazonės delfinus, nu-
statė, kad patinai teikia dovanas potencia-
lioms partnerėms. Ir kokios dovanos tiki-
si delfino patelė, kad patiną įvertintų kaip 
kandidatą giminei pratęsti? Žinoma, upės 
dumblių puokštės!

n Absoliučiai unikali delfinų savybė 
yra ta, kad jie, tarsi ultragarso prietaisas, 
geba pamatyti žmogaus vidų, pavyzdžiui, 
jie greitai nustato, kad moteris laukiasi. 
„Naujos gyvybės“ jutimas delfinus emo-
ciškai labai įaudrina, jie džiaugsmingai ir 
audringai reaguoja į nėščias moteris. Pa-
prastai baseinuose su delfinais neleidžia-
ma plaukioti nėščiosioms, kad gyvūnai 
skirtų dėmesio ir kitiems lankytojams bei 
siekiant išvengti būsimojo kūdikio „emo-
cinės atakos“.

Delfinų terapija

n Žmonės ir delfinai bendrauja nuo 
seniausių laikų. Bendravimas su delfi-
nais teigiamai veikia žmogaus organiz-
mą, ypač vaikų psichiką. Tokią išvadą 
britų specialistai padarė jau 1978 m. Ta-
da ir buvo pradėta plėtoti delfinų tera-
pija. Dabar ji taikoma gydant daug fizinių 
ir psichikos ligų, tarp jų - autizmą. Plau-
kiojimas su delfinais padeda atsikratyti 
chroniško skausmo, stiprina imunitetą 
ir net padeda ugdyti vaikų kalbą.

n Dėl savo gracingo grožio delfinai 
yra populiarūs modeliai viso pasaulio 
fotografams. Galbūt net šių gyvūnų 
nuotraukų žiūrinėjimas pasižymi „del-
finų terapijos“ efektu?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomūs faktai apie delfinus
 Įdomybės

Delfinai - vieni mylimiausių vandens gyvūnų. Jie pasižymi aukštu intelektu ir draugiš-
ku būdu. Daugeliui delfinai asocijuojasi su smagiais akrobatiniais pasirodymais delfi-
nariume. Tačiau kai kurios šalys teigia esančios prieš delfinų laikymą nelaisvėje ir net 
priima juos ginančius įstatymus.

Globojami įstatymų

n Indija tapo ketvirtąja valstybe, 

uždraudusia delfinus laikyti nelaisvėje, 

anksčiau analogiškus įstatymus priėmė 

Kosta Rika, Vengrija ir Čilė. Indai del-

finus vadina „asmenybe arba kitokios 

nei homo sapiens kilmės žmogumi“. 

Taigi „asmenybė“ turi turėti savo tei-

ses, o jų išnaudojimas komerciniais 

tikslais yra nepriimtinas.
n Mokslininkai, tyrinėjantys gyvū-

nų elgseną, sako, kad yra labai sunku 

nustatyti ribą, skiriančią žmogaus inte-

lektą ir emocijas nuo delfinų prigimties.
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KaleidosKopas

JaponiJa iškėlė į orbitą 
nauJą orų stebėJimo 
palydovą

Japonija į orbitą iškėlė naują orų ste-
bėjimo palydovą su mangų (komiksų) 
paveikslėliais, praneša „Euronews“. Pa-
lydovas „Himawari 9“, reiškiantis „sau-
lėgrąža“, pradėjo 15-os metų misiją. Jis 
stebės ciklonus ir audrų judėjimą Azijos 
ir Ramiojo vandenyno regione. Palydovą 
nešanti raketa pakilo iš Tanegašimos sa-
loje įsikūrusio kosmoso centro. Raketa 
dekoruota mangų paveikslėliais, siekiant 
paskatinti visos šalies mokyklų auklėti-
nius domėtis kosmoso stebuklais. 

Eltos inf.

įdomu Tarptautinis festivalis
Portugalijoje, Fronteiroje, susitiko 
viso pasaulio oro balionų gerbėjai, 

mat čia vyko dvidešimtasis  
tarptautinis karšto oro balionų 

čempionatas, trukęs net 5 dienas. 
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KaleidosKopas

teismas susirūpino 
šimpanzės gerove

Argentinos teismas nusprendė, kad 
šimpanzė Sesilija (Cecilia) turi būti pa-
leista iš Mendosos miesto zoologijos sodo, 
kur ji kelerius metus buvo laikoma ne-
tinkamomis sąlygomis. 

Bylą inicijavo Teisininkų kovos už gyvū-
nų teises asociacija (AFADA). Pasirodo, Se-
silija narve laikoma viena, o tai daro neigia-
mą poveikį jos sveikatai. Teismas nusprendė, 
kad beždžionė turi būti išvežta iš Mendosos 
zoologijos sodo. Kol šimpanzė bus išgabenta 
į Braziliją, ja rūpinsis AFADA. Pasak aso-
ciacijos atstovų, sėkmingas beždžionės teisių 
gynimas tapo precedentu pasaulio teismų 
praktikoje. Anksčiau Mendosos zoologijos 
sode gyveno baltasis lokys Artūras (Arturo). 
Jis buvo vadinamas liūdniausiu pasaulyje 
baltuoju lokiu, kai nugaišo jo voljero kai-
mynas. 2014 metais „Greenpeace“ aktyvis-
tai ėmė rinkti parašus raginimui išgabenti 
Artūrą į Kanadą, bet gyvūnas buvo pernelyg 
silpnas tokiai kelionei. Liepos mėnesį buvo 
pranešta, kad jis nugaišo. 

Eltos inf.

Įdomu
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scena

„Iš tiesų keista, kad su latviais vadiname 
vieni kitus broliais, bet retai kada bendrauja-
me ir dar rečiau bendradarbiaujame“, - sako 
S.Prūsaitis.

„I’m electrifying“ idėja jam kilo pernai po 
vieno „X faktoriaus“ filmavimų, kuriame sve-
čių teisėmis dalyvavo „Brainstorm“. „Asme-

niškai Renaro iki tol nepažinojau, nors dar 
„Happyendless“ laikais tekdavo atsidurti kaž-
kur šalia vienas kito. Galbūt tai lėmė, kad 
susitikę apsikabinom ir ėmėm bendrauti lyg 
seni draugai. O gal tai todėl, kad Renaras - 
labai atviras ir šiltas žmogus, su kuriuo lengva 
rasti bendrą kalbą“, - sakė S.Prūsaitis.

„Saulius yra tikras energijos užtaisas, su 
juo taip smagu dirbti. Jo studija „White Face“ 
stebina profesionalumu. Mes tikrai labai ge-
rai leidome laiką tiek Rygoje, kur vyko pasi-
rengimas, tiek Vilniuje, kur viską galutinai 
įrašėme. Pasikvietėme Latvijoje žinomą pro-
diuserį Gatį Zakį ir jis dainą įvilko į finalinį 
rūbą“, - sakė R.Kauperas.

Tiek Saulius, tiek Renaras apie „I’m 
electrifying“ kalba lyg susitarę. „Tai kūrinys, 
kaip mes jaučiamės čia ir dabar. Tikimės, 
kad jis įkvėps žmones mėgautis šia akimir-
ka“, - sako jie.

Saulius Prūsaitis ir „Brainstorm“ lyderis
suvienijo muzikines jėgas
SauliuS PrūSaitiS pristato naujausią dainą „i’m electrifying“ iš ką tik išleisto 
albumo „Vaikas iš didelės raidės“. tai bendras jo ir populiariausios latvių grupės  
„Brainstorm“ lyderio renaro KauPero darbas. ir tai pirmas kartas po labai ilgos 
pertraukos, kai lietuviai su latviais įrašė bendrą dainą.

Saulius Prūsaitis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Renaras Kauperas
„Brainstorm“ nuotr.
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„Ši muzika man asocijuojasi su muzikine 
branda, nes džiaze gali surepetuoti pradžias ir 
pabaigas, numatyti vietas, kuriose improvizuo-
sime, bet galutinio rezultato niekuomet nesu-
repetuosi. Tai muzika, kurios tiesiog negali 
suvaidinti. Labai džiaugiuosi kūrybine partne-
ryste su Andrejumi Polevikovu, ji leidžia ieš-
koti ir atrasti. Tai kūrėjui laba svarbu“, - pri-
sipažino Girmantė artėjant rudens koncertui.

Vieninteliame rudens koncerte „Fall in 
Jazz“ skambės išgyventa programa. Pasak 
Girmantės, kuo daugiau laiko atlikėjas skiria 
programos „prisijaukinimui“, tuo labiau jos 
kūriniai keičiasi, auga, skleidžiasi, tobulėja jų 
forma ir galiausiai repertuaras tampa nebe-
atpažįstamas ir asmeniškas. Koncerte skam-
bės aranžuoti džiazo standartai, kuriuos pa-
pildys specialūs rudeniški akcentai, džiazo 
motyvai pinsis su liaudies dainomis. „Vasarą 
klausytojams pristatėme programą „Jazz 
Night In White“, ji buvo pavadinta mažąja 
džiazo revoliucija. Labai džiaugiamės kiekvie-
nu atgarsiu, nes klausytojų atsiliepimai įkve-
pia kurti toliau. Nesustojome, ir toliau ieško-
me geriausio skambesio, keliame sau muzi-
kinius iššūkius, nevaržome savęs. Koncerte 

„Vaidilos“ teatre pristatysime išties įvairią 
programą“, - sako dainininkė.

Lapkričio 17 dieną „Vaidilos“ teatro salė-
je kokybiškos muzikos gerbėjai skambėsian-

čius kūrinius girdės tik vieną kartą. Kiekvie-
ną koncertą Girmantė ir Andrejaus Poleviko-
vo džiazo trio atnaujina, kurdami nepakarto-
jamą susitikimą su publika.

scena

Girmantė kviečia į nesuvaidinto 
džiazo koncertą

„Laisvalaikio“ inf.

„Nors atlieku įvairių žanrų muziką, kiek vie
no džiazo koncerto laukiu su ypatingu jaus
mu širdyje  tai man kas kartą didelė šven
tė ir tikras egzaminas prieš klausytoją“,  
sako dainininkė GirmaNtė Vaitkutė, lap
kričio 17ąją sugrįžtanti į sceną su andrejaus  
Polevikovo trio kokybiškos muzikos vizitine 
kortele tapusiame „Vaidilos“ teatre.

Girmantė Vaitkutė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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INterNetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Kurias  
duris pasirinkti?

„cartoon network“

Derėtų žinoti
„Ben 10“ yra viena populiariausių vaikų televizijos laidų Bulgarijoje. 

Naujo sezono pasirodymo proga reikėjo padaryti kažką tokio, kad vaikai 
vėl prisimintų ypatingą berniuką Beną ir jo šou. Į kompaniją pasitelktas 
SOS vaikų kaimelis ir vietinis prekybos centras.

Kampanija
Prekybos centre pastatytas žalias telefonas. Vos tik pavienis vaikas ar 

jų grupė praeidavo pro šalį, telefonas suskambėdavo. Mažiesiems pakėlus 
telefono ragelį, balsas kitame laido gale pasiūlydavo eiti rodyklėmis pažy-
mėtu keliu ir laimėti prizą.

Rodyklės vedė iki dvejų durų. Vienos buvo pažymėtos tekstu „eik ir 
laimėk prizą sau“, o kitos - „eik ir laimėk prizą tam, kam jo reikia la-
biau“. Visi, kas pasirinko antrąsias duris, buvo pasitikti aplodismentais, 
o jų dovana atiteko vaikams iš globos namų.

Išvados
Iš penkiasdešimties dalyvių keturiasdešimt pasirinko atiduoti 

savo dovaną kitiems. Tai atitiko televizijos šou koncepciją. Laidos 
herojus Benas yra ypatingas, lygiai tokia pati ypatinga yra ir jo au-
ditorija. 

https://goo.gl/z6e2lq

REKLAMŲ KOVA 
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INterNetas

Laikas,  
praleistas automobilyje

„Citroën“

Derėtų žinoti
Automobilių pasaulyje kasdien pagaminama galybė. Sunku suskai-

čiuoti būtų ne tik pavienes transporto priemones, bet ir jų prekės ženklus, 
tad nieko keista, kad reklamų taip pat matome labai daug. Kaip pristaty-
ti pasauliui vieną iš daugumos automobilių?

Kampanija
„Citroën“ susuko vaizdo klipą, kuriuo pasakoja, kiekgi laiko per 

savo gyvenimą mes praleidžiame automobilyje ir ką jame darome. Klipo 
užkadrinis balsas klausia, ar žinojote, kad automobilyje mes dainuoja-
me bent 3970 kartų, bučiuojamės 3432 kartus, verkiame 59 kartus, o 
dažomės daugiau nei tūkstantį kartų. Nuotaikinga reklama susideda iš 
galybės įvairių situacijų, kai užmiegame ant lango, didžiuliu greičiu sku-
bame į ligoninę ar paprasčiausiai krapštome nosį. Ir žinote, koks galutinis 
skaičius? Automobilyje per visą gyvenimą mes praleidžiame 4 metus ir 1 
mėnesį. Tai gal verta išsirinkti tokį, kuris mums yra pats pačiausias?

Išvados
Vaizdo klipas patiko reklamos dienoraščių rašytojams, tad jis išplito 

akimirksniu. Na, o kūrėjai pasiekė savo - visą minutę jūs nenustodami 
žiūrite į  „Citroën“ automobilius ir galbūt pagaliau vieno jų užsinorite. 

https://goo.gl/ibnxs9

Dvi skirtingos reklamos kampanijos. Viena jų pristatyta 
prekybos centre ir skatino vaikus atlikti keletą nesudėtingų 
veiksmų. Antra - vaizdo klipas, detalizuojantis, ką ir kiek per 
savo gyvenimą nuveikiame automobilyje. Šias dvi  
reklamas priskirti vienai kategorijai sunku, bet atsakyti,  
kuriai simpatizuojate labiau, manau, pavyks kiekvienam.

REKLAMŲ KOVA 
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apie gyvenimo stilių

„Mėgstu vienas leisti laiką, tuomet galiu 
pasinerti į savas mintis ir svajoti. Man patin-
ka žinojimas, kad bent jau mintimis galiu leis-
tis į keliones, jei iš tikrųjų tuo metu negaliu 
kur nors keliauti. Apskritai mėgstu kur nors 
nuo visų pabėgti, skirti laiko sau. Vertinu pri-

vatų gyvenimą, keliones, laiką užmiestyje ar 
bent jau galimybę pailsėti žaidžiant golfą. Kar-
tais taip stipriai įsigyvenu į filmo veikėjo gy-
venimą, į savo vaidmenį, kad net pasibaigus 
filmavimams gerą savaitę gyvenu to veikėjo 
gyvenimą, ne savo. Prireikia laiko, kol grįžtu 
į vėžes, savo gyvenimą, savas roges“, - pasa-
kojo aktorius.

apie išvaizdą 

Taip, Džerardas yra vienas tų vyrų, ku-
riems rūpi ne tik karjera ar asmeninis gyve-
nimas, bet ir išvaizda: „Galiu džiaugtis, kad 
mano kūno formos tikrai atrodo neblogai. Ži-
noma, kuriant tam tikrus vaidmenis, tarkim, 
stipraus kario, reikia ir papildomai paplušėti 
sporto salėje, bet man tai trunka trumpiau 
nei kai kuriems kitiems vyrams, rezultatų 
pasiekti lengviau. Nesuprantu, kaip galima 
vaidinti karį su sunkia kuprine, kautis, bet 
atrodyti nevyriškai, kai kūnas atrodo visai 
netreniruotas. Be to, neslėpsiu, man patinka, 
kai mano kūno formas pagiria ir kiti.“

apie asmenybę

Atrodo, kad Džerardas, dabar galintis pasi-
girti puikia iškalba, teisininko išsilavinimu ir 
nuostabia karjera Holivude, ne visada buvo 
toks savimi pasitikintis ir atkaklus žmogus. 
„Kiek prisimenu, aš ir vaikystėje mėgau būti 
dėmesio, įvykių centre. Bet nebuvo nė dienos 
ar akimirkos, kai tuo pat metu nemėginčiau 
įveikti savo baimių, nepasitikėjimo savimi, silp-
nybių ar dvejonių. Ir vis dėlto nugalėjau visus 
sunkumus, tad dabar džiaugiuosi būdamas tas, 
kas esu, ir ten, kur esu“, - sakė aktorius.

apie vaidybą

„Man priimtiniausia kurti vaidmenis, ku-
rie būtų realūs šių dienų gyvenime, vaidinti 
filmuose apie šių dienų, šio pasaulio proble-
mas, atskleidžiant mūsų privalumus ir trūku-
mus. Tokie vaidmenys mane nepaprastai ža-
vi“, - atviravo Džerardas. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Aktorius su teisininko diplomu

EP
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l Gimė 1969 m. lapkričio 13 d. Jungtinėje Karalystėje 
l Visas aktoriaus vardas - Džerardas Džeimsas Batleris 
l Iki karjeros Holivude studijavo teisės mokslus. Tačiau vėliau, susižavėjęs aktoryste, šią sritį apleido
l Yra išmėginęs jėgas roko grupėje „Speed“
l Pirmąjį vaidmenį gavo vienoje kavinėje netikėtai susitikęs su aktoriumi Stivenu Berkofu (Steven Berkoff) 
l Pelnęs vieno draugiškiausių aktorių vardą, mat visuomet skiria laiko bendravimui ne tik su kolegomis, bet ir su gerbėjais 
l Vieni labiausiai patinkančių aktorių jam yra Kristianas Beilas (Christian Bale) ir Geris Oldmenas (Gary Oldman) 
l Yra prisiekęs futbolo gerbėjas ir, progai pasitaikius, mėgsta kamuolį paspardyti pats
l Laisvu laiku mėgsta slidinėti, jodinėti, žaisti futbolą, dainuoti ir išmėginti vandens sportus 
l Mėgstamiausia spalva - žalia

FaktaiAktorius, sukūręs bene vyriškiausius istorinius ir veiksmo filmų personažus, kitados  
nė nesvajojo apie karjerą Holivude, tačiau dabar čia jaučiasi it žuvis vandenyje.  
Tai DžerArDAs BATleris (Gerard Butler), lapkričio 13-ąją švęsiantis 47-ąjį 
gimtadienį, tituluojamas vienu draugiškiausių kolegų ir Holivudo žvaigždžių.

TV3 nuotr.

Plačiau apie Renatą Šakalytę-Jakovlevą - 39 p. 

2016 m. lapkričio 11-17 d.

Renata  
Šakalytė-Jakovleva

tarp darbo ir motinystės
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... neazartiškas  televizijos žiūrovas

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV1 3,5%
TV6 3,1%
TV8 3%
NTV Mir Lietuva 2,1%

Info TV 1,7%
PBK 1,3%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,9%
TV1 3,4%
TV6 3%
Info TV 2,9%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 1,9%
PBK 1,5%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,3%

TV3 15,6%

LNK 14,8%

BTV 6,8%

LNK 18,6%

TV3 18,3%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,9

2 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 11,7

3 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 11,4

4 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,1

5 TV3 ŽINIOS TV3 10,0

6 VALANDA SU RŪTA LNK 9,9

7 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 9,1

8 KK2 LNK 8,9

9 JUODOSIOS NAŠLĖS LNK 8,6

10 LNK ŽINIOS LNK 8,5

Duomenys: TNS LT, 2016 m. spalio 31 - lapkričio 6 d.

tV aUDitOriJOs  
PasiskirstYMas

PasiskirstYMas  
GeriaUsiU LaikU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 28,7%

Kiti  
kanalai 32,6% BTV 6,6%

LRT Televizija 
7,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,2%

✔ Dažniausiai žiūriu...
žinias ir kokybiškas bei įdomias laidas. Manau, žmonėms visada įdo-

mu tai, kas nauja. Labiausiai mane domina būtent laidos apie naujoves, 
kompiuterinę techniką, pažintinės laidos apie keliones ar kulinariją. Man 
visuomet įdomu pasižiūrėti laidą apie kokią nors šalį, kurioje nebuvau, 
arba į kurią ruošiuosi keliauti. Manau, kad tai, ką žmonės žiūri per tele-
viziją, jiems turi būti reikalinga. 

✔ niekaDa nežiūriu...
serialų. Paprasčiausiai neturiu tam laiko. Serialus reikia žiūrėti nuo-

lat, nes praleidęs seriją gali ir nesuprasti, kas vyksta, kaip pasisuko 
istorija. Nors kartais atrodo, kad visų serialų scenarijai jau sugalvoti ir 
pabaiga yra lengvai nuspėjama. Galbūt kai išeisiu į pensiją ir turėsiu 
daugiau laisvo laiko, galėsiu ir serialus žiūrėti.

✔ eteryje pasigenDu...
kokybės. Už gerą daiktą reikia mokėti, atrodo, kad eteryje padaugėjo 

pigios produkcijos, o kokybiškų, brangių ir prabangiai atrodančių projektų 
sumažėjo. Galbūt mes nebekreipiame dėmesio į kokybę. Juk „Swaroski“ 
kristalas atrodo geriau nei stiklo gabalas, o nuo brilianto apskritai turbūt 
būtų sunku atitraukti akis. Taip ir su televizijos laidomis. Jei yra dirbama 
prie žalio fono, o laidoje dirba neprofesionalai - tai matosi. Nereikia galvoti, 
kad žiūrovai kvaili. Jie protingi ir moka atsirinkti. 

✔ anksčiau niekaDa nepraleisDavau...
„Bentski šou“. Jei neklystu, tai pirma pramoginė humoristinė autorinė 

laida, kurią kūrė Andrius Rožickas ir Aušrys Kriščiūnas-Tynta. Tai nuostabūs 
ir talentingi žmonės, kurių laidai tikrai negailiu pagyrimų ir ją labai vertinu.

✔ Įvairius čempionatus ar konkursus...
transliuojamus per televiziją galiu ir praleisti. Nesu labai azartiškas 

žiūrovas. Jei mano dukra nori pasižiūrėti kokią nors laidą, galiu praleis-
ti net ir krepšinio rungtynes.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Iš Druskininkų kilęs televizijos laidų vedėjas ir humoristas VITALIJUS 
COLOLO (42) per televiziją stengiasi žiūrėti tai, kas praplečia jo akiratį, 
ir tai, iš ko gali gauti nemažai vertingos ir įdomios informacijos.  
„Laisvalaikiui“ jis papasakojo, kokio pobūdžio laidas žiūri dažniausiai  
ir ko pasigenda eteryje. 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Dvi dukras, trejų metų Elzę ir keturių  
mėnesių Sofiją, auginanti laidų vedėja 
REnata Šakalytė-JakovlEva (32) 
neabejoja: motinystė yra gyvenimo sritis, 
kurioje kaskart galima atrasti naujų  
dalykų. Motinystę ir darbą derinanti  
žurnalistė nemeluoja nei sau, nei kitiems, 
sutikdama, kad gyvenimas, gimus antrai 
dukrai, tapo sudėtingesnis. 

„Žinojome, kas mūsų laukia. Elzė ir So-
fija - planuoti vaikai“, - šypsosi Renata. Kai 
jaunėlei buvo vos keli mėnesiai, Renata grį-
žo į televizijos ekranus. Kartu su psichologu 
Andriumi Kaluginu ji veda laidą „TV pagal-
ba“. Kadangi pirmenybę teikia buvimui su 
dukromis, užtikrino, kad į darbus grįžo dėl 
lankstaus darbo grafiko. Kartą per savaitę, 
kai Renata išvyksta į Kauną filmuoti laidų, 
su Elze ir mažąja Sofija lieka jos vyras, taip 
pat televizijos žurnalistas, „Info TV“ infor-
macinės laidos „Info diena“ vedėjas Viktoras 
Jakovlevas. Renata džiaugiasi, kad palikusi 
dukras vyro globai jaučiasi rami, - jis yra ne 
tik puikus vyras, bet ir nuostabus tėtis, rū-
pestingas, atsakingas ir dėmesingas. Nors 
dabar žurnalistų porai reikia pasirūpinti 
dviem mergaitėmis, jie ne kartą tvirtino, kad 
tėvystė kelia daugiau džiaugsmo negu rūpes-
čių ir kol kas susitvarko patys. „Verčiamės 
be auklių pagalbos. Sofija dar labai maža, ne-
sinori jos palikti kad ir labai geram, bet sve-
timam žmogui. Kai augo Elzytė, auklę pasi-
kvietėme, kai ji sulaukė metų“, - sakė tele-
vizijos laidų vedėja.

Dabar vyresnioji lanko darželį, o tėvai 
duk roms savo meilę stengiasi lygiai dalinti. 
„Tarp dukrų amžiaus skirtumas nedidelis, no-
rėjome, kad jos domėtųsi viena kita, kartu 
augtų ir žaistų, kad joms būtų smagu drauge 
leisti laiką, kad anksčiau ar vėliau taptų tikro-
mis draugėmis“, - tvirtina Renata ir pripažįs-
ta, kad vyresnėlei kol kas dar sunku suvokti, 
jog šeimoje atsirado dar vienas žmogelis, su 
kuriuo tenka dalintis tėvų meilę ir dėmesį. 

Dviejų dukrų mama sakė žinojusi, kad 
pavydo apraiškų iš vyresnėlės sulauks: „Ruo-
šėmės tam. Pirmagimių toks likimas, jie vi-
sada jaučiasi šiek tiek pamiršti, kai atsiranda 
šeimoje mažesnis. Elzė turės pereiti šį laiką.“ 
Renatos nežavi tradicija dovanomis apipilti 
vyresnį vaiką, kai gimsta jaunesnis: „Nesu-
prantu, kodėl kito žmogaus atėjimas turi bū-

ti susijęs su materialiu atlygiu. Ir taip gyve-
name vartotojiškoje visuomenėje, kur tėvai 
daiktais bando kompensuoti laiko ir jausmų 
stygių. Elzę sesės atėjimui ruošėme iš anks-
to, sakėme, kad visai šeimai bus didžiausia 

dovana, jei sesytė atkeliaus sveika ir links-
ma.“ Motinyste besidžiaugianti moteris tvir-
tai tiki, kad mamos vienodai myli savo vaikus. 
Gal nevienodai supranta, bet myli vienodai. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Renata Šakalytė-Jakovleva: 
Žinojome, kas mūsų laukia

TV
3 

nu
ot

r.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30  „Sudužusių 
            žibintų gatvės“

 12.30  „Miestelio 
             patruliai“

 23.45  „Drakula“ 12.50  „Auklė“ 19.30   „Džiunglių 
             knyga 2“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.05 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.55 Senoji animacija. 10.10 „Pasimatymų va-
dovėlis“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Į Romą su meile“ (N-14). 23.15 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 0.15 
„Kerštas“ (N-7). 1.10 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Mano kie-
mas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... Iki. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Raudona 
linija. 21.45 Noriu likti Lietuvoje. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena.

 

 PBK
6.00, 3.10 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.15 „Tyrimo paslaptys 
15“. 12.20 Apie meilę. 13.25 „Jumorina“. 13.45 Kartu 
su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.45 Vyriška/
Moteriška. 17.50 „Šamanė“. 18.50 Stebuklų laukas. 
20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 Geriausias 
šefas 2. 0.35 „Jazz stiliuje“. 2.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Piršliai“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 „Didžioji orka“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
Humoro laida. 22.10 „Per kūną eina šiurpas“. 0.15 
„Piršliai“. 2.15 Pėsčiomis. 2.50 „60 minučių“. 

 Ren
7.55 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Šeimos dramos“. 
9.50 Didžiosios paslaptys. 10.45 „Kitas 3“. 11.40 
A.Čapman paslaptys. 12.35 Kosminių istorijų diena. 
13.35 „V ir M“. 14.05 Gyva tema. 15.05 Tinkama 
priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.10 Didžiosios 
paslaptys. 18.20 Dar ne vakaras. 19.20 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.20 Gyva tema.

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 7.30 Julijos Vysockajos studija. 
8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.20 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame 
ir rodome. 18.40 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
20.05 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 22.05 
Dauguma. 23.25 Mes ir mokslas. Mokslas ir 
mes. 0.25 „Susitikimo vieta“. 2.25 „Alibi“.  

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.50 „Notacijos“. 8.05 
Naminukai. 8.40 „Europos vartai“. 10.00 Iš-
kilmingos Šv.Mišios. 11.35 „Anderso ulonai 
1939-1948“. 12.25, 18.20, 5.10 Trumpa isto-
rija. 12.40 Nepriklausomybės šventės iškilmių 
transliacija iš Varšuvos. 14.25 „Pagalbos signa-
las“. 15.00 „M, kaip meilė“. 16.00 „Komisaras 
Aleksas“. 16.50, 1.05 Koncertas. 17.35, 1.55 
„Kostiuchnuvka 1916“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 „Švyturio sargas“. 19.55 „Pagalbos si-
gnalas“. 20.25 Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 0.10 „Amerikietiš-
kas impulsas. Henrykas Senkevičius“.

 TV1000
9.15 „Pėdsakai“. 11.15 „Karalienės sesuo“. 
13.15 „Pasimatymas“. 14.45 „Apalosa“. 16.45 
„Kuždesių sala“. 19.10 „Susišaudymas“. 20.45 
„Ponas Niekas“. 23.10 „Atleisk man, kad tave 
myliu“. 1.10 „Išgyvens tik mylintys“.  

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. Aktyvi prekyba. 13.35 Gaudant 
monstrus. 14.30 Iš meilės automobiliams. 21.00, 
2.50 Megapervežimai. 22.00, 3.40 Nemėginkite 
pakartoti. 23.00, 4.30 Kas dedasi Žemėje? 24.00 
Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko vėliau? 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
21.00 Nekilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyve-
nimas rąstų namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 
3.00 Būsto remontas. 23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“

(N-7).
7.55 „Naisių vasara. 

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“  
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ 
(N-7).

14.30 „Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 „Itališka meilė“ 
(N-7).

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

„Džiunglių knyga 2“ 
(N-7).

20.55 Nuotykių f. 
„King Kongas“ 
(N-7).

0.45 Veiksmo f. 
„Taikdarys“  
(N-14).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Džonis 
Testas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 

penktadienis.  
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Pasmerktieji 2“ 
(N-14).

22.50 Siaubo f. 
„Pražūtingas rūkas“ 
(N-14).

1.15 Veiksmo f. 
„Žmogus šešėlis“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 Istorijos detektyvai.
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 Paklauskim Lietuvos.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Klausimėlis.lt.
21.30 Pasaulio futbolo čem   -

pionato atrankos rung - 
tynės. Slovakija - 
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Trnavos.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Fantastinis siaubo 

trileris „Drakula“ 
(N-14).

1.50 „Komisaras Reksas“ 
(N-7).

2.40 Klausimėlis.lt.

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

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Žurovas“ (N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Gelbėjimo  
misija 2. Mirtinas 
pavojus“ (N-14).

23.10 Nuotykių f. 
„Prarastasis“ (N-7).

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

2.30 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.15 Veiksmo f. 
„Gelbėjimo  
misija 2. Mirtinas 
pavojus“ (N-14).

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

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 Ekovizija.
15.00 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

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

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 Siaubo f. 

„Uždraustoji  
mergina“ (S).

1.20 Siaubo f. 
„Mirusiųjų požemis“ 
(S).

3.15 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

4.00 „Laukinis pasaulis“.
4.20 Siaubo f. 

„Uždraustoji  
mergina“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 Algimanto 

Čekuolio kelionės. 
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.45 Girių horizontai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Likimo valsas“.
16.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.30 Muzikos istorijos.
18.00 Lietuviškų operų arijos.
18.10 Poezija. 
18.15 „Bodo“ (N-7).
19.15 Andrius Žlabys 

skambina Hendelį.
20.45 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
21.00 „Vedlys“ (N-7).
23.00 Poezija. 
23.05 DW naujienos rusų k.
23.15 Dabar pasaulyje.
23.45 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.15 Knygos „Valdas 
Adam   kus. Pokalbiai 
nesilaikant protokolo“ 
pristatymas Valdovų 
rūmuose.

 14.45   Nes man tai rūpi
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 21.00  „Svetimos 
             vestuvės“

 20.00  „Univeras. 
            Naujas bendrikas“

 23.30   „Gimę mylėti“

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

šeimininkas?
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.30 Snobo kinas. 

Romantinė drama 
„Gimę mylėti“ 
(N-14).

1.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.40 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.30 ESL PRO lygos apž-

valga (N-14).
23.00 Siaubo trileris 

„Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia“ 
(S).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.10 „Ema“.
14.10 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
15.10 „Į Vakarus“ 

(N-7).
16.50 „Paslapčių 

namai“  
(N-7).

17.50 „Mirties 
gniaužtuose“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Svetimos 
vestuvės“.

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Arnas: riteris 
tamplierius“  
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Laukinė Europa. 9.10, 14.40, 21.05 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30 Hario ir ruonio draugystė. 17.25, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Plėšrūnai iš arti. 20.10, 3.25 Gorilų gydytojai. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Madrido „Real“. 7.40 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - Enschedės 
„Twente“. 9.40 NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail 
Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 11.40 Europos taurė. 
Gran Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 
13.20 KOK World Series. Bušido kovos. Talinas 
2015. 15.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eind-
hoveno „PSV“ - Enschedės „Twente“. 17.20 NBA 
krepšinio lyga. Portlando „Trail Blazers“ - Memfio 
„Grizzlies“. 19.30 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. 20.00 NBA Action. 20.30 Europos taurė. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 22.10 
KOK World Series. Bušido kovos. 0.20 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Heerenveen“. 2.20 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos „Bar-
celona“ - Madrido „Real“. 3.50 NBA krepšinio lyga. 
Jutos „Jazz“ - Los Andželo „Clippers“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Eurolyga. „Darussafaka“ - „Brose Bamberg“. 
8.50 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 10.40 Eu-
rolyga. „Emporio Armani“ - „Anadolu Efes“. 12.30 
Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.55 
„Formulė-1“. Meksikos GP lenktynių apžvalga. 
13.55 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 15.30 Valensijos MotoGP 
treniruotė 2. 16.00 Valensijos MotoGP Moto2 
treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 17.00 Valen-
sijos MotoGP Moto3 treniruotė 2. 18.15 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 18.45 UEFA Čempi-
onų lygos žurnalas. 19.15 Eurolyga. CSKA -
„Real“. Tiesioginė transliacija. 21.45 Eurolyga. 
„Baskonia“ - „Fenerbahce“. Tiesioginė transliaci-
ja. 24.00 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 2. 
1.40 Eurolyga. CSKA - „Real“. 3.30 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 5.10 Euro-
lyga. „Baskonia“ - „Fenerbahce“. 

 euroSPort
7.30, 19.00 JAV futbolo lyga. 9.30, 12.30, 17.00 
FIFA futbolas. 10.00, 14.30, 20.15 Sporto links-
mybės. 10.15, 15.30, 21.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 11.00, 21.45, 0.35 Dailusis 
čiuožimas. ISU „Grand Prix“. 13.00, 17.30, 23.15, 
2.30, 5.30 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 20.55, 
0.25 Sporto naujienos. 1.00, 4.00 Kovinis sportas.

„Į romĄ Su meile“
Komedija. JAV. 2012. 
Režisierius: Woody Allen. 
Vaidina: Woody Allen, Penelope Cruz, Jesse Eisenberg.

Veiksmas rutuliojasi viename labiausiai įkvepiančių pasaulio miestų. 
Filme susiduriame su jaunystę iš naujo išgyvenančiu žinomu Amerikos 
architektu, paprastu vidurinės klasės romėnu, staiga tampančiu didžiau-
sia Romos įžymybe, jauna pora iš provincijos, įsitraukusia į individualius 
romantinius susitikimus, ir Amerikos operos režisieriumi. 

tV8
21.00

rekomenduoja

„KinG KonGAS“
NuotyKių filmas. Naujoji 
Zelandija, JAV, Vokietija. 2005. 
Režisierius: Peter Jackson. 
Vaidina: Naomi Watts, 
Jack Black, Adrien Brody.

Grupelė tyrinėtojų ir dokumen-
tinių filmų kūrėjų keliauja į pa-
slaptingąją Kaukolių salą tyrinėti 
legendos apie milžinišką gorilą, 
vardu King Kongas...

„PrAŽŪtinGAS rŪKAS“
siaubo filmas. JAV. 2007. 
Režisierius: Frank Darabont. 
Vaidina: Thomas Jane, Marcia
Gay Harden, William Sadler.

Dailininkas Deividas Dreitonas ir 
jo žmona Stefani apžiūri jų namui 
audros padarytą žalą. Priėję prie 
ežero kranto, jie pastebi tirštą baltą 
rūką, lėtai besitelkiantį ties ežero 
paviršiumi.  Pasirodo, jis žudo vis-
ką, kas gyva...

„GelBĖJimo miSiJA 2. 
mirtinAS PAVoJuS“ 
VeiKsmo filmas. JAV. 2006.  
Režisierius: Henry Crum.  
Vaidina: Mark Dacascos, 
Theresa Randle, Jeff Fahey.

Teroristai pagrobia Žemės kontrolės 
dekoderį - naujausią prietaisą, kuriuo 
skrydžių valdymo kontrolė iš Žemės 
gali blokuoti lakūnų prietaisus ir 
lėktuvą pilotuoti nuotoliniu būdu...

tV3
20.55

BtV
21.30

lnK
22.50
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus-voras“ 
(N-7).

7.30 „Nindžago. Spinjitzu 
meistrai“ (N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Trys didvyriai. 
Ėjimas žirgu“.

12.30 Komedija „Auklė“ 
(N-7).

14.20 Nuotykių f. „Polė“.
16.15 „Simpsonai“ 

(N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Iššūkis kaime (N-7).
21.00 „Techtop 2016“. 

Nacionaliniai  
technikos  
apdovanojimai.

23.00 Nuotykių f. 
„Broliai Grimai“ 
(N-14).

1.20 Nuotykių f. 
„King Kongas“  
(N-7).

6.30 „Džonis Testas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“

 valanda. Harvis 
Biksas“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Sandžėjus 
ir Kreigas“.

8.35 „Tomo ir 
Džerio šou“.

9.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 „Kelionė į Vakarus. 

Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

11.45 Veiksmo f. 
„Piko valanda 2“ 
(N-7).

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

15.25 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Madagaskaras“.
21.15 Romantinė komedija 

„Bjauri tiesa“  
(N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Stebėtojų lyga“ 
(N-14).

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

Peno nuotykiai 2“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.40 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Plėšrūnai“. 2 d. 

„Arkties gniaužtuose“.
13.00 „Devyni mėnesiai 

gimdoje. Lemtingi 
pokyčiai“.

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

15.45 Žinios.
16.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Komedija „Sukčiai“ 

(N-7).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Plėšrūnai“. 2 d. 

„Arkties gniaužtuose“.

 13.00  „Devyni mėnesiai
gimdoje. Lemtingi pokyčiai“

 19.30   Iššūkis kaime

ŠeŠtadienis

„BJAURI TIESA“
Romantinė komedija. JAV. 2009. 
Režisierius: Robert Luketic. 
Vaidina: Gerard Butler, Katherine Heigl, Bree Turner. 

Ebė atsakingai renkasi gyvenimo partnerį. Mergina ieško pono Tobu-
lybės. Maikas Čedvėjus puikiai žino, kokia vyrų psichologija: vyrai my-
li tai, ką mato ir gali gauti. Tą pačią tiesą jis iškloja ir Ebei, kai jų keliai 
susikerta televizijos laidoje. Gal Maiko patarimai verti dėmesio? O čia 
kur buvęs, kur nebuvęs Ebės gyvenime lyg tyčia pasirodo puikus kan-
didatas į sužadėtinius.

rekomenduoja

„BROLIAI GRIMAI“
nuotykių filmas. Jungtinė 
Karalystė, Čekija, JAV. 2005.
Režisierius: Terry Gilliam.
Vaidina: Matt Damon, 
Heath Ledger, Petr Ratimec.

Du broliai - jauni ir neturtingi rašy-
tojai Vilhelmas ir Jakobas Grimai - 
keliauja per šalį ir uždarbiauja išva-
rydami raganas, demonus ir kitas 
piktąsias dvasias. Broliams sekas 
tol, kol jie atklysta į Marbadeno 
kaimą. Kaimelio gyventojai mano 
esą prakeikti, nes šalia esančiame 
miške dingsta merginos.

„SUSIŠAUDYMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2007. 
Režisierius: Michael Davis. 
Vaidina: Paul Giamatti, 
Clive Owen, Monica Bellucci.

Paslaptingam Smitui tenka gel-
bėti ką tik gimusį kūdikį, kurio 
mama buvo nužudyta iškart po 
gimdymo. Kodėl vaikas yra žiau-
raus nusikaltėlio Herco taikinys, 
Smitui dar teks išsiaiškinti. Žino-
damas, kad vienas su tik gimusiu 
vaikeliu nesusitvarkys, į šią painia-
vą jis įtraukia žavią moterį, garsią 
prostitutę, žinomą Deirės vardu.

„GIMĘ MYLĖTI“
dRama. Italija, Ispanija. 2012.
Režisierius: Sergio Castellitto. 
Vaidina: Penelope Cruz,
Emile Hirsch, Adnan Haskovic.

1984 metai. Pasaulis rengiasi žiemos 
olimpinėms žaidynėms, o Bosnijoje 
du įsimylėjėliai - italė Džema ir ame-
rikietis fotografas Diegas - išgyvena 
didžiulę meilę. Tačiau herojus už-
klumpa pilietinis Bosnijos karas. Jis 
išskiria draugus bei mylimuosius ir 
pakoreguoja ateities svajones.

TV3
23.00

TV1
1.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai (N-7). 17.30 X Faktorius (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Netikėta meilė“ (N-7). 22.55 „Į Romą su meile“ 
(N-14). 1.05 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 InfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.25 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 „Diktatorių 
ponios“ (N-7). 20.30 Mano kiemas. 21.00 In-
formaciniai mitų griovėjai. 21.30 Autopilotas. 
22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų 
k. 22.30 Už vaikystę. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 
2.00 24 valandos (N-7). 2.50 Bus visko. 3.35 
Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 
Autopilotas. 

 PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.45 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.15 
„Maša ir lokys“. 7.50 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.10 
„Planeta Ai“. 10.20 Skanėstas. 11.35 „Kinijos 
atradimas“. 12.15 „Jumorina. Sočis“. 17.00 „Le-
dynmetis“. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 23.05 
Šiandien vakare. 0.35 „Kvailio diena“. 2.30 „Ge-
riausias šefas 2“. 5.00 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PLAnETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 7.20 „Dė-
mesio, visiems postams“. 9.05 Šeimos de-
tektyvas. 10.40 Anšlagas ir Kompanija. 13.20 
„Išgelbėti vyrą“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 
20.00 „Sudaužytos širdys“. 23.50 „Vienintelė“. 
1.40 „Našlės garlaivis“. 3.15 Juoko kambarys. 

 REn
6.45 Vaikų klubas. „Fiksikai“. 6.50 Pasverti ir 
laimingi 4 (su subtitrais lietuvių k.). 9.30-13.25 
„Dar ne vakaras“. 14.25 Mintransas. 15.10 
Sąžiningas remontas. 16.00 Pati naudingiausia 
programa. 16.55 „Titanikas. Amžinojo gyveni-
mo paslaptis“. 20.00 „Šnipė“. 21.45 „Pamesti-
nukas“. 1.20 „Palikuonių kraujas“. 

BTV
22.00

 19.30   „Madagaskaras“

LnK
21.15
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Amerikos 

mieliausieji.
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Serbija.  
2016 m.

12.05 Pavariau 
(N-7).

12.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

15.50 Kas žudikas?
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 Veiksmo f. 

„Susišaudymas“ 
(N-14).

23.45 Siaubo f. 
„Leik Plasidas  
prieš anakondą“  
(S).

1.20 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.45 Kas žudikas?
3.35 Muzikinė kaukė.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų ežerai“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Auginantiems 

savo kraštą.
10.00 „Laukinis 

pasaulis“.
10.50 „Vera“ 

(N-7).
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Visatos 

stebuklai“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.00 Žinios.
18.25 „Gamtos magija“.
19.00 „Kalnų ežerai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kalnų ežerai“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. 
23.00 „Skubus 

iškvietimas. 
Nereikalingas  
liudininkas“  
(N-7).

1.10 Mafijos kronikos 
(N-14).

2.10 „Vera“ 
(N-7).

3.40 24/7.
4.25 Mafijos kronikos 

(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Andrius Žlabys 

skambina Hendelį.
7.30 Kelias.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita.
8.45 Menora.
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 Mokslo ekspresas.
11.20 „Dinozaurų salos 

paslaptis“. 5 d.
12.30 „Šokių akademija 2“.
13.30 V.Žalakevičiaus 

20-osioms mirties 
metinėms. „Pastabos 
gyvenimo būdo 
paraštėse“.

16.30 „Prisimenu 
motinos balsą“.

17.30 Koncertuoja Alina Or  -
lova ir styginių kvintetas.

18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Kultmisijos.
21.00 Kriminalinė drama 

„Įvertink riziką“ (N-7).
22.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Gepardų 
dienoraščiai“.

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

su Reičele Alen.
12.30 Saldžioji Reičelės 

Alen virtuvė.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Kas namie 

šeimininkas?
15.05 „Griežčiausi tėvai“.
16.05 „Tabatos salonas“.
17.05 „Toledas“ 

(N-7).
18.45 „Būrėja“.
19.20 „Senjora“ 

(N-7).
21.00 „Prieblanda. 

Nakties gūdumoje“ 
(N-14).

23.00 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.30 Kas aprengs 
nuotaką?

1.30 „Gimę mylėti“ 
(N-14).

3.30 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Lietuvos moksleivių 

žaidynės.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos

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

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

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

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Komedija 
„Paskutinis jaunikio 
išbandymas“ (N-7).

21.10 „6 kadrai“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Veiksmo f. 

„Raudonasis karštis“ 
(N-14).

0.40 „Krintantis dangus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ema“.
10.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

11.30 Pamiršti vardai. 
Albertas Vijūkas 
Kojelavičius.

12.00 „Kai šaukia 
širdis“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės 
karaliai“.

14.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.40 Įspūdingiausių 
interjerų 
dešimtukas.

16.10 „Alfa ir Omega“.
17.40 „Virtuvė“ 

(N-7).
18.10 „Sofi ir Šeba“.
20.00 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

21.00 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

22.40 „Ema“.
23.40 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.40 „Dingęs“ 

(N-7).

 17.30   Alina Orlova 16.20  Krepšinio pasau-
   lyje su V.Mačiuliu

 19.30   Muzikinė kaukė  18.10   „Sofi ir Šeba“ 16.00    Pavojingiausi 
    pasaulio keliai

 12.30   Saldžioji Reičelės
    Alen virtuvė

TV PROGRAMAlapkričio 12 d.

 NTV Mir
6.15 Jų papročiai. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Ir vėl sveiki! 7.50 Gaminame su A.Ziminu. 
8.15 Kūdikio lūpomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 
10.05 Gyvas ir negyvas maistas. 11.00 Buto 
klausimas. 12.05 Dvigubi standartai. 13.05 
Vieną kartą. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
15.20 „Gyvenimas kaip daina“. 17.00 „Pia-
tnickis. Antra dalis“. 18.00 Centrinė televizija. 
19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 20.00 Tu 
nepatikėsi. 21.00 „Matau - žinau“. 22.55 Sal-
tykovo-Ščedrino šou. 23.55 „Tarptautinė pjū-
klorama“ su Tigranu Keosajanu. 0.45 „Seniai“. 
2.35 „Alibi dviem“. 4.35 „Sutuoktiniai“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.30 Turistinė kelionė. 11.50 Po-
lonija 24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
„Dykumoje ir girioje“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 „Artis-
tas ir amžiaus nerimas. Henrykas Senkevičius 
1846-1916“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Bodo“. 
22.50, 4.45 „Quo vadis?“ 1.50 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
10.10 „Atleisk man, kad tave myliu“. 12.15 „Pe-
liukas Stiuartas Litlis 2“. 13.40 „Susišaudymas“. 
15.15 „Eva: dirbtinis intelektas“. 17.00 „Interviu 
su vampyru“. 19.10 „Ispangliška“. 21.25 „Tam-
susis slėnis“. 23.30 „Drugio efektas“.

 DiscoVery
9.10 Aliaska. paskutinė riba. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 11.50 Karai 
dėl bagažo. 12.40, 24.00, 5.20 Likviduotojas. 15.25 
Turto gelbėtojai. 16.20 Senienų medžiotojai. Didžioji 
Britanija. 17.15 Peršviesti didžiuosius oro uostus. 
18.10 Didžiosios statybos. 19.05 Robotų kovos. 
20.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 21.00, 
2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 22.00, 3.40 
Plieniniai žirgai. 23.00, 4.30 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 23.30, 4.55 Dalaso automobilių rykliai. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00, 16.00 
Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00 Viešbučių verslas. 
17.00, 21.00 Neįprastas maistas. 18.00 Šeino Delio 
prieskonių kelionė. 22.00, 4.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 23.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 24.00, 
5.00 Mirtį sėjantys turtai. 1.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijo-
je. 9.10, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 10.05 Lauki-
nė Europa. 11.00, 21.05 Namai medžiuose. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 14.40, 17.25, 
0.45, 2.35, 5.02 Laukiniai ir pavojingi. 13.45, 1.40, 
5.49 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 15.35, 
3.25 Hario ir ruonio draugystė. 16.30, 4.15 Gorilų 
gydytojai. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ 
- „Heerenveen“. 10.00 NBA krepšinio lyga. Okla-
homos „Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 
12.10 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 13.10 NBA krepšinio lyga. 
Portlando „Trail Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 
15.20 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ 
- Minesotos „Timberwolves“. 16.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. 19.00 Europos taurė. Za-
grebo „Cedevita“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 20.45 
NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail Blazers“ 
- Memfio „Grizzlies“. 22.50 NBA krepšinio lyga. 
Jutos „Jazz“ - Los Andželo „Clippers“. 0.55 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Madrido „Real“. 2.30 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Niujorko 
„Knicks“. 5.10 Penktasis kėlinys. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgi-
ris“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Real“. 
10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Fe-
nerbahce“. 12.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 13.00, 14.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 13.30 Motosportas. 
Valensijos MotoGP Moto3 kvalifikacija. Tie-
sioginė transliacija. 14.50 Tenisas. Prancūzija 
- Čekija. Tiesioginė transliacija. 17.50 „For-
mulė-1“. Brazilijos GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 19.15 Tenisas. Prancūzija - Čekija. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Motosportas. 
Valensijos MotoGP kvalifikacija. 21.00 Motos-
portas. Valensijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 
22.05 „Formulė-1“. Brazilijos GP treniruotė 3. 
23.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Red 
Star“. 1.30 „Formulė-1“. Brazilijos GP kvalifi-
kacija. 3.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
7.00, 12.00, 16.30, 0.05 Dailusis čiuožimas. ISU 
„Grand Prix“. Prancūzija. 8.15, 15.00 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. 9.35 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 10.45, 13.00, 2.30, 5.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Suomija. 
21.50, 23.55 Sporto naujienos. 22.00, 4.00 Ko-
vinis sportas. Pasaulio „Grand Prix“ serija.
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 16.55  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 17.00  Fausto Latėno 
  kūrybos vakaras

 17.15  Lietuvos humoro 
  lyga

 12.00  „Sugrįžimas į 
  Žydrąją pakrantę“ 

 23.45  „Neįmanoma 
  misija 2“

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

žmogus-voras“ 
(N-7).

7.30 „Nindžago. 
Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

8.00 „Ančiukų 
istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai 

triukai.
9.30 Penkių 

žvaigždučių  
būstas.

10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Ilja Muromietis 
ir Lakštingala 
Galvažudys“.

12.40 Komedija „Lizės 
Magvair filmas“ 
(N-7).

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

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Trileris „Rembo“ 

(N-14).
23.45 Trileris 

„Neįmanoma  
misija 2“ (N-7).

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Harvis 
Biksas“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Komedija 

„Denis - grėsmė 
visuomenei“.

12.00 Nuotykių f. 
„Sugrįžimas į 
Žydrąją pakrantę“ 
(N-7).

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

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai.
21.50 Veiksmo trileris 

„Metro užgrobimas 
123“ (N-14).

24.00 Romantinė komedija 
„Bjauri tiesa“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.20 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 3 d. 
13.00  „Slėpiningoji Indija“. 
13.55 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Komedija „Super 

Džonis“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Kriminalinė drama 

„Įvertink riziką“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
1.15 Slėpiningoji Indija“. 

7.30 Sveikatos 
kodas.

8.30 Tauro 
ragas (N-7).

9.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.10 Beatos 
virtuvė.

11.05 BBC dokumentika. 
„Ledo  
žemė“.

13.15 Sveikinimai.
15.50 Kas žudikas? 

Baudžiamosios  
bylos (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Veiksmo 

komedija  
„Nepėsčias Džo“ 
(N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Komedija 
„Planas B“ (N-7).

1.00 Veiksmo f. 
„Susišaudymas“ 
(N-14).

2.25 Siaubo f. 
„Leik Plasidas prieš 
anakondą“ (S).

3.50 Veiksmo 
komedija  
„Nepėsčias Džo“ 
(N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų 

ežerai“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien 

kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Moterų 

daktaras“  
(N-7).

12.40 „Delta“ (N-7).
14.55 „Visatos 

stebuklai“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

16.50 „Budelis“ 
(N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.25 „Gamtos 

magija“.
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios. 

Orai.
20.30 „Vera“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 24/7.
24.00 „Budelis“ 

(N-7).
2.15 „Visatos 

stebuklai“.
3.55 „Kalnų 

ežerai“.
5.35 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Durys atsidaro.
6.50 Anapus čia ir dabar.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno 

dienos.
8.45 ARTi.
9.00 „Kova už išlikimą“. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 XXI Pažaislio muzi-

kos festivalis. 
12.10 Algimanto Čekuolio 

kelionės. 
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai.
13.30 „Kaunas Talent 2014“. 
16.00 Dokumentinis f. 

„Ekspedicija“.
17.00 Kompozitoriaus 

Fausto Latėno kūry-
bos vakaras. 2015 m.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Krzysztofo Zanussi 

filmų retrospektyva. 
21.00 Nes man tai rūpi.
21.50 Kelias į namus.
22.25 LRT OPUS ORE. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.
0.25 Kultmisijos.
1.15 Pastabos gyvenimo 

būdo paraštėse.

 8.30  Kaimo akademija

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 
Menų sala. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pasaulis 
pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 
„Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Braunas“ (N-
7). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 17.30 Džeimio Oliverio patiekalai per pus-
valandį. 18.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Medaus mėnuo vienam“ (N-7). 22.50 „Netikėta 
meilė“ (N-7). 0.40 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 Au-
ginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Raudona linija. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai. 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Signatarų laiškai. 22.00 Dabar pa-
saulyje. 22.30 Pagalbos skambutis. 23.20 Nuo... 
Iki. 0.10 Raudona linija. 0.55 „Alfa“ savaitė. 1.25 
Mano kiemas. 1.55 KK2. 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargy-
binis. 7.05 „Mašinos baidyklės“. 7.10 „Juokingi 
kamuoliukai. PIN - kodas“. 7.35 Padriki užrašai. 
7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
10.10 „Fiksikai“. 10.25 Fazenda. 11.00 Naujienos. 
11.30 Kas nori tapti milijonieriumi? 12.50 Links-
mųjų ir išradingųjų klubas. 15.30 Visų geriausias! 
17.05 „Vienas prie vieno“. Naujas sezonas. 20.40 
Maksimas Maksimas. 22.00 Laikas. 23.50 „Mas-
kva niekada nemiega“. 1.35 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano humo-
ro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 10.20 Juoktis lei-
džiama. 13.20 „Sekmadienio tėtis“. 15.00 „Padova-
nosiu tau meilę“. 17.00 Jaunųjų talentų konkursas. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.00 
Šalies budėtojas. 23.55 „Ekspertai“. 

 Ren
6.50 Vaikų klubas. „Fiksikai“. 7.00 Pažink saviš-
kius. 7.50 Rusiškas vairavimas. 8.45 „Titanikas. 
Amžinojo gyvenimo paslaptis“. 11.40-19.50 
„Žiaurus verlas“. 23.45 Druska. Muzikinis Za-
charo Prilepino šou. 1.05 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.30 Ekskliuzyvas. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Apžiūra. 7.55 Mūsų laukų herojai. 8.25 
Valgome namie. 9.25 Pirmoji pavara. 10.05 Tech-
nikos stebuklai. 11.00 Sodininkų atsakas. 12.05 
Vartotojų priežiūra. 13.15 Važiuosime, paval-
gysime! 14.10 Dideli tėvai. 15.20 Milijono verta 
paslaptis. 17.05 Tyrimą atliko. 18.00 Savaitės ak-
centai. 18.55 Kinošou. 21.45 „Įkaitęs perimetras“. 
1.30 Paslaptinga Rusija. 2.25 „Alibi dviem“. 4.20 
Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties. 

 TV PolonIa
7.10 „Artistas ir amžiaus nerimas. Henrykas 
Senkevičius 1846-1916“. 8.00 Koncertas. 8.55 
Giminės saga. 9.25 Pasienio kurjeris. 9.50 
Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 10.20, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 11.00, 
20.25, 2.25 Mada šeimai. 11.20 Petersburs-
kio muzikos šou. 11.50 „Žirafos ir raganosio 
viešbutis“. 12.55, 13.15 Tarp žemės ir dan-
gaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.30 „Dykumoje ir girioje“. 17.30 
Šeimynėlė.pl. 18.25 Lenkija su Miodeku. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Blondinė“. 22.40, 5.15 „Quo vadis?“ 

 TV1000
7.05 „Tamsusis slėnis“. 9.05 „Drugio efektas“. 
11.00 „Ispangliška“. 13.10 „Laumės vaikas“. 
15.35 „Calvary“. 17.20 „Didelės akys“. 19.10 
„Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas“. 21.20 
„Juodoji užrašų knygelė“. 23.10 „Kovotojas“. 

 DIscoVeRy 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmin-
gi. 9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Iš 
meilės automobiliams. 10.55 Ieškant ginklo. 11.50 
Sprogimai. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Karai 
dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui kla-
sikinius automobilius. 16.20 Didžiausios pasaulio 
laivų statyklos. 17.15 Robotų kovos. 18.10 Kaip tai 
pagaminta. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
20.00 Aliaska. 21.00 Rėmėjai. 22.00 Novatoriai. 
23.00 Teleskopai. 24.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
9.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00 Gyve-
nimas rąstų namelyje. 11.00, 17.00, 24.00 Būsto 
remontas. 12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 13.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Statybos 
atokioje Montanoje. 15.00, 20.00 Pamiršta ir 
palaidota. 16.00 Turto gelbėtojai. 21.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00 Baltųjų rūmų paslaptys.  
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 21.00  „13-as rajonas“  23.00  „Formulė-1“ 21.00  „Prieblanda. 
  Keredigionas“

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

restoranai“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gepardų 
dienoraščiai“.

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

Reičele Alen.
12.30 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 Kas namie 

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

ar nusikaltėlis? (N-7).
19.15 „Būrėja“.
19.50 „Akloji“.
21.00 „Prieblanda. 

Keredigionas“ (N-14).
23.00 „Trileris „Vienintelis 

kelias“ (N-14).
1.10 Kas aprengs nuotaką?
2.05 „Karalienė Izabelė“.
3.20 „Prieblanda. Nakties 

gūdumoje“ (N-14).
4.55 Kas namie 

šeimininkas?
5.40 „Gepardų 

dienoraščiai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

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

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas (N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Komedija 
„Pikčiausias žmogus 
Brukline“ (N-7).

20.40 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės. 

1.40 „Krintantis dangus“.

9.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Elajus 
Stounas“ (N-7).

12.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.30 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

15.10 „Likimo 
ietis“ (N-7).

16.10 „Mirties 
gniaužtuose“ (4) 
(N-7).

17.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 „Ema“.
21.00 „13-as rajonas“ 

(N-14).
22.35 „Senovės 

civilizacijų  
paslaptys“.

23.35 „Kai šaukia 
širdis“.

0.25 „Ieškotojas“ 
(N-7).

„VIENINTELIS KELIAS“
Trileris. Vokietija. 2006.
Režisierius: Reto Salimbeni. 
Vaidina: Til Schweiger, Michael Clarke Duncan, Eric Roberts.

Edis Šnaideris - kūrybos direktorius, dirbantis reklamos agentūroje, pri-
klausančioje jo sužadėtinės tėvui. Edžio laukia nuostabi ateitis - šlovė, 
karjera, šeima. Tačiau, laidavęs alibi prievartautojui ir išgelbėjęs jį nuo 
kalėjimo, Edis sulaukia ne padėkos, o šantažo už savo praeities pakly-
dimus. Kyla dilema: kam padėti - draugui ar prievartautojui?

TV1
23.00

rekomenduoja

„NEPĖSČIAS DŽO“
Veiksmo komedija. JAV. 2001.
Režisierius: John Pasquin. 
Vaidina: Tim Allen, Julie Bowen, 
Kelly Lynch.

Džo jau daugelį metų dirba didelėje 
kompanijoje. Jis kuklus, pareigingas, 
visuomet mandagus ir malonus. Gal-
būt todėl niekas biure jo nepastebi, 
kolegos nė neatsimena vardo. Tačiau 
greitai apie Džo sužino visas biuras...

„METRO UŽGROBIMAS 123“
Veiksmo Trileris. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2009.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
John Travolta, Luis Guzman.

Niujorko miesto metro dispečerio 
Volterio diena tampa chaotiška dėl 
įžūlaus nusikaltimo - metro trauki-
nio pagrobimo. Nusikaltėlis grasina 
nužudyti traukinio keleivius, jei jam 
nebus sumokėta didelė suma. 

„PIKČIAUSIAS ŽMOGUS 
BRUKLINE“
komedija. JAV. 2014. 
Režisierius: Phil Alden Robinson.
Vaidina: Robin Williams, 
Mila Kunis, Peter Dinklage.

Visiems būna blogų dienų, tačiau 
Henriui Altmanui bloga yra kiek-
viena diena. Jis amžinai nelaimin-
gas. Nepatenkintas ir nekantrus 
Henris laukia gydytojo apžiūros. 

BTV
19.00

TV6
19.00

LNK
21.50

 ANIMAL PLANET
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 21.05 Akiplė-
šos katės. 8.15, 18.20, 22.00 Namai medžiuose. 
9.10, 20.10 Laukinė Europa. 10.05 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 11.00 Plėšrūnai iš arti. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 1.40 Keisti sutvė-
rimai su N.Bakeriu. 19.15 Veterinarų gyvenimas. 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 SPORT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Portlando „Trail Bla-
zers“ - Memfio „Grizzlies“. 2016-11-06. 8.10 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Ams-
terdamo „Ajax“. 2016-11-06. 10.10 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Penktoji laida. 10.35, 
21.30 Penktasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 11.20, 17.20 NBA 
krepšinio lyga. NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Niujorko „Knicks“. Vakar. 13.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Tenerifės „Iberostar“. 15.30 Ru-
sijos „Premier“ futbolo lyga. „CSKA“ - „Amkar“. 
2016-11-06. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Vitorijos 
„Baskonia“. 22.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Klyvlando „Cavaliers“ - Šarlotės „Hornets“. 1.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia 
Basket“ - Vitorijos „Baskonia“. Vakar. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Boksas. 8.20 Motosportas. Valensijos 
MotoGP kvalifikacija. 9.20 Motosportas. Va-
lensijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 10.25 
„Formulė-1“. Brazilijos GP kvalifikacija. 11.55 
Motosportas. Valensijos MotoGP Moto3 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 13.15 Motos-
portas. Valensijos MotoGP Moto2 lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 14.30, 20.10 Tenisas. 
Prancūzija - Čekija. Tiesioginė transliacija. 
17.50 „Formulė-1“. Brazilijos GP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 22.30 Motosportas. Va-
lensijos MotoGP lenktynės. 24.00, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - CSKA. 2.00 
„Formulė-1“. Brazilijos GP lenktynės. 

 EUROSPORT
6.15, 9.30, 10.45, 13.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Suomija. 7.00, 19.00, 21.00, 
1.30 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 8.15, 
12.00, 15.00 Dailusis čiuožimas. ISU „Grand 
Prix“. Prancūzija. 10.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 18.00, 22.30 Futbolas. 
U20 moterų pasaulio čempionatas. Papua 
Naujoji Gvinėja. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 24.00 Kovinis sportas. Pasaulio „Grand 
Prix“ serija. 



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

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

20.00 TV serialas „Apie mus 
ir Kazlauskus“ (N-7).

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

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

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

0.30 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

1.30 TV serialas „Pelkė“ 
(N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.45 24 valandos (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

Orai.
22.15 Trileris „Skrydis“ 

(N-14).
1.05 TV serialas 

„Mentalistas“  
(N-7).

1.55 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Savaitė.
11.45 Laba diena, Lietuva.
12.00 Naujai išrinkto Lietuvos 

Respublikos Seimo 
pirmasis posėdis. 

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

kaina. Savanoriai“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Berlyno siena. 

Gyvenimas padalyta-
me mieste“ (N-7).

23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
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.
4.00 LRT radijo žinios.

 21.30  „Laisvės kaina. 
Savanoriai“

 18.30  TV3 orai  17.25  24 valandos

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 „Me-
daus mėnuo vienam“ (N-7). 12.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 
17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. Senoji animacija. 21.00 „Žuvėdros vėjyje“ 
(N-7). 22.55 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 23.55 „Kerštas“ (N-7). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30 Raudona linija. 9.30 
Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 Savaitės kri-
minalai (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 12.15 
„Alfa“ savaitė. 12.45 Apie žūklę. 13.15 24 
valandos (N-7). 14.00 Bus visko. 14.45 „Alfa“ 
savaitė. 15.15 Raudona linija. 16.05 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.35 Vaikų klu-
bas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.45, 
12.20 „Jumorina. Sočis“. 12.00 Naujienos. 12.45 
„Apie meilę“. 13.45 „Lauk manęs“. 14.45 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.45 Vy-
riška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 21.10 
„Mažoras“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Šapovalo-
vas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 
20.00 „Juoda katė“. 22.00 Specialusis korespon-
dentas. 23.00 Sąžiningas detektyvas. 

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos 
dramos“. 9.30 „Didžiosios paslaptys“. 10.30 „Kitas 
3“. 11.35 „Dievų maistas. Specprojektas. Rusiškos 
virtuvės paslaptis“. 13.35 „Jumorina“. 14.00 Dar 
ne vakaras. 15.00 „Didžiosios paslaptys“. 16.05 
Tinkama priemonė. 17.10 „Šeimos dramos“. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Michailo 
Zadornovo koncertas. 23.30 „Šnipė“. 

„GRaŽUolĖ IR PaBaISa“
TV serialas. JAV. 2012.
Režisierius: Ron Koslow.
Vaidina: Kristin Kreuk, Jay Ryan, Nina Lisandrello.

Intriguojanti istorija apie praeities kriminalus ir antgamtines jėgas. Detektyvė 
Ketrin Čendler praėjus devyneriems metams nuo mamos mirties sužino, 
kad tąkart ją nuo žudikų išgelbėjęs nežemiškų galių turintis vyras Vincen-
tas Keleris gyvas. Susiradusi jį, Ketrin nori daugiau sužinoti apie mamos 
nužudymą ir apie patį Vincentą. Tamsios nežemiškos paslaptys ima aiškėti.

TV3
0.30

„ŽUVĖDRoS VĖjYje“
Drama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Doris Schretzmayer, 
Florian Fitz, Renate Schroeter.

Daktaras Deividas Daglasas ruošiasi 
savo privačios klinikos atidarymui ir 
vestuvėms su mylimąja  Džeine. Kai 
miršta jo tėvas, Deividui lieka ne tik 
širdies skausmas, bet ir skolos. Vyras 
atšaukia vestuves, tėvo namus par-
duoda šeimos draugui. Šis į namų 
renovacijos darbus įtraukia Džeinę. 
Tada Deividas sužino, kad Džeinė 
laukiasi jųdviejų sūnaus.

„MoBIlUSIS“
Veiksmo Trileris. JAV. 2004.
Režisierius: David R.Ellis.
Vaidina: Jason Statham, 
Kim Basinger, Chris Evans.

Vaikinui į mobilųjį paskambina ne-
pažįstamas numeris. Tačiau skam-
butis neeilinis - skambina moteris 
ir sako, kad ji, jos vyras ir sūnus yra 
pagrobti ir tikriausiai greitai bus nu-
žudyti. Jaunasis Rajanas, nepažino-
damas nei Džesikos Martin, nei jos 
vyro, akimirksniu patenka į pasiutu-
sias lenktynes su laiku, kad tik spėtų 
išgelbėti nepažįstamąją ir jos šeimą.

„KRaKenaS.  
GelMIŲ PaBaISa“
FanTasTinis siaubo Filmas. JAV. 2006.
Režisieriai: Tibor Takacs, John Blush.
Vaidina: Charlie O’Connell, 
Victoria Pratt, Kristi Angus.

Prieš trylika metų Rėjus matė siau-
bingą savo tėvų mirtį, kai jūroje 
juos pražudė gyvis, labai panašus 
į milžinišką aštuonkojį. Dabar pasi-
ryžęs atkeršyti Rėjus suvienija jėgas 
su archeologe Nikole ir kartu lei-
džiasi į pavojingą ekspediciją jūroje.

TV8
21.00

TV6
23.00

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.35 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1).

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

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

karai“.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo trileris 

„Mobilusis“ (N-7).
23.20 Komedija „Planas B“.
1.15 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (1).
2.00 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“.

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kaimo akademija.
8.00 Kartų kovos.
9.00 Naujasis Seimas. 

Speciali tiesioginė 
transliacija iš  
Seimo.  
Vedėja D.Žeimytė.

16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.45 „Tyrėjas 

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

(N-7).
3.45 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.30 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
5.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.35 Mokslo sriuba.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Skrendam.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.05 Nacionalinis turtas.
13.35 Linija, spalva, forma.
14.05 Atspindžiai.
14.35 Kultmisijos.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Kultūros metraščiai. 
18.25 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Sukčiai“.
22.30 Poezija. 
22.35 Lietuviškų operų arijos.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
7.45 Paprastai, skaniai, 

itališkai.
8.15 Saldžioji Reičelės 

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

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Midsomerio žmogžu-

dystės XVII. Vintažinė 
žmogžudystė“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“.
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Prieblanda. 
Keredigionas“.

5.30 „Atspėk gyvūną“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Premjera! Fantastinis 

siaubo f. „Krakenas. 
Gelmių pabaisa“ (S).

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

(N-7).
2.15 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Ema“.
10.30 Pamiršti 

vardai.  
Albertas  
Vijūkas  
Kojelavičius.

11.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

12.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.10 „Virtuvės 
karaliai“.

13.40 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

14.40 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

15.10 „Po žaliuojančiu 
medžiu“.

17.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

20.00, 23.25 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Laisvės aušra“ 
(N-14).

23.55 „Merlino 
mokinys“  
(N-7).

 18.30  Istorijos 
  detektyvai

 18.55  „Kartą Rostove...“ 20.30  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 9.00  „Virtuvė“ 18.00  „Kaulai“ 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės“

TV PROGRAMAlapkričio 14 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studija. 
7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalba-
me ir rodome. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 
„Skalikai 6“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 
Pozdniakovas. 23.20 „Svetimas rajonas“. 1.20 
„Susitikimo vieta“. 3.20 „Technikos stebuklai“. 

 TV PoloNia
7.40, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 7.50, 20.25 
Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 
2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.05 Gyva istorija. Viduramžių žmonės. 
12.35 „Artistas ir amžiau nerimas. Henrykas 
Senkevičius 1846-1916“. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 Pasienio kurjeris. 16.15 
Lenkų valgiai. 16.40, 6.45 Kultūros informacija. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 0.15 
„Marija“. 1.15 Šokantis su gamta. 

 TV1000
9.05 „Kovotojas“. 11.05 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas“. 13.10 „21“. 15.15 „Pėdsakai“. 
17.10 „Karalienės sesuo“. 19.10 „Sala“. 21.35 
„Brangioji pakeleivė“. 23.25 „Geras melas“. 

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

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Ne-
kilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 
1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00 Neži-
noma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 
Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
23.00 Motociklininko dienoraščiai Afrikoje. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Plėšrūnai iš 
arti. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai su 
N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterina-
ras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Gorilų gydytojai. 17.25, 23.50, 5.02 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinių 
gyvūnų gelbėtojas. 20.10, 3.25 Hario ir ruonio 
draugystė. 

 sPorT1
6.00, 13.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Valencia Basket“ - „MoraBanc“. 2016-10-30. 
7.30, 18.20 NBA krepšinio lyga. Klivlan-
do „Cavaliers“ - Šarlotės „Hornets“. Vakar. 
9.40, 21.00 NBA krepšinio lyga. Oklaho-
mos „Thunder“ - Minesotos „Timberwolves“. 
2016-11-06. 11.50, 2.10 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 15.20, 23.10 KOK World Series. 
Bušido kovos. Moldova 2015. 1 d. 20.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Penktoji 
laida. 4.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Vitorijos „Baskonia“. 
2016-10-23. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 11.00 „Formulė-1“. Brazilijos GP 
lenktynės. 13.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 
14.25 Tenisas. Prancūzija - Čekija. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 
Tiesioginė transliacija. 22.00 Motosportas. 
Valensijos MotoGP Moto3 lenktynės. 23.20 
Motosportas. Valensijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 0.40 Motosportas. Valensijos MotoGP 
lenktynės. 2.10 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio 
Armani“ - „Anadolu Efes“. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 

 eurosPorT
6.15, 10.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Suomija. 7.00, 13.00, 19.30, 4.00 Futbolas. Pa-
saulio U20 moterų čempionatas. Papua Naujoji 
Gvinėja. 11.30 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 15.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Šiaurės Airija. 20.55, 23.55 Sporto naujie-
nos. 24.00 Jojimas. 0.15 Jojimas. FEI Pasaulio 
taurė. Italija. 1.15, 2.00 Sporto linksmybės. 
1.30 FIFA futbolas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 11.35  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 18.00  Reporteris  15.30  „Likimo valsas“ 9.10  „Komisaras 
  Reksas“

 14.20    „Mano lemties  
  diena“

 15.30  „Itališka meilė“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Žu-
vėdros vėjyje“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Dvynių apgau-
lė“ (N-7). 23.00 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 24.00 „Kerštas“ (N-7). 1.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Raudo-
na linija. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.00 24 valandos (N-7). 13.45 Autopi-
lotas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio 
šou. 15.15 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 „Kontrolinis pirkinys“. 11.05 „Ty-
rimo paslaptys 15“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie 
meilę“. 13.45 „Kartu su visais“. 14.45 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40 
Vyriška/Moteriška. 17.45 „Susituokime“. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 
21.10 „Mažoras“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Piršliai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Ša-
povalovas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 
minučių. 20.00 „Juoda katė“. 22.00 Vakaras su 
V.Solovjovu. 22.55 „Komanda“. 24.00 „Piršliai“.  

 Ren
7.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Šeimos dra-
mos“. 9.40 „Didžiosios paslaptys“. 10.40 „Kitas 3“. 
11.40, 21.30 Michailo Zadornovo koncertas. 13.35 
„Jumorina“. 14.00 Dar ne vakaras. 15.05 „Didžio-
sios paslaptys“. 16.10 Tinkama priemonė. 17.15 
„Šeimos dramos“. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 23.25 „Svarbios paskirties byla“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studija. 
7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame 
ir rodome. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skali-
kai 6“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas 
rajonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 Buto 
klausimas. 4.05 „Paslaptinga Rusija. Buriatijos 
Respublika. Amžinojo gyvenimo receptai?“ 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 7.55 „Pa-
mėgti Senkevičių“. 8.30, 17.55, 2.15 Mažieji 
pasauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.15, 5.50 Svei-
ka, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Bodo“. 15.25 „Marija“. 16.25, 1.10 
„Pamėgti Senkevičių“. 16.55 Zondas 2. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... 
Olafu Lubašenka. 19.40 Prie Tatrų. 20.25, 6.45 Is-
torijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 0.10 TVP žvaigždės. 
K.Dembskis. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino.  

 TV1000
7.00 „Brangioji pakeleivė“. 8.50 „Geras melas“. 
10.45 „Sala“. 13.05 „Ponas Niekas“. 15.30 „At-
leisk man, kad tave myliu“. 17.35 „Susišaudy-
mas“. 19.10 „Gruodžio berniukai“. 21.10 „Ver-
salio romanas“. 23.15 „Mergina vandenyje“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta. 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžioto-
jai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Rūdžių imperija. 14.30, 21.00 Traukiniu į Aliaską. 
22.00 Kelionė traukiniu Australijoje. 23.00 Mirti-
nas laimikis. 24.00 Katastrofa ant ratų. 

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

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

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Nuotaka 

iš anapus“ (N-7).
0.20 TV serialas 

„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.20 TV serialas „Pelkė“ 
(N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.45 24 valandos (N-7).
12.50 TV serialas „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

„Juodosios našlės“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Premjera! Trileris 

„Kvietimas draugau-
ti“ (N-14).

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

1.00 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Stilius.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 „Berlyno siena. 

Gyvenimas padalyta-
me mieste“ (N-7).

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

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

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

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

karai“.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Komedija „Meilės 

guru“ (N-14).
23.10 Veiksmo trileris 

„Mobilusis“ (N-7).
0.55 TV serialas „Džeikas, 

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

dienoraščiai“ (N-14).
2.20 Kalbame ir rodome.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 
12.30 „Miestelio patruliai“ .
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 24/7.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

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

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Festivalis „Midsummer 

Vilnius 2016“. 
14.00 Rusų gatvė.
14.30 „Savaitgalio 

istorijos“. 4 s. 
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Apokalipsė. 

Stalinas“. 2 d. 
18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Utenos 
„Juventus“ - Zagrebo 
„Cibona“. 

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Komedija „Super 

Džonis“.
23.40 Poezija. 
23.45 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Kova už išlikimą“. 5 s. 
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lapkričio 15 d. 

 12.20  „Merlino 
  mokinys“ 

 12.30  „Univeras. 
  Naujas bendrikas“ 

 22.55  „Meilė ir bausmė“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Protingi 
gyvūnai. 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 
9.10, 14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Hario ir ruonio draugystė. 
17.25, 23.50 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 
18.20, 22.00, 1.40 Teisingumas Teksaso valstijo-
je. 20.10 Gelbėjant Afrikos milžinus. 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 

 SPort1
6.00, 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Badalonos „Joventut“ - Malagos „Unicaja“. 2016-
11-06. 7.40, 17.40 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 2016-11-13. 9.50, 
21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Tenerifės „Iberostar“. 2016-11-13. 11.30, 
1.40 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 15.10, 
23.10 KOK World Series. Bušido kovos. Mol-
dova 2015. 2 d. 20.00 Čempionai LT. Moksleivių 
Grappling čempionatas. 3 laida. Premjera. 20.30 
NBA Pasaulis. Speciali laida. Ketvirtasis epizodas. 
Premjera. 21.00 Bushido LT. Diena su kovotoju. 
Julius Mocka. Premjera. 3.40 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - Enschedės 
„Twente“. 2016-11-05. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Tenisas. Prancūzija - Čekija. 15.00 Moto-
sportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžvalga. 
16.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Ak 
Bars“. 18.00 Boksas. 18.55 Krepšinis. Eurolyga. 
„Darussafaka“ - „Brose Bamberg“. 20.45 Krep-
šinis. Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Crvena 
Zvezda“. Tiesioginė transliacija. 23.00, 5.10 
Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Bas-
konia“. 0.50 Futbolas. Draugiškos rungtynės. 
Anglija - Ispanija. 2.40 Motosportas. Valensijos 
MotoGP lenktynės. 

 euroSPort
6.00, 9.30, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Šiaurės Airija. 8.00, 11.30, 19.30, 4.00 Futbolas. 
Pasaulio U20 moterų čempionatas. Papua Nau-
joji Gvinėja. 20.30, 5.30 FIFA futbolas. 20.50, 
23.55 Sporto naujienos. 0.10 „Formulė-E“. FIA 
čempionatas. Marokas. 1.00 Skraidyklių lenkty-
nės. JAV. 2.00 Sporto linksmybės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen.

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

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Džentlio kerštas“.

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“.
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.15 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVII. 
Vintažinė  
žmogžudystė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras.

 Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Mistinis trileris 
„Dėžė“ (N-14).

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

(N-7).
2.10 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

11.10 „Dingęs“ (N-7).
12.20 „Merlino 

mokinys“  
(N-7).

14.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

14.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

15.30 „Gelbstint Kalėdų 
Senelį“.

17.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

17.30 „Virtuvės 
karaliai“.

18.00 „Ema“.
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00, 22.30 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

23.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

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

(N-7).

„DĖŽĖ“
Mistinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Richard Kelly.
Vaidina: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella.

Medinė dėžutė su raudonu mygtuku, kurią kaip dovaną įgyja tipiška 
sutuoktinių Normos ir Artūro pora, turi fatališką paslaptį ir grasina neati-
taisomomis pasekmėmis. Pas porą netrukus atvykęs paslaptingas vyras 
praneša, kad, jei jie paspaus raudoną mygtuką, gaus milijoną dolerių, 
tačiau dėl to kur nors pasaulyje iš karto mirs vienas žmogus. Dėžutę 
sutuoktiniai gavo 24 valandoms.

tV6
22.00

„nuotAKA iŠ AnAPuS“
KoMedija. JAV. 2008.
Režisierius: Jeff Lowell.
Vaidina: Eva Longoria, 
Paul Rudd, Lake Bell.

Veterinaras Henris gedi savo suža-
dėtinės, kurios neteko vestuvių die-
ną. Henrio sesuo Kloja, negalėdama 
matyti kenčiančio brolio, pasiūlo 
jam nueiti pas aiškiaregę Ešlę ir per 
ją pasikalbėti su mylimosios siela. tV3

22.30

„DŽeiKAS, StoruliS ir Šuo“
tV serialas. JAV. 1987.
Režisieriai: Bernard L.Kowalski, 
Michael Lange.
Vaidina: William Conrad, 
Joe Penny, Alan Campbell.

Jiedu kolegos, labai skirtingi vyrai -  
ekscentriškas storulis prokuroras 
Makeibas, neišskiriamas su savo 
šuniu Maksu, ir mušeika, sumanus 
seklys Džeikas. BtV

0.55

„meilĖS Guru“
KoMedija. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2008.
Režisierius: Marco Schnabel.
Vaidina: Jessica Alba, Mike 
Myers, Justin Timberlake.

Amerikoje gimęs Pitka visą vaikys-
tę praleidžia Indijoje. Ten ir gimsta 
jo svajonė tapti pačiu didžiausiu 
sielovados meistru. Sugrįžęs į JAV, 
Pitka nedelsia, imasi siekti užsi-
brėžto tikslo. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

20.00 Gero vakaro šou 
(N-7).

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

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Kaliniai“ 

(N-14).
1.35 „Pelkė“ (N-7).

6.30 „Visatos 
broliai“.

7.00 „Džonis Testas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 

(N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Šarvuotis“  
(N-14).

24.00 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.55 „Begėdis“ 
(N-14).

1.55 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

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

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

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

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Italų kino magija. 

Drama „Tegyvuoja 
laisvė“ (N-14).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

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

(N-7).

 10.50  Emigrantai 13.00  „Kempiniukas 
     Plačiakelnis“

 24.00  „Mentalistas“

trečiadienis

„JONUKAS IR GRYTUTĖ. RAGANŲ MEDŽIOTOJAI“
Fantastinis veiksmo Filmas. Vokietija, JAV. 2013. 
Režisierius: Tommy Wirkola.
Vaidina: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare.

Jonukas ir Grytutė atsiduria miške. Juos čia atvedė tėvas, kad paslėp-
tų. Dar būdami vaikai, jie pajuto kraujo skonį. Jie tapo neprilygstamais 
keršytojais, prisiekusiais atsiteisti. Dabar, to nežinodami, Jonukas ir 
Grytutė tapo medžiojamaisiais ir turi susigrumti su blogiu, baisesniu 
už raganas, - savo praeitimi.

rekomenduoja

TV6
22.00

„ŠARVUOTIS“
veiksmo Filmas. JAV. 2009. 
Režisierius: Nimrod Antal. 
Vaidina: Jean Reno, Matt 
Dillon, Laurence Fishburne.

Šarvuočių firmos komandos nariai 
rizikuoja savo gyvybėmis, organi-
zuodami pačios firmos apiplėši-
mą. Naudodamiesi pakankamai 
paprastu planu, vyrai tiki, kad 
jiems pasiseks ir niekas nenu-
kentės. Tačiau, atsiradus nenu-
matytam liudininkui, visas planas 
žlunga ir vyrams tenka spręsti šią 
problemą.

„KALINIAI“
trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Denis Villeneuve.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Jake Gyllenhaal, Viola Davis.

Keleris Doveris susiduria su baisiau-
siu visų tėvų košmaru. Dingsta jo 
šešiametė duktė Ana, kartu dingsta 
ir jos draugė Džoi. Kai minutės virsta 
valandomis, kyla panika. Kol polici-
ja tiria įvairias versijas, įtampa auga. 
Žinodamas, kad jo vaiko gyvybei 
gresia pavojus, paklaikęs Doveris 
nusprendžia, kad neturi kitos išei-
ties, kaip tik pats imtis šio reikalo.

„PO VIENU STOGU“
romantinė komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Greg Berlanti.
Vaidina: Katherine Heigl, 
Josh Duhamel, Josh Lucas.

Piteris ir Elison žūsta autoavarijoje. 
Vos metų sulaukusi jų dukrelė Sofi 
lieka našlaite. Laimei, velioniai tėvai 
buvo labai rūpestingi ir apsidraudė - 
nelaimės atveju Sofi globėjais pasky-
rė geriausius savo draugus. Tai Holė 
ir Erikas. Tačiau čia slypi vienas ne-
sklandumas - Holė ir Erikas ne pora.

LNK
22.15

TV3
22.30

BTV
21.30

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.00 Senoji animacija. 10.00 „Dvy-
nių apgaulė“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Premjera! Komedija 
„Vestuvių planuotoja“ (N-7). 22.55 „Tikrosios 
Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.55 
„Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“ (N-14). 
0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Dikta-
torių ponios“ (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.05 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40 „Kontrolinis pirkinys“. 11.10 „Tyrimo 
paslaptys 15“. 12.20 „Apie meilę“. 13.25 „Jumorina“. 
13.45 Kartu su visais. 14.45, 4.10 Mados nuospren-
dis. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos lai-
kas. 21.10 „Mažoras“. 23.35 Vakaras su Urgantu. 0.10 
„Aleksandras Blokas. „Aš palengva ėjau iš proto“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Šapovalovas“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
„Juoda katė“. 22.00 Vakaras su V.Solovjovu. 24.00 
„Piršliai“. 2.05 Gyvenimo taisyklės. 2.50 60 minučių. 

 REN
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35, 17.10 „Šei-
mos dramos“. 9.30, 15.00 „Didžiosios paslaptys“. 
10.30 „Kitas 3“. 11.25 M.Zadornovo koncertas. 
13.25 Rusiškas vairavimas. 14.00 Dar ne vakaras. 
16.05 Tinkama priemonė. 19.20 Pasaulio paslaptys. 
21.30 „Slaptosios teritorijos“. 22.30 „Fantastika su 
grifu „Slaptai“. 23.30 „Svarbios paskirties byla“.

50 laisvalaikis 2 0 1 6  l a p k r i č i o  1 1 51

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

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

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Po vienu stogu“ 
(N-7).

23.50 Komedija „Meilės 
guru“ (N-14).

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

2.10 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.50 Kalbame ir rodome 
(N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

2016/17. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Maskvos „Chimki“.

21.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.

21.30 Mafijos kronikos 
(N-14).

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

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

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kultmisijos.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Sta-

linas“. „Raudona“.
13.05 Septynios 

Kauno dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pradėk nuo savęs.
14.40 „Ekspedicija“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 „Ebolos protrūkis“.
18.25 Poezija.
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Salonikų 
PAOK. Transliacija iš 
Klaipėdos.

21.00 Drama „45 metai“ 
(originalo k., N-14).

22.40 Poezija.
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.

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

Nepažįstami kraštai.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera 

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

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Liepsnojantis  
žmogus“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.25 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

mo f. „Jonukas ir 
Grytutė. Raganų 
medžiotojai“ (N-14).

23.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Stambulo „Galatasaray“. 
Vaizdo įrašas.

1.30 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.30 Pamiršti vardai. 
Albertas Vijūkas 
Kojelavičius.

13.00 „Kai šaukia širdis“.
14.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.40 „Dingęs“ 

(N-7).
15.50 „Merlino mokinys“ 

(N-7).
17.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

23.30 „Ema“.
0.30 „Kai šaukia širdis“.

 21.00  „45 metai“ 19.00   Europos taurė 
      2016/17

 23.50    „Meilės guru“  15.50  „Merlino 
    mokinys“

 16.00   „Gražuolė 
    ir pabaisa“

 9.50  „Superauklė“

TV PROGRAMAlapkričio 16 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos stu-
dija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigu-
lys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžval-
ga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir 
rodome. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 
6“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas ra-
jonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 „Sodininkų 
atsakas“. 4.05 „Gyvas ir miręs maistas“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 „Ekumeninis su-
sitikimas Lunde“. 8.30 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.25 „Užmirštas legionas“. 16.25 
Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. Kom-
piuteriai astronomijoje. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 Zaolzė. 19.25, 1.10 Rytų studija. 
20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.40 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.15 „Užmirštas legionas“. 

 TV1000
9.20 „Mergina vandenyje“. 11.15 „Gruodžio berniu-
kai“. 13.05 „Tamsusis slėnis“. 15.00 „Drugio efek-
tas“. 16.55 „Ispangliška“. 19.10 „Čarlio Sen Klodo 
mirtis ir gyvenimas“. 21.10 „Lakas plaukams“. 23.15 
„Eskobaras: Kruvinas rojus“. 1.20 „Kovotojas“.

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Didžiosios mašinos. 14.30 Nuogi 
ir išsigandę. 21.00, 2.50 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 22.00, 3.40 Nesėkmių garažas. 23.00, 
4.30 Plieniniai žirgai. 24.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 
Kas nutiko vėliau? 1.00 Būsto gelbėjimo operacija. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Nekil-
nojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų na-
melyje. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Neį-
prastas maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 9.10, 14.40, 21.05 Keisti su-
tvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Gelbėjant Afrikos milžinus. 17.25, 23.50, 
5.02 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų gyvenimas. 20.10, 
3.25 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
6.00, 4.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Barselonos „Barcelona“ - Madrido „Real“. 
2016-11-06. 7.40, 2.00 NBA krepšinio lyga. 
Portlando „Trail Blazers“ - Memfio „Grizzlies“. 
2016-11-06. 9.50, 17.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Vitorijos 
„Baskonia“. 2016-11-13. 12.20, 24.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 1 d. 
14.20, 22.00 Drift Masters GP. Pirmoji lenkty-
nių diena. 16.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 18.55 Čempionai LT. Moks-
leivių Grappling čempionatas. 3 laida. Vakar. 
19.25 NBA Pasaulis. Speciali laida. Ketvirtasis 
epizodas. Premjera. 19.55 Tiesiogiai. Europos 
taurė. Skopjės „MZT“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Bamberg“ - 
„Crvena Zvezda“. 8.50 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Anglija - Ispanija. 10.40 Krepšinis. 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Baskonia“. 
12.30 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Ak Bars“. 14.30 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 15.05 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Anglija - Ispanija. 16.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Brose Bamberg“ - „Crvena Zvezda“. 
18.45 „Formulė-1“. Brazilijos GP lenktynių 
apžvalga. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ 
- „Galatasaray“. Tiesioginė transliacija. 21.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Panathinaikos“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Krepšinis. Euro-
lyga. „Darussafaka“ - CSKA. 1.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Galatasaray“. 3.40 Fut-
bolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 5.10 
Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Panathinaikos“. 

 eurosPorT
6.00, 9.30, 14.00, 21.00, 2.30 Angliškasis bi-
liardas. Šiaurės Airija. 8.00 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Suomija. 10.45, 24.00, 4.00 
Futbolas. Pasaulio U20 moterų čempionatas. 
Papua Naujoji Gvinėja. 19.30 „Formulė-E“. FIA 
čempionatas. Marokas. 20.30 Sporto linksmy-
bės. 20.55, 23.55 Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 14.50   „Tokia tarnyba“  23.45  Nuoga tiesa  13.35   „Soul Moustache“
   koncertas

 22.00  „Pasipriešinimas“ 16.30  Labas vakaras,
    Lietuva

 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Šunyčiai patruliai“. 
9.05 Senoji animacija. 10.05 „Vestuvių planuo-
toja“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
„Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per pusvalandį. 17.00 „Ap-
kabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyve-
nimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Premjera! Romantinė komedija „Visa 
širdimi tavo“ (N-7). 22.50 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.50 „Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę“ (N-14). 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 
Gyvenk sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 
„Tyrimo paslaptys 15“. 12.20 „Apie meilę“. 13.25 
„Jumorina“. 13.45 Kartu su visais. 14.45, 4.55 Mados 
nuosprendis. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Su-
situokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.50 
Lietuvos laikas. 21.10 „Brangi laida“. 21.25 „Mažo-
ras“. 23.55 Vakaras su Urgantu. 0.30 „Septynios Iljos 
Lagutenko jūros“. 1.50 Pasverti ir laimingi 3. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 „Pirš-
liai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Šapovalo-
vas“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 
20.00 „Juoda katė“. 22.00 Dvikova. 24.00 „Piršliai“. 

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40, 17.10 „Šeimos 
dramos“. 9.35 „Didžiosios paslaptys“. 10.30 „Kitas 3“.
11.25 „Slaptosios teritorijos“. 12.25 „Fantastika su 
grifu „Slaptai“. 14.00 Dar ne vakaras. 15.05 „Didžio-
sios paslaptys“. 16.05 Tinkama priemonė. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 22.30 „Kosminių 
istorijų diena“. 23.30 „Svarbios paskirties byla“.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 5.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos stu-
dija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigu-
lys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžval-
ga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Antra dalis“. 17.05 Kalbame ir 
rodome. 18.50 „Atsiskaitymas“. 20.35 „Skalikai 
6“. 22.40 Dienos apžvalga. 23.05 „Svetimas 
rajonas“. 1.00 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Paslėptis lobiai. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos 
lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.20 Gyva istorija. Viduramžių žmonės. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Komisaras Alek-
sas“. 0.05 Humoro serijos. Kabareto „Moralny 
Niepokoj“ savaitė. 0.40 Verta kalbėti.

 TV1000
9.15 „Eskobaras: Kruvinas rojus“. 11.20 „Čarlio Sen 
Klodo mirtis ir gyvenimas“. 13.10 „Juodoji užrašų 
knygelė“. 15.00 „Kovotojas“. 17.00 „Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas“. 19.10 „Moters kvapas“. 
22.10 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 0.40 „Geras melas“.

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40, 21.00, 
2.50 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Novato-
riai. 14.30 Išgyventi drauge. 22.00, 3.40 Kovos 
dėl konteinerių. 23.00, 4.30 Senienų medžioto-
jai. Didžioji Britanija. 24.00 Katastrofa ant ratų. 
0.30 Kas nutiko vėliau? 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Ne-
kilnojamojo turto paieška. 9.30 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Alias-
koje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Ne-
įprastas maistas. 22.00, 3.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 23.00, 4.00 Baltųjų rūmų paslaptys. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

12.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

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

„Dvigubas smūgis“ 
(N-14).

0.50 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.40 „Pelkė“ (N-7).

6.30 „Visatos 
broliai“.

7.00 „Džonis 
Testas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo drama 

„Rekrūtas“  
(N-14).

0.35 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.30 „Begėdis“ 
(N-14).

2.30 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

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

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

„Pasipriešinimas“ 
(N-14).

0.15 Trumposios žinios.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 „Farų karai“.
21.30 Veiksmo trileris 

„Kelias“ (N-14).
23.40 Romantinė komedija 

„Po vienu stogu“ 
(N-7).

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

2.30 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

4.40 Savaitės kriminalai 
(N-7).

 6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“

(N-7).
10.20 „Budelis“ 

(N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“ 

(N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 Nes man tai rūpi.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Ebolos protrūkis“.
13.00 Skrendam.
13.35 „Soul Moustache“ 

koncertas.
14.40 „Prisimenu

motinos balsą“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.20 Amžininkai. Politika 

ir sportas XX a.
18.10 Poezija. Marcelijaus 

Martinaičio eilės.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Tegyvuoja 

laisvė“ (N-14).
22.40 Poezija.
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Langas į Lietuvą. 
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lapkričio 17 d.

 14.50   „Holivudas mirė“ 18.00  „Kaulai“ 10.45  „Didingasis amžius“ 

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

šeimininkas?
8.15 „Keistenybės. Dono 

Poleko pasaulis“.
8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera0 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

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

(N-7).
0.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.10 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.55 „Tėvas Motiejus“ 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Medikopteris“ 

(N-7).
8.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
17.00 „Transporteris“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris „Kleitono 
bazė“ (N-14).

24.00 „Rezidentai“ (N-7).
1.40 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.30 „Krintantis dangus“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

11.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

12.00 „Artistas“.
13.50 „Mirties 

gniaužtuose“  
(N-7).

14.50 „Holivudas 
mirė“.

16.50 „Likimo ietis“ 
(N-7).

17.50 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“.

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.30 „Dingęs“ 
(N-7).

0.40 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Protingi 
gyvūnai. 8.15, 12.50 Veterinarų gyvenimas. 9.10, 
14.40, 21.05 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Lau-
kiniai ir pavojingi. 17.25, 23.50, 5.02 Pasiplau-
kiojimas su pabaisomis. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Laukinė Europa. 20.10, 3.25 Plėšrūnai iš arti. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Badalo-
nos „Joventut“ - Malagos „Unicaja“. 2016-11-06. 
7.40, 18.20 Europos taurė. Skopjės „MZT“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“. Vakar. 9.40, 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Šarlotės 
„Hornets“. 2016-11-13. 11.50, 0.10 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 d. 14.20 
Drift Masters GP. Antroji lenktynių diena. 16.20 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - 
Amsterdamo „Ajax“. 2016-11-06. 20.00 Penk-
tasis kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 21.00 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lygos apžvalga. 2.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 3.40 NBA 
krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - Mine-
sotos „Timberwolves“. 2016-11-06. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
CSKA. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ -
„Galatasaray“. 10.40, 3.10 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 11.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 12.10 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 12.40 Krepšinis. Euroly-
ga. „Real“ - „Panathinaikos“. 14.35 Rankinis. 
Europos čempionato atranka. Prancūzija - 
Lietuva. 16.05 Futbolas. Draugiškos rung-
tynės. Anglija - Ispanija. 17.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Slovan“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 20.30 Boksas. 21.15 Krepšinis. 
Eurolyga. „Baskonia“ - „Brose Bamberg“. Tie-
sioginė transliacija. 23.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Crvena Zvezda“ - „Emporio Armani“. 1.20 
Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Galatasa-
ray“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos 
„Dinamo“. 

 euroSPort
6.00, 10.00, 14.00, 21.00, 2.30 Angliškasis 
biliardas. Šiaurės Airija. 7.45, 13.00, 18.00, 
0.05, 4.00 Futbolas. Pasaulio U20 moterų 
čempionatas. Papua Naujoji Gvinėja. 12.00, 
1.30 „Formulė-E“. FIA čempionatas. Marokas. 
18.50, 23.55 Sporto naujienos. 19.00 Futbolas. 
Moterų čempionių lyga. 1.00 FIFA futbolas. 

 

„reKrŪtAS“
Veiksmo drama. JAV. 2003.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan.

Džeimsas Kleitonas ne toks kaip visi CŽV naujokai, tačiau jis vienas pro-
tingiausių absolventų šalyje. Būtent tokio darbuotojo Volteris Berkas ir 
ieško. Džeimsas darbą CŽV laiko įdomia galimybe gyventi neįprastai. 
Kad taptų CŽV pareigūnu, Džeimsas privalo atlaikyti slaptą agentūros 
treniruočių programą. Po jos naujokai tampa užgrūdintais veteranais.

lnK
22.15

rekomenduoja

„KeliAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: John Hillcoat.
Vaidina: Viggo Mortensen, Kodi 
Smit-McPhee, Charlize Theron.

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...

„DViGuBAS SmŪGiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: Sheldon Lettich.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Geoffrey Lewis, Alonna Shaw.

Dvynius dar kūdikystėje atskyrė krau-
pus įvykis - tėvų nužudymas. Aleksas 
užaugo prieglaudoje Honkonge, o 
Čedas, išgelbėtas apsauginio Frenko, 
atsidūrė užsienyje. Darbo reikalais jie 
lankosi Honkonge ir Čedas pamato 
savo kopiją - brolį Aleksą.

„Kleitono BAZĖ“
trileris. JAV, Kanada, Vokietija. 
2003.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: John Travolta, Connie 
Nielsen, Samuel L.Jackson.

Grupė reindžerių su savo vadu ir 
instruktoriumi Natanu Vestu vyk-
do mokymus Panamos džiunglė-
se. Siaučianti audra tik apsunkina 
jų pratybas...tV6

22.00

tV3
22.30

BtV
21.30
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
12.45, 15.15, 19, 21.45, 21.55 val. (17 d. 21.45 val. sean-
sas nevyks; 21.55 val. seansas vyks 17 d.).
„ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 11-17 d. 
12.35, 15.20, 18.10, 21 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.10, 
12.40, 14.30, 16.20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19 val. 
(DELFI premjera).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.20, 14.15, 18 val. (17 d. 18 val. seansas nevyks).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 12, 16.40 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 13.20, 18.40 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
11-17 d. 10.50, 16 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11-17 d. 10.30, 11.20, 
13.30, 15.50 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 
18.30, 20.50 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.10, 13.15 val. (11.10 val. 
seansas vyks 12-13 d.).

„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 
17.50, 20.40 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
11-17 d. 16.10, 18.20 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.40 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 11-17 d. 20.30 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 11, 
13, 15 d. 20.20 val.
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 12, 14, 16 d. 20.20 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 11-17 d. 13.25 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 11-17 d. 21.15 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 14-17 d. 
11, 13.40, 16.20, 18.55, 19, 21.30, 21.40 val.  
(18.55, 21.30 val. seansai vyks 11-13 d.).
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 11, 12.45, 
15.30, 17.20 val.
„ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 14-17 d. 
12.45, 15.40, 18.30, 19.10, 21.30, 21.50 val.  
(19.10, 21.50 val. seansai vyks 11-13 d.).
scanorama 2016 (festivalis) - 11-13 d.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19 val. 
(DELFI premjera).

„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, Kanada, V) - 11-17 d. 11.10, 13.20, 14.30, 16.40 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
14-17 d. 11, 11.30, 13.20, 13.50, 15.40, 16.10 val.  
(11, 13.20, 15.40 val. seansai vyks 11-13 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-13 d. 12.30 val.
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 17.45, 20.20 val. (13 d. 20.20 val. seansas nevyks).
„Daktaras streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
11-17 d. 15 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 12, 15.10, 18.20, 21.20 val. (12, 
15.10 val. seansai vyks 16-17 d.).
„Džekas Ryčeris: nesidairyk atgal“ (veiksmo trileris, 
Kinija, JAV, N-13) - 14-17 d. 20.55 val.
„Megės planas“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
14-16 d. 19.10 val. 12 d. 18 val. 16-17 d. 21.20 val.
„inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 14-17 d. 21.30 val. 11, 13 d. 18 val. 
16-17 d. 18.40 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
14-17 d. 18.50 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 14-17 d. 
18.30 val. 12 d. 20.40 val. 16-17 d. 12.50, 21 val.
„sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 14-15 d. 
21 val. 11 d. 20.40 val. 16-17 d. 15.30, 18.10, 21.10 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-13 d. 11.20 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 13.30 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 16 val.

„Monstriukė 
Molė“

„Molly Monster“

Monstriukė Molė - mylimiausias ir vie-
nintelis vaikas Popo ir Etnos Monstrų šeimo-
je. Ji dienas leidžia linksmai žaisdama savo 
namuose Monstrų šalyje su geriausiu drau-
gu - prisukamu žaislu Edisonu. Bet monstriu-
kės mama padeda kiaušinį, kurį tėtis turi iš-
perinti, ir Molės laukia dideli pokyčiai. Metų 
metus monstriukė buvo šeimos numylėtine, 
o dabar ji turi pasiruošti naujos atžalos atsi-

radimui ir vyresniosios sesutės vaidmeniui. 
Molė be galo laiminga, ji net numezga šiltą 
kepurytę su bumbulu mažojo monstriuko gal-
vytei. Bet viskas ne taip paprasta. Mamos 
padėtą kiaušinį tėtis turi saugiai nugabenti į 
Kiaušinių salą, kur išsirita monstriukai, šiltai 
jį laikydamas. Tėtis ir mama išsiruošia į ke-
lionę, bet Molei negalima vykti drauge. 
Monst riukė dėl to be galo liūdi, tačiau rytą ji 
pastebi, kad tėveliai per skubėjimą pamiršo 
jos megztą kepurytę, ir nusprendžia leistis iš 
paskos. Nes kūdikio galvytė turi būti laikoma 
šiltai. Kiekvienas monstras tai žino!

Leiskis į kelionę, kupiną nuotykių ir 
linksmybių, kartu su monstriuke Mole ir 
jos geriausiu draugu Edisonu!

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo lapkričio 11d. 

n Animacinis filmas, Vokietija, Švedija, 

Šveicarija, 2016

n Režisieriai: Ted Sieger, Michael Ekblad, 

Matthias Bruhn

n Dubliuota lietuviškai. Įgarsino: Judita 

Urnikytė, Žilvinas Ramanauskas, Algirdas 

Dainavičius, Edita Zizaitė-Damaševičienė, Simonas 

Storpirštis, Ignas Ciplijauskas, Sergėjus Ivanovas, 

Almantas Šinkūnas ir kiti

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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Kinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Pašvestųjų žemė“ (dokumentinis f., Belgija, Airija, 
Nyderlandai, Vokietija, Afganistanas) - 11 d. 17.45 val.
„Chamisso šešėlis. 3 dalis: Kamčiatkos kraštas ir 
Beringo sala“ (dokumentinis f., Vokietija) - 11 d. 19.30 val.
„Meškinų pasaka“ (nuotykių f., Italija, Suomija, 
Norvegija) - 12 d. 13 val.
„6A klasė“ (drama, Švedija) - 12 d. 14.30 val.
„Būgnas“ (film noir, Iranas, Prancūzija) - 12 d. 15.45 val.
„Vieną dieną Sarajeve“ (dokumentinis f., Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija) - 12 d. 17.45 val.
„Riba“ (drama, Turkija, Vokietija) - 12 d. 19 val.
„Apsėstoji“ (siaubo drama, Prancūzija, VFR) - 12 d. 21 val.
„Namų slauga“ (komedija, Čekija) - 13 d. 13 val.
„Naujasis Baltijos kinas, II programa“ (trumpame-
tražiai f., įvairios šalys) - 13 d. 16.15 val.
„Ant sidabrinio gaublio“ (fantastinė drama, Lenkija) - 
13 d. 18 val.
„Vilis I-asis“ (komedija, Prancūzija) - 13 d. 21 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
14 d. 14.30 val.
„Taksiukas“ (komiška drama, JAV) - 14 d. 17.30 val. 
15 d. 16.40 val. 16 d. 17 val. 17 d. 21 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV) - 14 d. 
19.20 val. 15 d. 21 val. 16 d. 20.40 val. 17 d. 16.40 val.
„Niekas nenorėjo mirti“ (drama, Lietuva) - 15 d. 18.30 val.
„Trumpų filmų programa“ (trumpametražiai f., 
Lenkija) - 16 d. 18.50 val.
„Natūralus pasipriešinimas“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 17 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11 d. 11.15, 
13.45, 16.15, 19, 19.30, 21.45 val. 12-16 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
19.15, 21.45 val. 17 d. 10.30, 12.30, 15, 17.30, 19.15, 21.45 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11 d. 10.15, 12, 
13.45 val. 12-15 d. 10.15, 12, 14 val. 16 d. 10, 12.30,  
14 val. 17 d. 10.15, 12, 13.45, 15.30 val.

„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 11 d. 
16.30, 19.15, 21.30 val. 12-17 d. 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 20 val.
„Nuo Lietuvos nepabėgsi“ (Lietuva, N-16) - 17 d. 
19 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11 d. 10.45, 12.30, 15.20, 18.45, 21.30 val. 
12-16 d. 10.45, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val. 17 d. 11, 
12.15, 15.15, 18.30, 21.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11 d. 10.30, 11.30, 
13.45, 15, 16, 17.30 val. 12, 14 d. 10.30, 11.30, 12.45, 
13.45, 15, 16, 18 val. 13 d. 10.30, 11.30, 12.45, 13.45, 15, 
16, 17.45 val. 15 d. 10.30, 11.30, 13.45, 15, 16 val.  
16 d. 10.30, 11.40, 13.45, 15, 16, 18 val. 17 d. 10.30, 
11.30, 13.45, 16 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 11, 
13-16 d. 10.15, 13.30, 17, 19.30, 22 val. 12 d. 13.30, 17, 
19.30, 22 val. 17 d. 14, 16.30, 19, 22 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 11-12, 
14-16 d. 16.15, 18.15, 21 val. 13 d. 16.15, 18, 20.45 val. 
17 d. 15.45, 20.30 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-12, 
14-16 d. 22 val. 13 d. 21.45 val. 17 d. 18.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11 d. 10, 12.15, 14.30, 15.30 val. 12 d. 10, 12.15, 14.30, 
15.45, 19 val. 13, 15 d. 10, 12.15, 14.30, 15.40 val. 14 
d. 10, 12.15, 14.30, 15.45 val. 16 d. 10.15, 12.45, 14.30, 
15.45 val. 17 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 11 d. 21.45 val. 12 d. 21.15 val. 13-16 d. 
19, 21.30 val. 17 d. 13, 21.45 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 12, 
14-16 d. 20 val. 13 d. 19.45 val. 17 d. 17.15 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 12 d. 11 val.  
(specialus seansas mažiukams).

„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 16 d. 12 val.  
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
16.45, 19.10, 21.45, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 
11-12 d.).
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.25, 15 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 13, 16 d. 
21 val.
Scanorama 2016 (festivalis) - 11-17 d.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19 val. 
(DELFI premjera).
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11-17 d. 10.15, 12.10, 
16.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 12.25, 16.55 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11, 14.40 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.35, 12.45 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 
21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
11-17 d. 13.10, 18.30 val. (17 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
11, 14 d. 21, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 
12, 15 d. 21 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
11-17 d. 14.20, 19.30 val.

„Atvykimas“
 „Arrival“

Klausimas, ar esame vieni šioje begalinė-
je visatoje, žmoniją kamuoja jau labai seniai. 
Tačiau kad ir kiek apie tai būtų mąstyta, pir-
masis kontaktas su svetima civilizacija visuo-

met bus netikėtas ir gąsdinantis. Kai vieną 
dieną skirtingose pasaulio vietose nusileidžia 
keliolika milžiniškų kosminių laivų, daugybė 
žmonių puola į paniką. Tačiau kai kelias die-
nas nieko blogo nenutinka, žmonės ima ruoš-
tis užmegzti kontaktą.

Valdžios atstovai pagalbos kreipiasi į vie-
ną geriausių pasaulio lingvisčių Luizą Benks 
(aktorė Amy Adams). Jai skiriama užduotis 

Kino teatruose nuo lapkričio 11d.

n Fantastinė drama, JAV, 2016

n Režisierius: Denis Villeneuve

n Vaidina: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest 

Whitaker ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Premjera
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 18.20, 21.15, 23.30 val. (23.30 val. 
seansas vyks 11-12 d.).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 11-17 d. 15.45 val.

CINAMON
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19.30 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11-15 d. 
15, 18.45, 21.15 val. 17 d. 15.10, 18.45, 21.15 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.50, 
12.30, 14.15 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 11-17 d. 
13.15, 21.30 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 11-15 d. 19.30 val.  
16 d. 15, 17.50, 19.30 val. 17 d. 19.20 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV) - 11-17 d. 
12.20 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D) - 
11-16 d. 19 val. 17 d. 16 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11-15 d. 10.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.40 val. 16 d. 10.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.40 val. 17 d. 10.30, 11, 13, 15, 17.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.15 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
11-15 d. 18, 20.15 val. 16 d. 18.45, 20.15, 22.10 val.  
17 d. 18, 20.15 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 11-16 d. 22 val. 17 d. 21.50 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-16 d. 
22.20 val. 17 d. 22.30 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-15 d. 16, 19.20, 22.10 val. 16 d. 16, 
19.20, 20.45 val. 17 d. 18.30, 22.20 val.

„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-16 d. 10.40, 12.45, 14.45, 16.45, 17.30 val.  
17 d. 10.40, 12.45, 14.45, 16.45, 17 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 15.45 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.20, 
12.50, 14.40 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
15.45, 18.50, 21.30 val.
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 11-17 d. 
13, 18, 20.50 val.
Scanorama 2016 (festivalis) - 11-17 d.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19 val. 
(DELFI premjera).
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11-17 d. 10.40, 12.10, 
14.20, 16.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 10.05, 16.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.30, 12.10, 14.15 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 12.45, 15.20 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
11-17 d. 18.40 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 18.20, 21.20 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
11-17 d. 16.30, 18.35 val. (17 d. 18.35 val. seansas nevyks).
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 
21.20 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.50 val.

„Inferno“ (mistinis trileris, JAV, Japonija, Turkija, 
Vengrija, N-13) - 11, 13, 15 d. 20.40 val.
„Sąskaitininkas“ (siaubo trileris, JAV, N-13) - 12, 14, 
16 d. 20.40 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
12.50, 19.15, 21.50 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Švedija, Šveicarija, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.10, 11, 
13.50, 15.50 val. (11 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Ledlaužis“ (katastrofų trileris, Rusija, N-13) - 11-17 d. 
17.30, 20.15 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 17 d. 19 val. 
(DELFI premjera).
Scanorama 2016 (festivalis) - 17 d.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 11-17 d. 10.20, 11.30, 
12, 14.10, 16.20, 17.50 val. (11.30 val. seansas vyks 
12-13 d.; 17 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 12.30, 17 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 10.30, 14.45 val. (10.30 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 18.30, 21.30 val. (17 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 13, 18.15 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 
15.40, 21 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
11-17 d. 15.25, 20.30 val. (17 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

pabandyti užmegzti pirmąjį kontaktą ir išsi-
aiškinti atvykėlių ketinimus Žemės atžvilgiu. 
Pirmą kartą patekusi į ateivių laivą, Luiza 
net neįsivaizduoja, nuo ko pradėti. Tačiau po 
kelių valandų pora jos idėjų pasiteisina: sve-
timieji akivaizdžiai linkę bendrauti. Praside-
da sunkioji darbo dalis: pabandyti suvokti 
visiškai svetimą kalbą ir pabandyti surasti 
bendrų komunikacijos taškų.

Tačiau pasaulyje netrūksta ir žmonių, 
nusiteikusių visiškai priešingai ir įsitiki-
nusių, kad reikia kuo greičiau smogti atei-
viams, kol šie nepradėjo atakos pirmieji. 
Įtampa vis labiau auga ir Luizos pečius 
užgriūva milžiniška atsakomybė - nes 
menkiausia klaida gali lemti žmonijos iš-
nykimą.

„Forum Cinemas“ inf. Viena pagrindinių filmo aktorių  
Eimi Adams (Amy Adams)

EPA-Eltos nuotr.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
11 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera 
(italų k.). Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. J.Geniušas.
12 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
13 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 2 v. opera vai-
kams. Dir. A.Šulčys.
16 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Dir. M.Staškus.
17 d. 18.30 val. - Premjera! L.A.Minkus „Don Kichotas“. 
Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
11 d. 19 val. Studijoje - Premjera! I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
11 d. 20 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
12 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
12 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“. Rež. K.Smeds.
13 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Premjera! I.Lausund 
„Bestuburiada“. Rež. G.Kriaučionytė.
16 d. 10.30 val. Mažojoje salėje - „Knygų personažai 
atgyja“. Rež. N.Krunglevičiūtė (Klaipėdos jaunimo teatras).
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
11 d. 18.30 val. - Premjera! F.Schiller „Marija Stiuart“. 
Rež. A.Areima.
12 d. 18.30 val. - N.Erdmanas „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

13  d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
15 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
16 d. 19 val. - „Menas“ (Idioteatras).
17 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

11 d. 18 val. - P.Demirski „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
12 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu! A.Juozaitis 
„Širdis Vilniuje“. Rež.: J.Vaitkus, A.Vidžiūnas.
13 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
17 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.
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12 d. 12 val. - Atsisveikinimas su spektakliu! J.Keleras, 
A.Jalianiauskas „Paika pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
13 d. 12 val. - Vytautas V.Landsbergis „Arklio Dominyko 
meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
16 d. 18 val. - Premjera! M.Andersson „Bėgikas“. 
Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs  
TEATRAs

12 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Indėniukas Kikas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
12 d. 17 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Mapetai“.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Stebuklingoji spanguo-
lė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

12 d. 12 val. - J.Marcinkevičius „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.
13 d. 12 val. - J.Marcinkevičius „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.
16 d. 18.30 val. - E.T.A.Hoffmanas „Smėlio žmogus“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
17 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“. 
Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
12, 13 d. 14 val. - „Čia buvo / Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
11 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
12  d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
13 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.
17 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
11 d. 19 val. Juodojoje salėje - Kauno šokio teatras 
AURA: „Troškulys“ (N-7). Choreogr. ir rež. N.Claes 
(Belgija).
12 d. 11 ir 14.30 val. Juodojoje salėje - DANSEMA: 
„Mozaika“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
12 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Šokio performansas 
CC_DVASIA. Choreogr. A.Vilkaitytė.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio 
šokio spektaklis „Rekonstruoti“.  
Choreogr. M.Praniauskaitė.
13 d. 11 ir 14.30 val. Kišeninėje salėje - DANSEMA: 
„Spalvoti žaidimai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
16 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Apie žmogų, nužudžiusį gulbę“. Rež. A.Giniotis.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

17 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
KEisTuOliŲ TEATRAs

12 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
12 d. 19 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.
17 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
11, 12, 13 d. 19 val. - Premjera! J.Thompson 
„Žudikas manyje“. Rež. N.Walker.
15 d. 19 val. - A.Čechovas „Žuvėdra“. 
Rež. O.Koršunovas.

uŽuPiO DRAMOs TEATRAs
14 d. 19 val. - J.Ivanauskaitė „Bomba arba Ariel“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.

„Gyvo žodžio vakarai“ vyksta kamerinė-
je, labai intymioje aplinkoje. Kiekviena ak-
toriaus ir jo mokinio emocija yra taip arti 
žiūrovo, kad jis net nepajunta, kaip tampa 
aktyviu renginio dalyviu. Žiūrovai neretai 
yra įtraukiami į eilėraščio, pjesės, novelės 
ar istorinio teksto skaitymą. Pagrindinis šių 
skaitymo vakarų tikslas - skatinti žmones 
domėtis poezija, proza, išskirtine literatūra, 
susipažinti su knygų autoriais, profesiona-
liais aktoriais, kurie leidžia literatūrai daug 
greičiau prasiskverbti į žiūrovo jausmus.

„Šiais metais projektas įgavo naują pras-
minį atspalvį. Kiekvienas aktorius tapo  mo-

kytoju - savo mėgstamus tekstus jie skaitė 
ir analizavo drauge su pasirinktais mokiniais 
ar studentais, kartu kūrė programas, kurias 
ir pristatys žiūrovams“, - sako projekto va-
dovė Lina Ališauskienė.

Lapkričio 14 d. 19 val.  žiūrovai galės iš-
vysti spektaklį „Placebas“, kuriame vaidina 
ryškausi šalies aktoriai Rimantas Bagdzevi-
čius, Jūratė Vilūnaitė, Šarūnas Puidokas ir 
kiti. Spektaklyje kalbama apie žodžius, jų ga-
lią ir tai, kad kiekvienas juos supranta skir-
tingai. Tuo pačiu žodžiu galima išsakyti mei-
lę ir neapykantą, tikėjimą ir neviltį, pyktį ir 
atgailą.Mūsų tariami žodžiai - placebas, o jo 

Teatralizuoti vakarai Šv. Kotrynos bažnyčioje
Kaip bažnyčioje skamba giesmės ar vyksta maldos, turbūt visi žinome. O kaip šioje 
sakralioje aplinkoje skamba pasaka, aktoriaus žodis ar dainuojamoji poezija?  
Šv. Kotrynos bažnyčios Dievo apvaizdos koplyčioje prasidėjo jau trečiasis projekto 
„Gyvo žodžio vakarai“ renginių ciklas „Mokinys/mokytojas“. Renginiuose iki gruodžio 
mėnesio bus galima ne tik stebėti profesionalaus aktoriaus ir jo mokinio pasirody-
mus, bet ir tapti tokio renginio dalimi.

Rimantas Bagdzevičius
Stasio Žumbio nuotr.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Organizatorius 

VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus 

mokytojų namai, plačiau: www.kultura.lt

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
11 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurienius 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
13 d. 14 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Maištas“ (N-16). 
Rež. A.Jankevičius.
16 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). Rež. A.Areima.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
11, 12 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
13 d. 12 val. - E.Chagagortianas „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija). 
Dir. V.Visockis.
13 d. 18 val. - J.Strauss „Naktis Venecijoje“. 
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
16 d. 17 val. - R.Rodžersas „Muzikos garsai“. 
2 v. miuziklas visai šeimai. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Vilnonis.
17 d. 18 val. - N.Rimskis-Korsakovas „Caro sužadėtinė“. 
2 d. opera. Rež. Teet Kask (Estija). Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
11 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.
13 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.
14 d. 18 val. - G.Sibleyras „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
15 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
12 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. 
Rež. R.Kimbraitė.
12 d. 18 val. - I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.
13 d. 18 val. - Premjera! N.Kin „Žmogus skaitantis jūsų 
mintis“.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
11 d. 18 val. - Tarptautinis Indijos klasikinio meno festi-
valis „Sursadhana - 2016“.
12  d. 12 val. - Premjera! „Pūgos durys“. Rež. A.Sunklodaitė.
13 d. 12 val. - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.
13 d. 18 val. - „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas 
(Idioteatras).
16 d. 18 val. - Andriaus Kaniavos monospektaklis „Tūla 
ir kiti“.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
11 d. 18 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis („Keistuolių teatras“).
12 d. 14 ir 18.30 val. - „Prie dangaus vartų“. 
Rež. M.Slavinskis.
13 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
17 d. 18 val. - „Amnezija už 40 000 Eur“. Rež. R.Cicėnas 
(„Kitoks teatras“).

VDu TEaTRas
16 d. 19 val. - „Intymumas“ (pagal J.P.Sartre’ą). Rež. A.Areima.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - I.Vyrypajev „Girti“. 
Rež. L.Vaskova.
13 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
13 d. 17 val. Didžiojoje salėje - S.Mrozek „Petro 
Ochėjaus kankinystė“. Rež. D.Rabašauskas.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
13 d. 12 val. Kolonų salėje - Premjera! „Pasaka be pava-
dinimo“. Rež. E.Miškinytė.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
12 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
13 d. 12 val. - „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMaI
11 d. 19 val. Teatro studijoje - Y.Reza „Skerdynių die-
vas“. Rež. M.Pažereckas (Klaipėdos Pilies teatras).
13 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Tilidūda“. 
A.Smilgevičiūtė, R.Radzevičius, A.Bareikis.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Solistai: M.Rysanov (altas), 
K.Blaumane (violončelė). Dir. M.Pitrėnas.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai. 
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas ir solistas 
M.Bačkus (violončelė). Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
13 d. 18 val. - „Pop muzika su perukais“. Atlikėjai: 
I.Pliavgo (sopranas), D.Varnas (baritonas), V.Dovydauskis 
(klavesinas). Styginių kvartetas „Chordos“ (meno vadovas 
V.Neugasimov).

LDK VaLDOVŲ RŪMŲ MuZIEJus
13 d. 17 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - XVII a. 
muzika Lenkijoje ir Lietuvoje: lietuviškoji birbynė kitaip. 
Ansamblis „Reversio“.

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ  
FILHaRMOnIJa

12 d. 17 val. - Dvidešimtasis startas. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistas 
R.Sviackevičius (akordeonas). Dir. V.Lukočius.
13 d. 13 val. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažny-
čioje - „Šimtas minučių balsams“. Choras „Brevis“ (meno 
vadovas ir dir. G.Venislovas). Solistė Renata Marcinkutė-
Lesieur (vargonai). Dir. G.Venislovas.
14 d. 18 val. Mažojoje salėje - Kamerinės muzikos 
vitrina. Ansamblis „Fatrio“. Solistės: N.Petrošenko (meco-
sopranas), Š.Čepliauskaitė (fortepijonas).

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
16 d. 18.30 val. - Daumantas Kirilauskas (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

poveikis beveik nenuspėjamas - neįmanoma 
žinoti, ar konkrečiam žmogui jis veiks ar ne.  
Ar vienų ištartas žodis taip pat suprantamas 
kitų? Ar galime patikėti žodžiu?- šiuos ir kitus 
klausimus bandys atsakyti spektaklio herojai. 

Vilniaus mokytojų namai šį projektą pra-
dėjo rengti nuo 2015 metų spalio mėn., kai 
restauruota Dievo apvaizdos koplyčia buvo 
atverta žiūrovams.

„Gyvo žodžio vakarai.  
Mokinys/Mokytojas“ 

Skaitymų ciklas vyksta Šv.Kotrynos 
bažnyčios Dievo apvaizdos koplyčioje, 
Vilniaus g.30

l Lapkričio 14 d., 19 val.
„placebas“ 
Aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Jūratė Vilūnaitė, 
Šarūnas  Puidokas  ir studentai  Gintarė 
Šmigelskytė, Greta Paukštė, Artūras Murauskas

l Lapkričio 21 d., 19 val.
„pakalnučių metai“
Aktorė Redita Dominaitytė ir  studentė Miglė 
Remeikaitė

l Gruodžio 12 d., 19 val.
„nakties halas“
Aktorė Aušra Pukelytė ir moksleivis Augustas 
Gradauskas

Teatralizuoti vakarai Šv. Kotrynos bažnyčioje

„Laisvalaikio“ inf.

Šarūnas Puidokas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,  
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

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

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

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

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

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai

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

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

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

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

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

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

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

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime 
seksis dalytis jausmais su atviru 
ištikimu žmogumi. Pamažu ryškės 
rimtesnių santykių kontūrai. Geras 
metas išradėjams, konstruktoriams. 
Atminkite, kad tai geras laikas pirkti 
vaizdo ir garso aparatūrą. 

JAUČIUI

Jums padės jūsų pažintys 
ir geri santykiai su aplinkiniais. Galite 
sulaukti labai viliojančių pasiūlymų, 
nors viskas ir klostysis gerai ir turėsite 
ne vieną galimybę įsitikinti, kad 
gyvenimas jus myli, visgi bus sunku 
atsikratyti vidinio slogučio. Puikus 
laikas vykti į komandiruotę. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis rimtų pertvarkymų. Tai labai 
darbinga savaitė, puikiai seksis 
žiniasklaidos atstovams ir tiems, 
kurių darbas susijęs su informacijos 
perdavimu. Puikus laikas planuoti 
keliones. Būkite atsargūs kelyje, 
padidės avaringumas. 

AVINUI

Prognozė laPkričio 11-17 d.

Puikiai seksis nuveikti visus 
darbus, tik pasistenkite nepainio-
ti asmeninių santykių su darbu. 
Džiaukitės savo sėkme ir pasistenkite 
pradžiuginti tuos, kuriems ne taip gerai 
sekasi. Įvykiai apie jus suksis tarsi švy-
tuoklė, nuo pakilimo aukštyn iki kritimo 
žemyn. Pasaugokite sveikatą, ypač jeigu 
turite polinkį į priklausomybes.

ŠAULIUI

Netinkamas metas naujoms 
pažintims, to vienintelio ar vienintelės 
dar turėsite luktelėti. Pasistenkite 
apdairiai elgtis su pinigais, neleiskite 
veltui nė vieno lito, nes būsite labiau 
linkę išlaidauti, nei kaupti. Puikus lai-
kas pristatymams, mugėms, gali kilti 
minčių keisti darbą ar išeiti ilgalaikių 
atostogų.

SKORPIONUI

Meilės reikalai puikiai klosis 
neturintiems antrųjų pusių. Netikėta 
pažintis išvaduos iš nuobodžios 
kasdienės rutinos. Palankus metas 
pagaliau pradėti tai, kam niekaip nega-
lėjote prisiruošti. Visi pradėti darbai 
garantuoja sėkmę ateityje, pagaliau 
bus įvertintos jūsų iki šiol rodytos 
pastangos. 

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos 
asmeninio gyvenimo nuotaikos, bet 
jos bus trumpalaikės. Neužmirškite,  
kad šią savaitę nelabai tinkamas 
metas tvarkyti piniginius reikalus, tad 
pasistenkite per daug neišlaidauti. 
Laikas palankus viešumui, todėl 
jį puikiai gali išnaudoti dirbantys 
pramogų versle.

VĖŽIUI

Galimos didelės staigmenos, 
kartais net iki galo neįstengsite įvertin-
ti visų galimybių. Jokiu būdu nesiekite 
savo tikslų lipdami kitiems per galvas. 
Turėsite apsispręsti dėl kelių svarbių 
dalykų - vienas bus susijęs su mokslu 
ar veiklos pasirinkimu, kitas su santy-
kiais. Priimti sprendimus jums padės 
žmogus, kuriuo pasitikite.

LIŪTUI

Visą dėmesį skirkite 
mylimam žmogui. Domėkitės, kaip 
jam sekasi, kokiomis nuotaikomis 
gyvena. Pasistenkite būti lankstesni, 
tvarkydami reikalus, kurie susiję su 
kitų žmonių interesais.  Nors  jums ir  
nelengva, atsižvelkite ir į kitų žmonių 
poreikius, tik dirbdami komandoje 
pasieksite norimų rezultatų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime 
būkite įžvalgūs, pasitikėkite savo 
nuojauta. Geras laikas jūsų karjerai, 
negaiškite veltui laiko ir imkitės 
darbų. Neužmirškite, kad visa tai, 
ką padarysite dabar ir kartu su 
bendradarbiais, padės kilti  jums 
karjeros laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų 
partnerių. Nauja partnerystė bus 
gana perspektyvi, todėl pasistenkite 
pasinaudoti atsivėrusiomis 
galimybėmis. Santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs. Būkite 
budrūs pasirašydami finansinius 
dokumentus.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Dabar kaip tik ta situacija, kai 
be didelių pastangų galima pasiekti 
didelių rezultatų, puikiai seksis. 
Antroje savaitės pusėje susilaikykite 
nuo didelių investicijų.  

VANDENIUI

Aktorius Leonardas 
Dikaprijus (Leonardo DiCaprio)  
1974 11 11

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorius Leonardas 
Pobedonoscevas 
1979 11 15

Aktorius Aidas Giniotis 
1964 11 17

GEROS DIENOS: laPkričio 17 d. BLOGOS DIENOS: laPkričio  11, 14, 15 d.

Laidų vedėja 
Renata Šakalytė-Jakovleva 
1983 11 16
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Poligrafas. Tvarinys. 
Kolo. Eretikas. Kava. Takelis. Arklį. 
VA. Melagis. ITAR. Senelis. Matiso. 
Pitonas. Tušas. Grafinas. Vėsis. BY. 
Baironas. Gyvas. Om. Skonis. Šaras. 
Sara. Ilas. Pulis. Utis. Kuis. Kukis. 
Mulos. Tos. Laimės. Gimimas. US. 
Palmas. Saragosa.
Horizontaliai: Okavangas. KTU. 
Lova. Rikiuos. Mila. Parolis. Go. 
Sifonas. Metinis. La. Partenonas. Al. 
Alenas. Kim. Baikalas. Puma. Egis. 
Šukės. Elis. Galis. Tris. Vyris. Ves. 
Tėvas. Ga. At. Musas. MIR. RIA. Ašis. 
Uma. Tikritas. Sulig. Naktis. Atomo. 
Gyslas. Borisas. Įrodymas. SA.
Pažymėtuose langeliuose: 
Kietmetris.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 15 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0.29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
indrė Narušaitė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.
 
Dėl prizų teiraukitės telefonu
Vilniuje 212 36 26.
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

- Matei? Į internetą įmečiau vaizdelį, 
kaip aš praėjusį savaitgalį miške per 1,2 se-
kundės dujų išmetamuoju vamzdžiu įlendu 
į savo džipą!

- Jėga! O kas filmavo?
- Ai, lokys netyčia mygtuką nuspaudė… 

l

Dukra prašo mamos:
- Mamyte, pasek man pasaką.
Mama atsako:
- Palauk, ryte grįš tėvelis ir paseks mums 

abiem. 
l

Moteris vaistinėje:
- Ką geriau duoti vyrui: validolį ar vale-

rijoną?
- O diagnozė kokia?
- Bateliai už 500 eurų… 

l

- Brangusis, kas tau labiausiai patinka: 
mano ideali figūra ar puikus charakteris?

- Tavo humoro jausmas. 
l

- Mieloji, tu su niekuo iki manęs ne-
vaikščiojai?

- Žinoma, ne. Visi turėjo automobilius. 
l

Instrukcija - popiergalis, kurį skaito 
dviem atvejais:

1. Kai nėra ką skaityti
2. Kai prietaisas jau sulaužytas 

l

Man diagnozavo daltonizmą. Tokia nau-
jiena lyg iš žalio dangaus. 

l

Nemylėkit moterų gydytojų, jos sako: 
„Kitas!“

Pardavėjos sako: „Stok į eilę!“
Mylėkit pedagoges, jos sako: „Pakarto-

kime!“ 
l

- Kaip tu jautiesi ištekėjusi už menininko?
- Nuostabiai! Mes nežinome, kas tai yra nuo-

bodulys. Jis piešia, aš verdu. Ir kai viskas būna 
baigta, mes spėliojame, kas tai galėtų būti. 

l

Mokykloje:
- Vaikai, šiandien kartosime asmenavi-

mą. Petriuk, išasmenuok veiksmažodį „gy-
venti“ būtuoju kartiniu laiku.

- Aš miriau, tu mirei, jis, ji mirė… 
l

Sunerimęs gydytojas klausia gydytojo:
- Mano žmonai balsas dingo. Ką daryti?
- Pamėginkite šiandien grįžti trečią va-

landą nakties. 

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

FESTIVALIS. Akimirkos iš Seule (Pietų 
Korėja) vykusio žibintų festivalio.
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