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Nesame ta šeima, 
kur gamiNti moka 
tik vieNas arba 
kai virtuvė yra 
išskirtiNai tik 
žmoNos reikalas

Laimonas 

Akvilės ir lAimono kisielių 
šeimoje pavydo scenų nebūna
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n Gimimo datos: 

Akvilė Kisielienė gimė 1989-aisiais, liepos 27 d.  

Laimonas Kisielius gimė 1985-aisiais, sausio 24 d.

n Aukso žiedus sumainė: 2016-ųjų liepos 2 d.

n Karjera: Laimonas baigė „College of William and Mary“ universitetą 

JAV, o krepšininko karjerą pradėjo Ukrainoje „Ferro ZNTU“ komandoje, 

taip pat žaidė aukščiausioje Vokietijos lygoje, Latvijoje. Paskutinius 5 

sezonus žaidė Lietuvos klubuose. 2015-2016 metais - Prienų-Birštono 

„Vytautas“, o šiuo metu priklauso Minsko „Cmoki“ klubui.

Akvilė baigė Balio Dvariono muzikos mokyklą, ilgus metus mokėsi 

dainavimo pas Povilą Meškėlą ir nuo 2013-ųjų koncertuoja su grupe 

„4Roses“.

Dosjė

4

„LaisvaLaikio“ interviu
Fo

to
gr

af
ija

: I
rm

an
ta

s 
Si

da
re

vi
či

us

Akvilės ir lAimono kisielių 
šeimoje pavydo scenų nebūna

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  2 3 5

„LaisvaLaikio“ interviu

Akvilė kisielienė (27) - garsios merginų grupės „4Roses“ narė, scenos žmogus. lAimonAs kisielius (31) - profesionalus 
krepšininkas, dažnai keliaujantis, siekiantis karjeros aukštumų ir nuolatinio tobulėjimo. nepaisant dinamiškų darbo grafikų ir grei-
to gyvenimo tempo, prieš kiek daugiau nei penkerius metus abu atrado vienas kitą ir nebepaleido. Pora „laisvalaikiui“ atskleidė, 
kaip jiems sekėsi derinti laiką, jaukintis vienam kitą ir užauginti gražią, laiko patikrintą meilę, peraugusią į jaukų šeimos židinį.

Ringailė Stulpinaitė-GVilDė

Mes abu turiMe 
labai sveiką 
požiūrį į pavydą 

Akvilė 
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Liepos pradžioje sumainėte aukso 
žiedus. Nuo ko prasidėjo jūsų ilga ir gra-
ži draugystė? 

Akvilė: Susipažinome prieš daugiau nei 
penkerius metus Vilniaus centre. Man Laimis 
iš karto krito į akį - žavus, pasitikintis ir savo 
vertę žinantis vyras, su puikiu humoro jaus-
mu ir ne pernelyg rodantis dėmesį - merginas 
tai tikrai lengvai sužavi. Bet ir pati nebuvau 
iš tų, kurios savo jausmus ima rodyti iš karto, 
puikiai žinojau, kad greitai galvą pametančios 
merginos ir vyrus gąsdina. Mačiau, jog šis 
vyras, kaip ir aš, nėra iš tų, kurie lengvai pa-
siduoda emocijoms, beria komplimentus į vi-
sas puses ir meilę prisipažįsta po pusės me-
tų draugystės. Reikėjo nemažai laiko, kad 
prisileistume vienas kitą, gerai pažintume ir 
atsiskleistume. Bet manau, kad tai ir yra mū-
sų draugystės žavesys, taip gimė brandi ir 
patikrinta laiko meilė, kuri vis dar su kiekvie-
na diena auga. 

Laimonas: Nuo mūsų pažinties pradžios 
Akvilė buvo paprasta, neišlepus, bet žinanti 
savo vertę. Abu buvom pakankamai savaran-
kiški ir per daug nereikalaujantys dėmesio. 
Nekūrėme didelių planų ir tiesiog bendravo-
me. O kuo daugiau laiko bendravome, tuo 
daugiau bendrų planų atsirasdavo. Taip pra-
ėjo ne vieneri metai ir atsirado didysis pla-
nas - šeima. 

- Jūs, Akvile, esate dainininkė, Lai-
monas - krepšininkas. Darbo tvarkaraš-
čiai abiejų įtempti. Kada rasdavote laiko 
vienas kitam?

Akvilė: Nežinia, kaip būtų klostęsi mūsų 
santykiai, jeigu Laimis pirmaisiais mūsų 
draugystės metais būtų išvykęs krepšinio 
žaisti į užsienį. Tuo metu santykiai nebuvo 
tokie tvirti, kad atstumas nebūtų kliudęs. Da-
bar jau galiu sakyti, kad pasisekė, jog būtent 
tais metais, kai susipažinome, Laimis tęsė 
krepšininko karjerą Lietuvoje. Aš ir pati tuo 
metu studijavau, intensyviai užsiėmiau kon-
certine veikla, dar televiziniai projektai, dar-
bas viešųjų ryšių agentūroje, atrodė, jog laiko 
vos užtenka visiems šiems darbams, ką jau 
kalbėti apie rimtas draugystes, kasdienius 
pasimatymus. Ypač žmonėms, kurie buvo 
pratę būti nepriklausomi, neįsipareigoję, at-
sakingi tik už save. Gal dėl to retesni pasi-
matymai mums neatrodė didelė problema. 
Mums užteko to laiko, kurį turėjome. 

Laimonas: Na, aš nesakyčiau, kad krep-
šininkų tvarkaraščiai tokie perkrauti, kaip 

gali pasirodyti. Sportuojame porą valandų ry-
te, porą vakare, o vidurdienis skirtas saviems 
reikalams, poilsiui. Turime ir laisvų dienų, 
per kurias gali grįžti namo, susitikti su antrą-
ja puse. Taip ir ieškodavome progų, kada ir 
kaip susitikti. Tai Akvilė važiuodavo pas ma-
ne, tai aš pas ją. Išnaudodavome turimą lais-
vą laiką ir nesiskundėme. 

- Tai jūsų atveju atstumas ir sunkiai 
suderinamas laikas, pokyčiai karjeroje 
santykius labiau sutvirtino, o ne kėlė 
problemų? 

Akvilė: Nė karto nesame vienas kitam 
priekaištavę dėl darbų ar laiko, kurį pralei-
džiame savo darbus atlikdami. Žinoma, nėra 
taip paprasta kiekvienais metais įsikurti vis 
kitame Lietuvos mieste, trumpam laikui su-
sikurti antrus namus, susivežti keptuves, 
puodus ir dar pasistengti, kad nauji namai 
būtų jaukūs. Bet puikiai supratome, kad kol 
kas turime gyventi būtent taip, nepriimti to 
kaip kliūties santykiams, o atvirkščiai - mė-
gautis keičiama aplinka, vis naujais žmonė-
mis, tokiu gyvenimu. Taip pat ir Laimis nuo 
pirmos dienos žinojo, kad aš dainuoju, esu 
scenos žmogus, kad neturiu įprastai visiems 
laisvų savaitgalių ar šventinių dienų. Na ir ką, 
dabar dažniausiai per didžiąsias šventes Lai-
mis dalyvauja mūsų koncertuose ir per daug 
nesiskundžia. (Šypsosi.)

- Kai lietuvaitės taip myli krepšinin-
kus, o gražios dainininkės koncertų me-
tu taip pat sulaukia daug vyriško dėme-
sio, nebūna pavydo scenų? Apskritai, 
kiek pavydo santykiuose reikia, o kada 
būna per daug? 

Akvilė: Aš džiaugiuosi, kad mes abu tu-
rime labai sveiką požiūrį į pavydą. Mes ne-
d raudžiame vienas kitam bendrauti su kitais 
žmonėmis, išeiti pasilinksminti su draugais 
ar draugėmis. Jeigu nesukuri situacijų, ku-
riose antroji pusė galėtų pasijusti nepatogiai, 
tuomet apie nepasitikėjimą ir pavydo scenas 
nėra kalbų. Mes vienas kito galėtume pavy-
dėti nebent darbams, kuriems skiriame labai 
daug laiko. Bet ir čia suprantame, kad, no-
rėdami pasiekti gerų rezultatų, tobulėti, ne-
galime skaičiuoti tam skiriamo laiko. O lie-
tuvaitės turėtų mylėti protingus, mandagius 
ir gerus vyrus - visai nesvarbu, kuo jie už-
siima. Na, o dainininkes... reikia mylėti, bet 
tik tas, kurios talentingos ir iš širdies atlie-
ka savo muziką.

Laimonas: Nepasakyčiau, kad esu pa-
vydus. Puikiai suprantu, kad scena yra 
Akvilės darbas ir gyvenimo dalis, o jei koks 
gerbėjas padovanoja gėlių, tai puiku. Tai yra 
gražus mano žmonos darbo įvertinimas. Be 
to, aš žinau, kad sulaukusi gerbėjų dėmesio 
Akvilė moka reaguoti tinkamai ir nepatek-
tų į situaciją, kuri būtų mums abiem nepa-
togi. 

- Kas pasikeitė jūsų gyvenimuose po 
vestuvių? Juk kartu gyvenote ir iki tol... 
Galbūt atsirado daugiau romantikos? 

Akvilė: Iki vestuvių naujuose namuose 
gyvenome ne tiek ir ilgai - pusę metų. Be to, 
ir tie prabėgo labai greitai vestuves planuo-
jant. Atrodo, vestuvės iš principo nieko per 
daug ir nekeičia, tik kažkaip labai gera... 
Dingsta „aš“ ir „tu“, atsiranda dar didesnis 
abipusis pasitikėjimas, atrodo, ir pasiilgsti dar 
smarkiau nei iki šiol. 

Nuo vasaros pabaigos ir vėl metams tu-
rime antrus namus - Minske, mat šiuo metu 
Laimis ten pasirašė naują sutartį su vienu 
klubu. Taigi rutinos mūsų gyvenime nė lašo 
nerasi. Visai kitaip nei romantikos... Vėl gast-
roliuosime tarp dviejų miestų, šiemet net tarp 
dviejų šalių, bet ir tai priimame kaip dar vie-
ną įdomią patirtį. 

Tiesa, Laimis, mano akimis, yra romantiš-
kas, bet nelinkęs to demonstruoti prie kitų. 

- Kuris kurį lepina pusryčiais į lovą? 
O gal turite ir daugiau smulkmenų, ku-
riomis džiuginate vienas kitą?

Akvilė: Laimis pasakys, kad lova skirta 
ne pusryčius joje valgyt. (Juokiasi.) Žinoma, 
dažniausiai Laimis mane palepina, nes aš ir 
pamiegoti ilgiau mėgstu, ir pusryčius mieliau 
vėlesnius renkuosi. O štai mano vyrui pus-
ryčiai yra šventas reikalas, be jų niekur! Ta-
čiau jei nebūna labai ankstyvas rytas, sten-
giuosi ir aš per daug netinginiavusi kokiu 
skanesniu pusryčiu nustebinti Laimį. 

Laimonas: Aš manau, kad gėlės ir šoko-
ladas yra mielos staigmenos, bet jomis pasi-
rūpinti labai lengva. Man asmeniškai daug 
svarbesnis atrodo buvimas kartu, bendras lai-
kas, bendri potyriai ir nuotykiai. 

- O kuris jūsų šeimoje dažniau suka-
si virtuvėje ir atskleidžia savo kulinari-
nius gebėjimus?

Laimonas: Na, mes nesame ta šeima, 
kur gaminti moka tik vienas arba kai virtu-
vė yra išskirtinai tik žmonos reikalas. Ga-
miname turbūt po lygiai, mėgstame gamin-
ti kartu, pasiskirstydami darbais. Tiesa, yra 
patiekalų, kuriuos darau tik aš arba tik 
Akvilė. Pavyzdžiui, aš mėgstu jautieną, dėl 
to dažnai kepu steikus, o Akvilė pasirūpina 
salotomis ir kitais patiekalais. Turiu pasa-
kyti, kad mano žmona tikrai labai skaniai 
gamina. 

Mes, krepšininkai, 
puikiai 
suprantaMe, 
kad nežaisiMe iki 
pensijos

Laimonas 

Mane LaiMis vis 
Moko nesvarstyti, 
ką pagaLvos kiti, 
o daryti tai, kas 
pačiai atrodo 
teisingiausia

akviLė 
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Pora tikina, jog keičiantis Laimono Kisieliaus 
kontraktams su krepšinio klubais, kaskart tenka naujoje  
vietoje sukurti antrus namus, kurie būtų jaukūs
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- Prasidėjo naujas krepšinio sezonas. 
Kokie karjeros vingiai, Laimonai, dabar 
laukia jūsų? 

- Šiuo metu naujausias karjeros vingis yra 
vasarą pasirašyta sutartis su Minsko „Cmoki“ 
klubu, kuris žaidžia VTB lygoje ir Europos 
čempionų lygos atrankoje. Kalbant apie kar-
jerą, mes, krepšininkai, puikiai suprantame, 
kad nežaisime iki pensijos. Dėl to norisi iš-
naudoti turimą laiką ir pasiekti geriausią re-
zultatą. Kuo daugiau pergalių ir kuo geresni 
asmeniniai rezultatai, tuo geriau atsispindi 
būsimuose kontraktuose. 

- Laimonai, jeigu aikštelėje ne viskas 
pasiseka taip, kaip norisi, pasipasakoja-
te nusivylimus žmonai ar tai yra ta tema, 
kurios liesti nereikia? Kaip dorojatės su 
prastomis emocijomis?

- Manau, jog nesu toks jautrus žmogus, 
kad ilgai graužčiausi dėl to, kas nepavyko, ir 
norėčiau tai detaliai analizuoti. Klaidos yra 
aptariamos su komandos draugais ir trene-
riais, nepasisekusias varžybų akimirkas ap-
galvoju dar būdamas rūbinėje, po žaidimo. 
Visas prastas emocijas ten ir stengiuosi pa-
likti, namo jų nesinešu. Žinoma, natūralu, kad 
nuotaika dėl to gali būti prastesnė, bet sten-
giuosi kiek įmanoma atsiriboti. Tai juk spor-
tas, ne karas. Normalu, kad vieni laimi, o ki-
ti pralaimi. Visų varžybų laimėti neįmanoma. 
Save laikau pakankamai psichologiškai stipriu 
žmogumi, tad man su emocijomis susidoroti 
nėra sunku.

- Turite mėgstamiausią Lietuvos ar 
užsienio krepšininką, į kurį norėtumėte 
lygiuotis?

Laimonas: Aš galbūt pasakysiu nestan-
dartiškai - neturiu mėgstamiausių krepšinin-
kų ir komandų, nes šio sporto niuansus ver-
tinu ne kaip paprastas žiūrovas ir gerbėjas. 
Labiau žiūriu į kitų galimybes, pasiektus re-
zultatus, profesionalumą, bet nesiekiu lygiuo-
tis į vieną ar kitą krepšinio žvaigždę. Nesap-
nuoju naktimis, kaip žaisčiau NBA. Aš save 
ir savo galimybes vertinu realiai, pagal paties 
pasiektus rezultatus. Neturiu tokių svajonių, 
kurių negalėčiau įgyvendinti, bet turiu tikslą 
kopti vis aukštyn ir to nuosekliai siekiu. 

- Akvile, iki pažinties ir vestuvių su 
Laimonu krepšinį mėgote ar tuo sudo-
mino vyras?

- Iki pažinties su Laimiu stebėdavau tik 
rinktinės varžybas ir lemtingas Lietuvos 
krepšinio klubų kovas. Turėjau klubą, kurį 
palaikiau, tačiau iš esmės apie krepšinį neiš-
maniau nieko. Žinoma, ir dabar daugelio tech-
ninių dalykų, derinių ir kitų niuansų nežinau, 
bet gerokai patobulėjau! Krepšinis kaip spor-
to šaka man kuo toliau, tuo labiau patinka, tik 
pastebiu, kad vis labiau jaudinuosi stebėdama 
varžybas, kuriose žaidžia Laimis. 

- O Laimono automobilyje sukasi 
plokštelė su jūsų dainomis? 

Akvilė: Tikriausiai galėtume išgirsti bene 
visas dainas. Ir, ko gero, Laimis jas visas ga-
lėtų pats ir padainuoti! Smagu, kad mano vyras 
vertina tai, ką aš darau. Jis gali ir pagirti, pa-
sidžiaugti mano sėkme, bet taip pat iš jo galiu 
išgirsti konstruktyvios kritikos, kuri padeda 
judėti į priekį. Mane Laimis vis moko nesvars-
tyti, ką pagalvos kiti, o daryti tai, kas pačiai 
atrodo teisingiausia. Taip tikrai palengvini sau 
gyvenimą ir jautiesi daug laimingesnis. 

Laimonas: Man patinka klausytis įvairios 
muzikos, tarp kurios, žinoma, ir žmonos dai-
nos. O dar labiau patinka stebėti ir dalyvauti 
Akvilės koncertuose. Nemėgstu matyti su 
fonogramomis pasirodančių atlikėjų, dėl to 
smagu girdėti, kaip savo pasirodymų metu 
Akvilė su grupe dainuoja gyvai. 

- Su grupės „4Roses“ merginomis jau 
tikriausiai turite koncertų bei kelionių 
planų iki pat kito pavasario? O galbūt 
dabar, kai ištekėjote, norisi kiek sulėtin-
ti tempą?

- Ištekėjus atsirado dar daugiau jėgų ir 
noro tą tempą didinti! Gal dėl to, jog supran-
tu, kad ateityje teks padaryti ir ilgesnę pert-
 rauką, visa jėga atsiduoti šeimai, šiuo metu 
labai norisi pasidžiaugti tuo nuostabiu laiku 
su merginomis, su muzika ir klausytojais. 
Kaip tik nuo šio rudens pradedame dar inten-
syvesnį kūrybinį periodą, kurį laiką tyliai ban-
dėme išgryninti savo norus ir vizijas ir štai 
pagaliau turime kuo pasidalinti, mūsų gerbė-
jų laukia nemažai staigmenų. Norime žmo-
nėms pristatyti kokybišką, nuoširdžią savo 
muziką, naują, stilingą įvaizdį, o koncertuose 
kaip ir iki šiol - pasileisti plaukus ir kaifuoti 
nuo to, ką darome! 

- Šeimos pagausėjimas nesutrukdytų 
abiem siekti karjeros?

Akvilė: Nemeluosiu, tik dėl sėkmingai 
besiklostančios karjeros ir milžiniško noro 
dar šiek tiek pasidžiaugti scena mintį apie 
vaikus šiandien stumiu į ateitį. Vyrams kur 
kas paprasčiau. Laimis juk galėtų treniruotis, 
žaisti kaip žaidęs, o man teks daryti pertrau-
ką. Žinau, kad tai neišvengiama, ir tam ruo-
šiuosi. Siekti karjeros kiekvienam žmogui 
turėtų būti svarbu, bet manau, kad šeima ir 
meilė yra tikrieji gyvenimo varikliai.

Laimonas: Vaikų ateityje turėti tikrai no-
rime, bet kol kas neskubame. Tai dviejų žmonių 
sprendimas, abu turi būti tam pasiruošę. O vai-
kai siekti karjeros netrukdytų, tik kuriam lai-
kui - pirmus 18 metų - kiek pasikeistų rutina. 

- Kokių turite pomėgių, ką veikiate 
kartu laisvu laiku?

Laimonas: Mėgstame skaniai valgyti, 
žiūrėti filmus ar serialus, paskaityti gerą kny-
gą, susitikti ir smagiai praleisti laiką su drau-
gais. Mums patinka tiesiog čilinti kartu. Se-
zono metu neturime galimybių susiplanuoti 
ilgiau trunkančių pramogų, o ir laisvos dienos 

„LaisvaLaikio“ interviu

Lova skirta ne 
pusryčius joje 
vaLgyti

Akvilė

Akimirka iš Akvilės ir Laimono Kisielių 
vestuvių, vykusių šių metų liepos 2-ąją
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dažnai numatytos ne į tolimą ateitį. Taigi daž-
niausiai dienos planą sukuriame ekspromtu. 
Tikrai nepasakysiu, kad mėgstame kartu 
sportuoti, sporto man ir krepšinio aikštelėje 
užtenka, bet pasivaikščioti centre, nuvažiuo-
ti į sodybą ar nueiti į spektaklį - kodėl gi ne. 

Akvilė: Labai mėgstu teatrą, galėčiau lan-
kytis spektakliuose bent kartą per savaitę. 

Gražu stebėti talentingus žmones, jų Lietuvo-
je tikrai daug. Pastarąjį pusmetį, įsikūrę nau-
juose namuose, atradome ir naują pomėgį - 
dažnai apsilankome namų interjero salonuose, 
vis atrandame kuo papildyti savo būstą. Ne 
taip seniai pradėjau domėtis ir dar viena sriti-
mi - švenčių dekoru. Galbūt greitu metu ir 
plačiau paskleisiu su tuo susijusią žinią. 

- Abu mėgstate keliones. Kur norėtu-
mėte nuvykti, kokios jau aplankytos ša-
lys paliko neišdildomų įspūdžių?

Akvilė: Labai mėgstame keliauti! Man 
niekuomet negaila pinigų, kuriuos sumoku 
už geras emocijas ir įspūdžius. O prisimini-
mais iš kelionių bei kitų atostogų planavimu 
galima gyventi ištisus metus. Taip ir darbai 

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

maloniau dirbasi, ir nuotaika visada gera. 
Laimis dėl krepšinio sezono keliauti gali tik 
vasarą, o dėl mano įtemptų koncertų grafi-
kų ir vasaros mėnesiais to daryti negalime 
kada panorėję. Tenka žiūrėti sužymėtą ka-
lendoriuką ir ieškoti tarpų. Bet pavyksta 
bent kelias šalis per metus aplankyti. Daž-
niausiai pasirenkame vieną pažintinę, kitą 
labiau poilsinę kelionę. Teko aplankyti Is-
paniją, Prancūziją, Italiją, Vokietiją, Kiprą, 
Maltą, Graikiją… Kiekviena šalis turi savo 
žavesio, bet aš mieliau rinkčiausi savo kraš-
tovaizdžiu išsiskiriančius kraštus - Kreta 
buvo tikrai tobula… 

- Atostogos prie baseino su „viskas 
įskaičiuota“ jums nepatiktų?

Akvilė: Jeigu tai yra tik dalis suplanuo-
tų atostogų - kodėl ne. Tik šiemet pirmą 
kartą išbandžiau, kas tai yra. Medaus mė-
nesio kelionę pradėjome būtent nuo vieš-
bučio su “viskas įskaičiuota”. Pamenu, pir-
ma reakcija važiuojant viešbučio link buvo 
nekokia. Didelis viešbučio kompleksas bu-
vo įsikūręs mažesniame, niekuo neišsiski-
riančiame Kretos miestelyje, prie jūros. 
Žmonių mažai, pramogų - jokių. Kol paten-
ki į viešbučio teritoriją. Pamačius kambarį 
su nuostabiu vaizdu, tris ar keturis didelius 
baseinus ir be proto didelį maisto bei gėri-
mų pasirinkimą, akyse nušvito. Tai buvo 
puikus pasirinkimas atgauti jėgoms po kiek 
įtempto pasiruošimo vestuvėms ir pasi-
ruošti intensyviam atostogų tęsiniui, mat 
ilgai tiesiog gulinėti sunkoka.

Laimonas: Mūsų medaus mėnuo pra-
bėgo Kretoje ir Santorinio saloje. Tingiau 
praleidome tik kelias pirmas dienas, o po to 
lankėme įvairius miestus, istorinius objek-
tus, paplūdimius. Man patinka lankytis mu-
ziejuose, viską nuosekliai apžiūrėti, susipa-
žinti su kultūra, istorija, o Akvilė jau trepsi, 
kad kiek čia galima taip ilgai visus aprašymus 
skaityti. Ji greit pažiūri, pasižvalgo, apeina ir 
jau pasiruošus judėti toliau. (Šypsosi.)

Akvilė: Man patinka apsilankyti nebent 
paveikslų galerijose, ypač žavi menininkai 
Pablo Picasso, Salvadoras Dali, bet tiesa - 
nesu geras bendražygis ilgiems turams mu-
ziejuose (juokiasi). Trumpai tariant, kaip jau 
supratote, mūsų kelionės ir atostogos yra 
gausios visko, tiek poilsio, tiek muziejų, tiek 
gamtos ir nuotykių. Bet dabar jau reikia grįž-
ti į darbinį ritmą ir Laimiui koncentruotis į 
krepšinį, o man į koncertus ir grupės veiklą. 

Man niekuoMet 
negaila pinigų, 
kuriuos suMoku 
už geras eMocijas 
ir įspūdžius

Akvilė 

Visų Varžybų 
laiMėti 
neįManoMa

lAimonAs 
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„Nuo tada, kai prieš penkerius metus iši-
ro grupė YVA, nieko panašaus Lietuvos sce-
noje nebuvo. Niekam nepavyko atkartoti ir 
mūsų sėkmės. Grupės fonotekoje turime 
penkis albumus, iš jų net trys tapo platini-
niais“, - sakė Natalija. Didžiausia staigmena 
grupės gerbėjams - G.Alijevos sugrįžimas. 
Prieš dešimtmetį Goda paliko grupę ir tapo 
kolektyvo „69 danguje“ nare. „Man buvo tik 
šešiolika, kai pradėjau savo muzikinę karjerą. 
Bet būtent YVAI ir Natalijai turiu dėkoti už 
pradžią“, - sakė G.Alijeva. Pasak N.Bunkės, 
senosios grupės YVA gerbėjai neturėtų nu-
sivilti. Naujai atgimsta ir senos dainos, ir sce-
niniai kostiumai. Vienų kostiumų autorė - ne-
seniai savo prekės ženklą pristačiusi Goda. 
Kitus kostiumus kūrė pati Natalija. 

Visos trys divos prisipažįsta, kad naujai 
atgimusi YVA yra laikinas projektas. „Nieko 
nėra amžina. YVA gyvuos tiek, kiek mums 
pačioms bus smagu“, - tvirtino Natalija. „Ne-
same jau tos jaunos panelytės, kurios į sceną 
ėjo kažką įrodyti. Šįkart mes į sceną lipame 
gerai praleisti laiko ir kad gerai laiką praleistų 
tie, kurie mūsų pasiilgo“, - sakė G.Alijeva. Tiek 
Natalija, tiek Goda, tiek Kristina tvirtina, kad 
neapleis savo kitų veiklų. Grupė „Pop Ladies“ 
koncertuos, kaip koncertavusi, Kristinos gru-
pė „Magnit“ taip pat tęs savo veiklą, o Goda 
ir toliau dirbs savo prekės ženklui bei kartkar-
tėmis pasirodys su grupe „69 danguje“.

Parengė Eimantė juršėnaitė

Veidai

„Uraganas YVA sugrįžta!“
Atlikėja NAtAlijA BuNkė (33) sudrebino lietuvos pop
muzikos padangę ir paskelbė intriguojančią naujieną  
prieš 5 metus iširusi grupė YVA grįžta. Nors grupės narės 
iš viešumos dingusios nebuvo, nuo šiol Natalija, 
kristiNA iVANoVA (29) ir GodA AlijeVA (30) 
vėl koncertuos drauge.
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Natalija Bunkė: 
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Veidai

Saviugda
Manau, kad knygos ir kokie nors semi-

narai turi būti kiekvieno žmogaus gyveni-
me, kad tobulėjimas būtų nuolatinis proce-
sas. Ir gal nebūtina vis išmokti ką nors nau-
jo, bet galima tobulinti žinias ir gabumus 
tose srityse, kuriose prasčiau sekasi ar ku-
rias esame apleidę.

Mityba
Man svarbiausia valgyti tai, ko noriu, 

bet rinktis sąmoningai. Paprastai laikausi 
sveikos mitybos principų, mėgstu natūra-
lius produktus iš mamos daržo ar ūkininkų, 
bet, esant gerai dienai, galiu sau leisti val-
gyti viską: tortus, bandeles ar ką kita, ką 
kitomis dienomis riboju. 

SPortaS
Kalbant apie sportą, mano taisyklė yra 

rutina. Kad ir kokia būtų sporto šaka, ja 
reikia užsiimti reguliariai. Mėgstu jogą, bet 
pastaruoju metu vis dažniau užsuku į spor-
to salę ir linkstu į kovų menus. 

StiliuS
Vienintelė taisyklė - pasikliauti savo in-

tuicija ir nuotaika. Kalbant apie stilių, esu 
tikras chameleonas. Esu atsipalaidavusi ir 
rengiuosi taip, kaip man tuo metu norisi. 

IšlaIdoS
oi, aš tikrai mėgstu išlaidauti. turbūt 

vienintelė mano taisyklė, kai ką nors pa-
matau ir noriu pirkti, yra paklausti savęs, 
kam man tai reikalinga, kam man to reikia. 

Jei atsakymą randu, nedvejodama perku. 
Žinau, kad, jei labai stabdysiu, dvejosiu ir 
sau kažko neleisiu, vėliau dėl to blogai jau-
siuosi.

ranKInėS turInyS
Visada turiu turėti užrašų knygelę, ra-

šiklį, ausines, kosmetinę, kvepalus ir drėg-
nų servetėlių. 

SocIalInIaI tInKlaI
Viskas galima, tik tai turi neįžeisti kitų 

žmonių ir per daug neliesti kitų žmonių as-
meninio gyvenimo. Socialiniai tinklai ir įvai-
rios galimybės juose man tikrai patinka. Bet 
tikrai nesidalinu tuo, ką valgiau per pietus 
ar vakarienę arba kokia mano nuotaika.

GyVEnIMo crEdo
darydama tai, ką noriu, esu laiminga ir 

darau laimingus kitus. Kaip sake oskaras 
Vaildas (oscar Wilde), „daryti tai, ką nori, 
nėra egoistiška. Egoistiška yra versti kitus 
daryti tai, ko nori tu“. 

Gyvenimo 
taisyklės

    pagal 
Ramintą Naujanytę

Parengė Ringailė StulPinaitė-GVilDė
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Dainininkė ir grupės „Bjelle“ vokalistė Raminta naujanytė (25) save apibūdina 
kaip atsipalaidavusią asmenybę, pernelyg neribojančią savęs įvairiomis taisyklė-
mis. tačiau Ramintai svarbiausia, kad taisyklės ne tik neribotų, bet ir išlaisvintų. 

„Uraganas YVA sugrįžta!“
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n Gimimo data ir vieta: 1992 04 27, Panevėžys

n Studijos: Kūrybinių industrijų programa, komu-

nikacijos bakalauras, VGTU

n Darbovietė: žiniasklaidos planavimo agentūra 

„Inspired UM“
n 2011 m. Agnė sukūrė projektą „Let’s Ha!r“, o 

2016 m. su drauge Indre Svirplyte - ir savo prekės 

ženklą „Mommy said Yes“

DOsJĖ

Agnės Kanapeckaitės pašaukimas - 
naujos idėjos
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Eimantė JURŠĖNAiTĖ

- Dirbate komunikacijos srityje, ta-
čiau jau 5 metus gyvuojantis jūsų pro-
jektas „Let’s Ha!r“ - veikiau įkvėpimo 
šaltinis ir daugybė idėjų visoms, trokš-
tančioms originalios šukuosenos. Kaip 
nutiko, kad komunikacijos projektų va-
dovė sukūrė tokį įvaizdžio projektą?

- Kai atsirado „Let‘s Ha!r“, nei komuni-
kacijos specialistė, nei projektų vadovė ne-
buvau. Realiai tam puslapį ir sukūriau, kad 
tapčiau specialiste šioje srityje - jau pirmo 
kurso pradžioje supratau, jog teorinė paskai-
tų dalis mano atveju privalo eiti koja kojon su 
praktika. Puslapį socialiniame tinkle „Face-
book“ sukūriau norėdama gauti stažuotę rek-
lamos agentūroje Londone. Dalyviai turėjo 
per labai trumpą laiką pritraukti kuo daugiau 
fanų. 2011 m. tai buvo vien organizacinių įgū-
džių klausimas - reklamos šiame tinkle nusi-
pirkti dar nebuvo galima. Jei gerai pamenu, 
pirmąjį turą perėjau viena pirmųjų. Nors ga-
liausiai stažuotės negavau, projektas Lietu-
voje įgavo pagreitį. Taip ir prasidėjo mano 
pažintis su „Facebook“, kuriame turinį šian-
dien kuriu kitiems prekės ženklams. „Let‘s 
Ha!r“ buvo mano karjeros pradžia. 

- Ar sukūrusi tinklaraštį tikėjotės, 
kad jis gyvuos taip ilgai ir atneš tiek daug 
įdomių projektų?

- Tiesą sakant, nelabai pamenu - tuo me-
tu buvau tiek įnikusi, kad tiesiog dariau ir 
mokiausi šio amato be jokių dvejonių. 

- Veikiausiai „Let’s Ha!r“ projekto 
vizija pasikeitė ir išaugo, dabar tai ne tik 
šukuosenų sufleris, bet ir savotiškas gro-
žio salonas?

- Būtent tinklaraščiu „Let‘s Ha!r“ ir ne-
tapo. Nors iš pradžių dariau daug įrašų, kurie 
paaiškintų, kaip šukuosenas pasidaryti pa-
čioms, išėjo taip, kad tapau vaikščiojančiu 
grožio salonu, kuris tiesiog gerai dirba su ko-
munikacija. (Šypsosi.) Vis dėlto mano polėkis 
dalyvauti renginiuose ir įvairiuose projektuo-
se lėmė, kad šiandien darau šukuosenas šven-
čių proga, kuriu įvaizdį fotosesijoms ir mokau 
merginas kasų pynimo paslapčių renginiuose, 
vakarėliuose (pvz., mergvakariuose) ar per 
specialias pamokas. 

- Dabar, kai internetas visagalis, 
„Let’s Ha!r“ išlieka unikalus ir analogų 
neturintis projektas?

-  Šiandien mano puslapis yra labiau kaip 
darbų  pavyzdžių rinkinys ir tokiame plačiame 
tinklaraščių kontekste jis nėra ypatingas. Ta-
čiau viena ir svarbiausia vis dar yra unikalu - tai 
šukuosenos. Lietuvoje dar nelengva rasti sti-
lingas šventines šukuosenas kuriančių žmonių, 
alternatyvų „tortams“ reikia paieškoti, ir jei aš 
pati negaliu supinti kasų tam tikrą dieną, yra 
vos keli meistrai, kuriuos rekomenduoju uni-
kalių šukuosenų ieškančioms merginoms. 

pažintis

Visoms merginoms, kurios interneto platybėse ieško šukuosenų idėjų,  
projektas „Let’s Ha!r“ jau tapo tikra kasų pynimo biblija. Jo autorė - 
visai ne plaukų stilistė, o komunikacijos specialistė agnė KanapecKaitė (24), 
kuri pinti plaukus išmoko pati ir tai daro ne ką prasčiau už profesionalus.  
tai tik viena iš agnės įgyvendintų ir į pasaulį paleistų idėjų, ji taip pat  
yra viena iš sparčiai populiarėjančio prekės ženklo „Mommy Said Yes“  
įkūrėjų. Mergina juokauja, jog minčių jos galvoje yra ir daugiau,  
tik štai jėgų ir laiko visoms įgyvendinti nepakanka.

Mada su 
originaluMu 
neatsiejaMi - 
Madingi taMpa 
originalūs ir 
įdoMūs dalykai

Agnės Kanapeckaitės projekto „Let's HA!r“ 
„Facebook“ paskyroje - daugybė idėjų, kaip 
pynimai gali paįvairinti kasdienį gyvenimą
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pažintis

- Ar tiesa, kad esate savamokslė? Iš-
mokti pinti gali visi?

- Tikrai taip! Nežinau, gal mokslus baigęs 
kirpėjas ar stilistas pašiurptų pamatęs mano 
darbus ir sakytų, kad aš visiška atgrubnagė, 
bet yra žmonių, kuriems tai patinka. Beje, 
internete esu mačiusi ir puikiai pinančių tė-
velių vaizdo įrašų, tad šio „mokslo“ tikrai 
nepriskirčiau vien moterims. 

- Ar pati dažnai pinatės plaukus?
- Nors mokytis pradėjau pindama savo 

plaukus, turiu pripažinti, kad kasų, kokias pi-
nu kitiems, tikrai ne visada galiu supinti sau. 
Deja, neretai pati lieku kaip batsiuvys be batų, 
nors dažniausiai stengiuosi reprezentuoti sa-
vo projektą ir susitvarkyti plaukus įdomiau. 

- Nors kasos neretai grįžta į madą, dau-
geliui tai vis dar atrodo savotiška atgyvena 
ar pabodęs šukuosenos variantas. Bandote 
prikelti kasas naujam gyvenimui ir paro-
dyti kone neribotas pynimo galimybes? 

- Tiesiog laiku pajutau, kad kasos bus nau-
ja tendencija. Nepamirškime, kad pirminis 
tikslas buvo gana pragmatiškas - surinkti kuo 
daugiau aistruolių. Ir šiandien neturiu tokios 
„kasų populiarinimo“ strategijos, darau tai, 
kas man yra gražu, kuo tikiu. 

- Nori nenori, grožio industrijoje vi-
suomet vyrauja tam tikros tendencijos. 
Sekate jas? Ar manote, kad originalumas 
su mada mažai susijęs? 

- Žinoma, seku, toks mano darbas, saky-
čiau, netgi liga. Manau, kad mada ir origina-
lumas neatsiejami - madingi tampa originalūs 
ir įdomūs dalykai. Tik vėliau juos perima vis 
daugiau žmonių ir tai tampa tendencija. 

- Tiesa, „Let’s Ha!r“ - ne vienintelė 
jūsų veikla. Su drauge Indre Svirplyte 
sukūrėte prekės ženklą „Mommy Said 

Yes”, kaip atsirado ši veikla ir koks tai 
prekės ženklas?

- „Mommy Said Yes“  - tai stilingi spalvi-
nimo marškinėliai vaikams ir suaugusie-
siems. Kartu su drauge talentinga iliustrato-
re Indre Svirplyte perkėlėme jos fantasma-
goriškas iliustracijas ant baltų marškinėlių, 

juos klientai gali patys nuspalvinti su pakuo-
tėje esančiais tekstiliniais žymekliais. Tai to-
bula meditacija ir būdas išlaisvinti kūrybiš-
kumą.  Dėl to ir pavadinome šį ženklą taip, 
nes vaikystėje kiekvienas esame padarę 
kliurkų su tėvų drabužais, už ką gaudavome 
barti. Šį kartą mama už spalvinimą ant dra-
bužių tikrai nesupyks. Tai buvo Indrės pasiū-
lymas, ji jau seniai spalvina savo drabužius. 
Susikooperavo menininkė ir komunikatorė. 

- Kaip savo darbotvarkėje sutalpinate 
darbą ir dar dvi širdžiai mielas veiklas? 
Esate nenustygstanti idėjų generatorė? 

- Iš tiesų juokiuosi, kad turiu „fetišiuką“ - 
paleisti į pasaulį įdomius projektus ir daryti 

Tapau 
vaikščiojančiu 
grožio salonu, 
kuris Tiesiog 
gerai dirba su 
komunikacija

 „Let's HA!r“ neretai darbuojasi 
įvairiose fotosesijose

Gretos Joanos Žeižytės nuotr.

Agnė Kanapeckaitė dažnai 
rūpinasi nuotakų šukuosenomis

Ugnės Vasyliūtės nuotr.

Audros Avižiūtės nuotr.
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pažintis

taip, kad apie juos sužinotų. Bet įsivaizduo-
kite, kiek daug dar liko galvoje. O derinti 
veiklas sunku. Sunku neturėti fizinių pajė-
gumų išplėtoti kiekvieną projektą neprie-
kaištingai, iki galo. Kartais pavargstu ir vie-
ną arba kitą veiklą „užšaldau“ - palaikau 
gyvybę, tačiau aktyviai nepuoselėju. Taip 
skiriu laiko sau, kitiems savo pomėgiams, 
draugams, sportui. Verčiu save ilsėtis, nes 
suprantu, kad kitu atveju perdegsiu ir nebe-
darysiu nieko. Todėl stebiu save, kad netap-
čiau viena iš tipinių šiuolaikinės „dvidešimt 
kelerių metų“ jaunuolių kartos atstovių - 
„Miss, kokia esu užsiėmusi ir kaip neturiu 
niekam laiko“. Balansas - vis dar mano sie-
kiamybė.

Agnė su bičiule įkūrė prekės  
ženklą „Mommy Said Yes“ -  

tai stilingi spalvinimo marškinėliai 
vaikams ir suaugusiems

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ŽvaigŽdės

Aktorė SofijA VergArA (Sofia 

Vergara, 44) žurnale „forbes“ vėl 

įvardijama kaip geriausiai apmokama 

jAV televizijos aktorė.
remiantis naujausiu žurnalo „for-

bes“ turtingiausiųjų sąrašu, serialo 

„Moderni šeima“ („Modern family“) 

aktorė Sofija Vergara išsaugojo savo 

titulą ir jau penktą kartą yra įvardija-

ma kaip geriausiai apmokama jAV te-

levizijos aktorė.
Anot „forbes“, seriale „Moderni 

šeima“ aktorės atliekamas glorijos 

vaidmuo per pastaruosius 12 mėnesių 

padėjo aktorei uždirbti 43 mln. dole-

rių. „forbes“ teigia, kad moteris per 

pastaruosius metus taip pat uždirbo 

daugiau nei bet kuris jAV televizijos 

aktorius vyras.
Antroje vietoje liko serialo „Di-

džiojo sprogimo teorija“ („The Big 

Bang Theory“) aktorė Kaili Kvoko 

(Kaley Cuoco), uždirbusi 24,5 mln. do-

lerių. Pernai metų sąraše pateikiama, 

kad abi aktorės - S. Vergara ir K. Kvo-

ko - uždirbo 28,5 mln. dolerių.So
fij

a V
er
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Į renginius Sofija Vergara  
(Sofia Vergara) neretai ateina  

su savo 23 metų sūnumi Manolo
EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Asmenukių karaliene tituluoja-
ma Kim KArdAšiAn-Vest (Kim 
Kardashian-West, 35) nusprendė, 
kad, norint kiek įmanoma labiau pa-
sidžiaugti savo atostogomis, per mi-
nutę reikia pasidaryti po dvi asme-
nukes, rašoma interneto svetainėje 
„mashable“.

Kim prisipažino, kad per ketu-
rių dienų kelionę meksikoje ji pa-
sidarė 6 tūkst. asmenukių. Vadi-
nasi, ji padarydavo po 1,5 tūkst. 
asmenukių per dieną ir po 62,5 
asmenukės per valandą.

tačiau reikia nepamiršti, kad 
gydytojai rekomenduoja kasdien 
miegoti nuo 7 iki 9 valandų, per ku-
rias asmenukių darytis neišeina. 
todėl šį laiką atimkime. K.Karda-
šian-Vest taip pat teigė, kad jos kas-
dien atliekamos grožio procedūros 
trunka 2 valandas, tad jas taip pat 
reikia atimti.

taigi paaiškėja, kad K.Karda-
šian-Vest per parą turėdavo po 14 
valandų, kai galėdavo darytis asme-
nukes. tokiu būdu per valandą ji 
pasidarydavo 107,1 asmenukės, o 
per minutę - 1,8 asmenukės. suap-
valinus tai ir yra jos minėtas opti-
malus dviejų asmenukių skaičius.

M.Gibsonas ruošiasi tapti tėvu devintą kartą
Holivudo aktorius melAs GibsonAs (mel Gibson, 60) ruošiasi tapti tėvu devintą kartą. tai pranešė žurnalas „People“, remdamasis aktoriaus atstovu.
Anksčiau žiniasklaida spėliojo, kad m. Gibsono draugė 25 metų rozAlindA ros (rosalind ross) yra nėščia. dabar ak-toriaus atstovas tai patvirtino. Pasak jo, kūdikis turėtų gimti ateinančių metų pradžioje.
„melui patinka tėvo vaidmuo, jis ir rozalinda nekantriai laukia, kada kartu taps tėvais“, - žiniasklaida cituoja vieną iš poros pažįs-tamų. Anot jo, dveji pastarieji metai melui buvo patys laimingiausi.Aktorius jau turi aštuonis vaikus: septynis pagimdė buvusi žmona robin mur (robyn moore), vieną - buvusi draugė ok-sana Grigorjeva. Vyriausiajai m. Gibsono atžalai jau 36 metai, jauniausiajai - šešeri.

m. Gibsonas - australų ir amerikiečių aktorius, režisierius ir prodiuseris, dviejų „oskarų“ ir keliolikos kitų prestižinių kino industrijos apdovanojimų laureatas. Jis vaidino arba dirbo kaip režisierius daugiau kaip 50-yje filmų.

Atostogaudama Meksikoje Kim Kardašian-Vest (Kim 
Kardashian-West) su vyru Kanjė Vestu (Kanye West) 
padarė optimalų asmenukių skaičių - 6 tūkstančius

EPA-Eltos nuotr. Kim Kardašian
               manija

Parengė Jurga drungilaitė



20 laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  2 3

StiliuS

Naujausioje „Marchesa“ kolekcijoje vyravo pastelinės spalvos 
EPA-Eltos nuotr.

Seksuali ir plevenanti 
„Marchesa“ moteris

Vasara baigėsi - tegyvuoja vasara! Dizaineriai jau teikia 
pasiūlymus kitų metų šiltajam sezonui. Niujorko mados 
savaitėje pristatyta mados namų „Marchesa“ kolekcija 
2017 metų pavasariui-vasarai išryškino gana aiškią ten-
denciją: puoštis suknutėmis iš plevenančių, perregimų, 
blizgių audinių nebijant subtilaus apsinuoginimo.
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StiliuS

Seksuali ir plevenanti 
„Marchesa“ moteris
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stilius

Rudens tendencijos:
nuo grubumo

     iki retro

Batai - viena didžiausių moteriškų silpnybių, todėl bent viena nauja pora batelių per 
sezoną atsiranda kiekvienos dailiosios lyties atstovės spintoje. Kokius batelius rinktis  
šį rudenį, pataria stilistė ir mados tinklaraščio „TryOn.lt“ autorė Kristina Danilevičė.  
Ji tvirtina, kad šio sezono mados patiks ir mados fanatikėms, ir ieškančioms  
kompromisų tarp praktiškumo ir tendencijų.

Platformos
Šį sezoną jos tokios, kokių dar ne-

matei. Batų padai ir kulnai tarsi iš disco

eros, sunku suvokti, kaip įmanoma ant 

tokių išsilaikyti. Vis dėlto pernelyg 

aukštas platformas palik podiumui ir 

fotosesijoms, o kasdienai rinkis šiek 

tiek kuklesnes. Madingi ir plokščia-

padžiai platforminiai batai aukštu tvir-

tu kulnu. Ir trumpučiai, ir aulinukai.Iš „Michael Kors“ kolekcijos
EPA-Eltos nuotr.
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Rudens tendencijos:
nuo grubumo

     iki retro

stilius

Grubus stilius
Merginos jau seniai prisijaukino pa-

šėlusį roką, greičiausiai odinę baikerių striukę turi daugelis. O netrukus turės ir odinius batelius, nusagstytus metalinė-
mis kniedėmis, puoštus diržų užsegimais ar kaustytus metalu. Rokeriškos detalės įvaizdžiui suteikia stilingo atsainumo ir kiekvienai leidžia pasijusti nerūpestinga paparacų medžiojama žvaigžde. „T

ry
O

n.
lt“

 n
uo

tr.

Aktorė Dženifer 
Koneli (Jennifer 

Connelly)
EPA-Eltos nuotr.

Atlikėja 
ir aktorė 
Selena 
Gomez

Modelis  
ir aktorė  
Suki 
Voterhaus  
(Suki 
Waterhouse)

Aktorė 
Mišelė 
Vilijams 
(Michelle 
Williams)
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stilius

Metalas
Įprasta, kad metalizuotų paviršių tendencija atgyja žiemą, kai dėmesio centre atsiduria šventės. Tačiau šį kartą metallic efektas aukštumas 

pasieks jau ankstyvą rudenį. Žvalgykis aulinukų, vyriško tipo suvarstomų batelių, vakarinių aukštakulnių ar smailianosių balerinų - jei tik šie 
bateliai žiba metalu, verti dėmesio. Madingiausias variantas - auksas, bet pozicijų neužleidžia ir sidabras, bronza, pasteliniai metalizuoti atspal-
viai. Derink metallic avalynę ir metalizuoto audinio drabužį (pavyzdžiui, auksiniai bateliai ir sijonas), taip sukursi originalų, modernų įvaizdį.

Retro
Tendencija, kuri 

grąžina mus kelis de-
šimtmečius atgal. At-
simink 3 elementus: 
storas kvadratinis kul-
nas, apvalinta nosis ir 
akcentas. Tai gali būti 
dekoratyvi sagtis bate-
lių priekyje, ties čiur-
na segamas dirželis ar 
tiesiog ryški avalynės 
spalva. Šie 3 elemen-
tai - ženklas, kad pro 
tokius batelius jų ne-
pasimatavus praeiti 
negalima. Kaip sezono 
tendenciją verta iš-
skirti masyvius kvad-
ratinius kulnus, su to-
kiais gali būti ir itin 
trapių modelių batai ar 
vakariniai bateliai.

Iš „Ralph Lauren“ 
mados namų kolekcijos

EPA-Eltos nuotr.
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stilius 

Smailianosiai
Bateliai smailiu priekiu buvo madingi ir praėjusį sezoną. Bet šiandien smaili no-

selė būdinga ne tik vakariniams, bet ir klumpėms, aulinukams, ilgaauliams, vyriško 

ar balerinų tipo bateliams ir... visiems kitiems. Smailianosiai batai - vienas ryškiau-

sių šio rudens mados elementų, toks apavas turi atsidurti tavo batelių lentynoje ne 

veltui: smailianosė avalynė aprangai suteikia elegancijos ir skoningo griežtumo.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Iš „J.W. Anderson“ 
kolekcijos

„T
ry

O
n.

lt“
 n

uo
tr.
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Premjera

- Visų pirma, apie ką jūsų naujas fil-
mas?

- Pagrindinė siužeto linija - meilės trikam-
pis, nors galbūt tiksliau būtų galima sakyti - 
daugiakampis. (Šypsosi.) Pagrindinis perso-
nažas - galingas burtininkas Radaras, kuris 
kasdieniame gyvenime niekuo neišsiskiria 
nuo kitų žmonių, ir jo santykiai su moterimis, 
buvusiomis ar dabartinėmis meilužėmis. Ga-
lų gale kažkas nusprendžia atkeršyti Radarui, 
taip pat ir užvaldyti jo beribes žemes. Tam 
žiauriam tikslui vykdyti pasikviečiamas senas 
Radaro priešas. Taigi filme vyksta amžina ko-
va tarp gėrio ir blogio. Sakyčiau, tai yra pa-
saka suaugusiesiems. (Šypsosi.)

- Čia jau ne pirmas jūsų pilno metražo 
vaidybinis filmas, prieš tai buvo dvi dra-
mos - „Moters saulė“, kuri laimėjo pag-
rindinį pasaulinės premjeros prizą Avan-
kos kino festivalyje Portugalijoje ir buvo 
pristatyta specialioje programoje A.Tar-
kovskio kino festivalyje Rusijoje, bei fil-
mas „Kavkaz“, kuriame vieną vaidmenį 
atliko Vytautas Rumšas jaunesnysis. Jūsų 
naujas filmas labai skiriasi nuo to, ką fil-
mavote pastaraisiais metais. Kodėl?

- Ankstesni filmai buvo kuriami kaip fes-
tivaliniai. Jie priklauso „art house“ žanrui. 
Toks žanras leidžia kūrėjui laisvai ieškoti ir 
eksperimentuoti su naujomis formomis tam, 
kad išreikštų savo idėjas. Paprastai „art house“ 
filmai, nors nebūtinai akivaizdžiai eksperimen-
tiniai, vis tiek labiau patraukia tam tikrą žiūro-
vą, mąstantį, ieškantį, užduodantį, ko gero, ga-
na rimtus filosofinius klausimus, siekiantį at-
rasti naujų vizualinių sprendimų. „Art house“ 
filmai gali būti naratyvinio pobūdžio, tokiuose 

filmuose nėra, sakykim, griežtų tempo, dina-
mikos ir ritmikos reikalavimų kaip komerci-
niame kine. Todėl galbūt „art house“, nepri-
klausomo kino filmai yra mažiau žinomi ar 
suprantami plačiajai visuomenei. Savo naujam 
filmui „Velnio ragas“ kėliau kitokią užduotį - 
norėjau sujaudinti žiūrovą, papasakoti jam įdo-
mią istoriją, o kartu ir parodyti jam akį pritrau-
kiantį vaizdą, gražią estetiką. Šiame filme kur 
kas daugiau dinamikos, veiksmas vyksta grei-
tai, užsimezga intriga, atsiranda pavojus, konf-
liktas, jis yra išsprendžiamas žiūrovo akyse.

- Jūsų naujame filme gausu specialių-
jų efektų. Ar galite papasakoti daugiau 
apie juos? Apskritai, ar galite atskleisti, 
ką išvysime jūsų filme?

- Taip, iš tiesų filme labai daug specialiųjų 
efektų. Sakyčiau, jie reziumuoja mano profe-
sionalią daugiau nei 20 metų patirtį kinema-
tografijoje. Tai buvo viena iš kūrybinių užduo-
čių - parodyti tam tikrą magiją žiūrovui. Ir ji 
yra dvilypė. Viena vertus, tai iš tiesų yra ma-
giški elementai, pavyzdžiui, skraidanti mašina 
ar tam tikri personažai, grafiniai sprendimai, 
ką jau kalbėti apie tam tikrus profesionalius 
„know-how“, kuriuos pats atradau tik šiame 
projekte. Kita vertus, tai specialieji efektai, 
kurie visi yra sukurti Lietuvoje, taigi tikras, 
„naminis“ produktas. Galiu drąsiai pasakyti, 
kad tokio lygio vizualieji efektai, kaip panau-
doti šiame filme, mūsų šalyje analogų neturi.

- Kaip fantastiniai elementai atsispin-
di siužete?

- Turbūt tiek, kiek ir realiame gyvenime. 
(Šypsosi.) Pats gyvenimas yra tam tikra ma-
gija ir stebuklas. Mes visi norime būti laimin-
gi, pasiekti savo tikslus, įgyvendinti savo 
troškimus, surasti artimą žmogų, kuris mus 
supras. Ir visi tikime, kad mums pasiseks, 
kad tokių žmonių, santykių yra, o visi tikslai 
yra įvykdomi. Argi tai ne fantastiniai elemen-
tai? Kadaise išgirdau literatūros terminą - 
magiškasis realizmas, ir manyčiau, kad jis 
gali būti taikomas ir apibūdinant mano filmą 

„Velnio ragas“. Taip, filme yra magiškų ele-
mentų, bet jie glaudžiai susiję su filmo hero-
jais, jų jausmais ir išgyvenimais, kurie yra 
tokie pat, kaip ir mus supančiame gyvenime. 
Fantastika - tai veikiau vizualūs sprendimai, 
vaizduojami žmonių santykiai ir konfliktai yra 
labai realūs, taigi šis filmas - visiškai realių 
situacijų meninė interpretacija.

- Paminėjote, kad jūsų filmas - tai pa-
saka suaugusiesiems. Ar šis filmas skir-
tas tam tikrai amžiaus kategorijai?

- Taip, iš tiesų, filme yra nemažai erotinių 
elementų. Ir taip pat yra naujovė mūsų šalies 
kine. Turbūt būtų galima sakyti, kad „Velnio 
ragas“ - tai mistinė erotinė drama. Filme 
vaizduoju daug kūno, stengiuosi akcentuoti 
jo grožį ir harmoniją. „Velnio ragas“ - tai fil-
mas apie meilę, o meilė tarp žmonių yra per-
smelkta erotizmo. (Šypsosi.)

- Kodėl toks dėmesys erotiniams ele-
mentams?

- Kaip užrašyta filmo plakate - „Viskas 
vyksta dėl meilės“. Manyčiau, ši mintis re-
ziumuoja visus mūsų ieškojimus per visą gy-
venimą. Ogi ir erotika yra labai platus žanras. 
Man, kaip vizualiųjų menų profesionalui, įdo-
mūs estetikos, pateikties aspektai. Todėl ma-
tau savo filmą gal ne tiek kaip „erotinį“ kiną, 
nors taip jį ir vadinu, veikiau tai - odė žmo-
gaus, ypač moters, kūno grožiui.

- Taigi tarp jūsų personažų nemažai 
moterų?

- Sakyčiau, beveik visi personažai - mo-
terys. (Šypsosi.) Moteris yra varomoji pasau-
lio jėga, ji išties turi mistinių savybių. Mes, 
vyrai, jaučiamės laimingi, kai galime jas at-
skleisti. O jos daro viską, kad mus sužavėtų 
ir užkerėtų. Todėl santykiai tarp vyrų ir mo-
terų ir yra realaus gyvenimo mistiniai ir fan-
tastiniai komponentai, neatsiejami kompo-
nentai. (Šypsosi.)

- Kas vaidina jūsų filme? Savo filmuo-
se esate dažnai dirbęs su neprofesiona-
liais aktoriais. Ar šiame filme taip pat 
yra neprofesionalių aktorių? Kodėl?

- Kas konkrečiai filmavosi „Velnio rage“, 
kol kas tai yra paslaptis, kurią išlaikysime iki 
premjeros. Šiuo metu galime atskleisti tik 
vieną atlikėją - tai Vaida Židonytė. Labai 
džiaugiuosi, kad ji dalyvavo mano filme. Vai-

Žinomas režisierius Ruslanas 
KoRostensKis, netrukus pristaty-

siantis filmą „Velnio ragas“, iki prem-

jeros nori išlaikyti paslaptį, kas jame 

vaidins. tačiau jis sutiko šiek tiek 

praskleisti uždangos šydą „laisvalai-

kio“ skaitytojams.

Pokalbis su režisieriumi R.Korostenskiu 

apie jo naująjį filmą „Velnio ragas“.

Magiškasis R.Korostenskio 
realizmas su erotikos prieskoniais

tai filmas apie 
meilę, o meilė 
tarp žmonių 
yra persmelkta 
erotizmo
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da - nuostabi moteris ir gabi aktorė. Dar prieš 
pradėdami patį darbą kalbėjomės su Vaida - 
pristačiau  jai  filmą,  temą,  ir  jos  klausimai, 
kuriuos  ji  uždavinėjo mūsų pokalbio metu, 
rodė, kad ji turi puikią nuojautą, - tai buvo ne 
šiaip žmogaus smalsumas, bet aktoriaus, ku-
ris nori  suprasti  ir  perprasti  savo kūrybinę 
užduotį.  Iš karto  supratau,  kad  „susidirbsi-
me“. O  filmavimo aikštelėje Vaida pasirodė 
labai gerai reaguojanti į mano pasiūlymus, ji 
iš tiesų tarsi išgyveno visą sceną, kuri nebu-
vo tokia jau lengva, - Vaidos nuotaika, atlie-
kant šį vaidmenį, svyruoja nuo kiek pajuoki-
nančios ir skeptiškos iki kupinos dramatizmo, 
paskui  susilaikiusios. Taigi  vaidinant  reikia 
atskleisti  šią  jausmų  skalę,  pateikti  ją  kaip 
asmeninį išgyvenimą. Tai nėra lengva.
O dėl kitų aktorių,  iš  tiesų,  šiame  filme 

yra neprofesionalių aktorių, tarp jų ir kitų ži-
nomų Lietuvos visuomenei asmenybių. Taip, 
darbas su profesionaliais aktoriais yra kur kas 
lengvesnis negu su neprofesionalais. Bet kar-
tais tai trukdo profesionaliems aktoriams at-
sisakyti  tam  tikro,  jau  įgyto,  stereotipinio 
mąstymo. Šia prasme neprofesionalus akto-
rius yra atviresnis režisieriaus nuomonei. Be 
to, šiame filme aš visgi keliu tam tikras už-
duotis ir sau kaip režisieriui - o tai siekimas 
atskleisti geriausias savybes to žmogaus, su 
kuriuo dirbu,  iškelti  į  paviršių  tokį  jo  „aš“, 
kokį aš, kaip režisierius ir, vadinasi, kaip psi-
chologas, įžvelgiu. Tai yra sunki, bet be galo 
įdomi  užduotis. Kai  dirbu  su  aktoriais, -  ir 
kalbu apie visus aktorius be išimties, - siekiu, 
kad jie ne tik duotų man tą vaidybą, kurią no-
riu pamatyti, bet kad jie ir atsigautų nuo kas-

dienybės, kuri gali įvaryti žmogų į labai siau-
rą, suvaržytą gyvenimo plotmę. Mano darbas 
yra atverti žmogaus sielą, taigi, sakyčiau, dar-
bas su aktoriumi yra ne tik profesionalus dar-
bas tarp režisieriaus ir aktoriaus, tai taip pat 
labai intymūs, gilūs santykiai, tikra psicholo-
ginė sąveika tarp žmonių. Todėl gyvenimiš-
koje kalboje  ir  sakome -  „suradome bendrą 
kalbą“. Mano, kaip profesionalo, užduotis yra 
surasti bendrą kalbą su aktoriais, su kuriais 
dirbu. Ir dažnai būna taip, kad mūsų bendra-
vimas yra vienintelis savo forma, tokio išsa-
maus prigimties, charakterio supratimo, kokio 
siekiu aš, šie žmonės niekada nesuras, ben-
draudami su kitais žmonėmis. Todėl mudvie-
jų darbas „režisierius - aktorius“ yra kartu ir 
bendravimas, tik unikalus ir išskirtinis.

Kalbėjosi Marija RaMošKaitė

Magiškasis R.Korostenskio 
Premjera

Ruslano Korostenskio albumo nuotr.
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„Antras pagal dydį Lietuvos miestas ste-
bina unikalia art deco stiliaus architektūra. 
1920-1930 m. tai buvo šalies sostinė. Tai su-
žadino greitą miesto augimą art deco stiliumi 
su tradiciniais vietiniais elementais“, - rašo 
„The Guardian“ žurnalistas Džonas Brajantas 
(Jon Bryant).

Art deco stiliaus pavyzdžiai

„Kaunas yra nuostabus miestas, galintis 
laikyti aukštai iškeltą galvą tarptautiniu mas-
tu. Kaunas turi tapti valstybės garbės reikalu. 
Šis miestas turi milžinišką potencialą, slypin-
tį unikalioje miesto istorijoje. Tik dabar pra-
dedame tai aiškiau suprasti, didžiuotis ir tuo 
įtikinti kitus“, - teigė Kauno vicemeras Si-
monas Kairys.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus prie 

UNESCO Arūno Gelūno, šis įvertinimas - 
Kaunui atsidavusių žmonių komandos nuo-
seklaus darbo rezultatas, o sykiu - puiki in-
vesticija į Kauno miesto ateitį. „Kaunas vis 
labiau įsitvirtina lankytinų pasaulio miestų 
sąraše. Reikia sutelkti visas jėgas, kad pasi-
naudotume šia auksine galimybe“, - pabrėžė 
A.Gelūnas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, o 
Kaunui tapus laikinąja sostine, art deco stilius 
visomis spalvomis sužibo miesto architektū-
roje: 4-ojo dešimtmečio pradžioje iškilo 
Ugniagesių rūmai (Nemuno g.), Kauno cent-
rinis paštas, privatūs namai K.Donelaičio, 
S.Daukanto gatvėse. Daug art deco stiliaus 
detalių galima atpažinti Kauno įgulos karinin-
kų ramovės interjere. Nemažai šio stiliaus 
daiktų galima išvysti Mykolo Žilinsko dailės 
galerijoje.

Šiaurės argentinoje 
iŠkastas milžiniŠkas 
meteoritas

Kasėjų komanda Argentinoje iškasė 
daugiau nei 30 tonų sveriantį meteoritą, 
kuris galėtų būti vienas iš didžiausių 
pasaulio meteoritų, praneša naujienų 
agentūra „Euronews“. Jis iškastas teri-
torijoje už 1 tūkst. km į šiaurę nuo sos-
tinės Buenos Airių. Ši teritorija nusėta 
krateriais ir, manoma, kad prieš dau-
giau nei 4 tūkst. metų patyrė galingą me-
teoritų lietų. Mokslininkai atliks dau-
giau bandymų, kad nustatytų meteorito 
kilmę.

Ta pati Argentinos teritorija „Cam-
po de Cielo“ - yra ir kito milžiniško me-
teorito, žinomo „El Chaco“ pavadini-
mu, namai. Jis atrastas 1969 metais, o 
sveria 37 tonas. Pats didžiausias pa-
saulio meteoritas prieš dešimtmetį ras-
tas Namibijoje. „Hoba“ meteoritas sve-
ria per 60 tonų ir, manoma, kad nukri-
to prieš 80 tūkst. metų.

Baltieji lokiai arktyje 
laiko apsupę  mokslininkus

Pagalbos siunta pasiekė penkis Ru-
sijos mokslininkus, jau beveik dvi sa-
vaites gyvenančius baltųjų lokių ap-
siaustyje. Gyvūnai mokslininkus apsu-
po atkampioje, Arkties vandenyno Troi-
nojaus saloje įsikūrusioje meteorologi-
jos stotyje.

Stoties vadovas Vadimas Plotnikovas 
pranešė, kad 10 suaugusių lokių ir ke-
turi jaunikliai stotį yra apsupę nuo rug-
pjūčio 31 dienos. Lokiai neleido moksli-
ninkams atlikti kai kurių stebėjimų ir 
papjovė vieno mokslininko šunį.

Mokslininkai prašė jiems parūpinti 
priemonių, kuriomis galėtų atbaidyti gy-
vūnus, ir kitų daiktų. Rusijos oro moni-
toringo tinklo, kuriam ir priklauso ši me-
teorologijos stotis, darbuotojas Vasilijus 
Ševčenka „BBC News“ teigė, kad laivas 
su mokslininkams skirta siunta pasiekė 
netoliese esančią salą. Iš ten ją mokslinin-
kams nugabeno sraigtasparnis. Praneša-
ma, kad nė vienas mokslininkas nenu-
kentėjo.

Baltasis lokys yra didžiausias pasau-
lyje sausumos plėšrūnas, sveriantis iki 
800 kilogramų.

Pasaulio gamtos fondo teigimu, bal-
tieji lokiai yra laikomi pažeidžiama rū-
šimi. Didžiausia šiems gyvūnams kylan-
ti grėsmė yra dėl klimato kaitos prarasti 
natūralias buveines.

 trumpai

nusileidusio tik Paryžiui,  išskirtinumą
Tarp dešimties britų dienraščio „The Guardian“ paskelbtų geriausių Europos miestų, iš-
siskiriančių art deco stiliaus architektūra, Kaunas nusileido tik Paryžiui, kuriame šis sti-
lius ir gimė. Šiame sąraše Kaunas aplenkė tokius miestus kaip Valensija, Lisabona, Lon-
donas, Amsterdamas, Maskva ir Berlynas.

Įvertino Kauno, 

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  2 3 29

Įdomybės

Mokslininkai sudarė 
Milijardo žvaigždžių 
katalogą

Sudaryti daugiau kaip milijardo 
žvaigždžių katalogą mokslininkams pa-
dėjo duomenys, kuriuos perdavė kosmi-
nis teleskopas „Gaia“.

„Šis katalogas - didžiausias iš visų 
kada nors sudarytų žvaigždėlapių“, - pa-
reiškė Madride per žvaigždžių atlaso pri-
statymą Entonis Braunas (Anthony 
Brown), vienas iš mokslininkų, apdoro-
jančių teleskopo siunčiamus duomenis.

Žvaigždėlapis yra erdvinis. Jame nu-
rodytos 1,142 milijardo žvaigždžių buvi-
mo vietos ir numeriai, jų judėjimo tra-
jektorijos ir įvairūs atstumai tarp jų.

Teleskopas „Gaia“ yra tobuliausias as-
trometrijos instrumentas, jis nustato nuo-
tolį tarp objektų su tokiu tikslumu, kokio 
anksčiau dar niekada nepavyko pasiekti.

Kosminis teleskopas „Gaia“ buvo pa-
leistas 2013 metų gruodžio mėnesį ir 
pradėjo savo mokslinę misiją 2014 metų 
liepą. Žvaigždėlapis, kuris ateityje bus 
tikslinamas ir pildomas, remiasi duo-
menimis, teleskopo surinktais nuo 2014 
metų liepos iki 2015 metų rugsėjo.

Paskutiniais Metais  
v.van gogas kentėjo  
nuo Psichozės

Ekspertai Amsterdame padarė išva-
dą, kad paskutinius 18 gyvenimo mėne-
sius Nyderlandų dailininkas Vincentas 
van Gogas (Vincent van Gogh) kentėjo 
nuo pasikartojančios psichozės.

Medicinos specialistai ir meno isto-
rikai įvertino įrodymus, tarp kurių ir 
Nyderlandų postimpresionisto V.van Go-
go laiškai. Tačiau ekspertams nepavyko 
nustatyti aiškios menininko psichinės 
sveikatos diagnozės. Jų teigimu, V.van 
Gogas 1888 metais nusipjovė ausį gali-
mai dėl alkoholio ar streso padarinių.

Dailininkas mirė 1890 metų liepą 
nuo šautinės žaizdos. Manoma, kad jis 
nusižudė. Sklandė populiarios teorijos, 
kad menininkas kentėjo nuo bipolinio 
sutrikimo, šizofrenijos ar sifilio.

Liepos mėnesį naujas tyrimas at-
skleidė, kad V. van Gogas nusipjovė visą 
ausį, nors anksčiau teigta, kad tik dalį 
ausies. Be kita ko, vėliau liepą žurnalas 
„The Art Newspaper“ įvardino, kad at-
likėjas ausį atidavė ūkininko dukteriai 
Gabrielei Berlatjer (Gabrielle Berlatier), 
sakydamas: „Atidžiai saugok šį daiktą“.

 truMPai

unesco dizaino miesto statusas

2015 metais Kaunas tapo pirmuoju Rytų 
ir Vidurio Europos miestu, gavusiu UNESCO 
dizaino miesto statusą. Tais pačiais metais 
Kauno tarpukario architektūrai suteiktas Eu-
ropos paveldo ženklas. Kaunas siekia, kad jo 
tarpukario modernizmo architektūra būtų 
įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

Kaunas 2022 metais siekia Europos kultūros 
sostinės vardo ir jau yra patekęs į konkurso 
finalą. Galutinis sprendimas dėl Europos kul-
tūros sostinės vardo bus priimtas 2017 m. 
pavasarį.

Kauniečiai tai pat turi išskirtinę galimybę 
ekskursijos „Kaunas - dizaino miestas“ metu 
praverti privačių namų, pasižyminčių art deco 
stiliumi, duris.

nusileidusio tik Paryžiui,  išskirtinumą
Puikus art deco stiliaus pavyzdys - 

Kauno centrinis paštas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.
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RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Iš naujo išrastas  
vandens maišytuvas

„altered“

Derėtų žinoti
Kai vonioje ar virtuvėje atsukate vandens čiaupą ir plaunate rankas, 

galybė vandens tiesiog prabėga pro šalį, o pačiam rankų nuplovimui 
tenka tik maža dalis. Tai viena iš daugumos priežasčių, kodėl pasauly-
je tiek daug vandens išleidžiama veltui.

Kampanija
„Altered“ komanda nusprendė iš naujo perdaryti vandens maišytu-

vą ir pasiūlyti šios problemos sprendimą. Srovė suspaudžiama ir išpu-
čiama dulksnos pavidalu. Taip purškiamas vanduo padaro lygiai tą 
patį darbą, ką ir įprasta srovė, tačiau sunaudojama per 90 proc. mažiau 
vandens. Kadangi dulksna ne visada yra geriausias variantas, kartais 
juk reikia pripildyti ir arbatinį, naujai sukonstruotame čiaupe įmon-
tuotas reguliatorius, kurį pasukus vandens srovė tampa intensyvesnė. 
Tiesa, autoriai tvirtina, kad net tuomet sunaudojama 80 proc. mažiau 
vandens, nei įprasta.

Išvados
Atrodo, kad ši paprasta idėja užkrėtė internautus, ir jie per kelias 

savaites surinko daugiau nei 200 tūkst. eurų. Patys kūrėjai nurodė, kad 
masinės gamybos pradžiai užtektų vos 25 tūkst.

https://goo.gl/Gpu8kg

IDĖJŲ KOVA
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Tiems, kuriems  
nepatinka asmenukės

„Podo labs“

Derėtų žinoti
Dabar kiekvieno mūsų kišenėje guli po fotokamerą. Taigi nuotrau-

kų turime į valias, tačiau ne visos jos mus tenkina. Kai esate vieni ir 
norite įamžinti akimirką, dažniausiai darote asmenukes, kuriose ne-
simato viso vaizdo. Kaip tai išspręsti?

Kampanija
„Podo Labs“ ateina su ypač paprasta idėja, pasiūlydami mini kamerą. 

Šis įrenginys klijuojamas ant bet kokio paviršiaus ir gali sukiotis jums 
norimu kampu. Vėliau tereikia nuplauti padą, ir jis vėl lips lyg naujas. At-
rodo paprasta idėja, tačiau keletas technologinių triukų, ir ji tampa pagrin-
dine inovacija. Šią mini kamerą galima „sudraugauti“ su telefonu, ir nuo-
traukos guls tiesiai į įprastą galeriją. Taip pat yra galimybė vienu telefonu 
valdyti iki 6 kamerų, taip galite sukurti net ir 3D vaizdelius ar animacijas.

Išvados
Kūrėjai „Kickstarter“ bendruomenės paprašė nei daug, nei mažai - 

kad pradėtų šių įrenginių gamybą, jiems reikia 50 tūkst. dolerių. Tačiau 
interneto bendruomenei taip patiko idėja, kad jau šiuo metu surinkta 
daugiau nei 120 tūkst. dolerių. Įdomiausia, kad pinigų rinkimas tęsis 
dar visą mėnesį, tad prognozuojama surinkti antra tiek.

https://goo.gl/voQeqg

Rodos, jau visos geriausios idėjos seniai sugalvotos ir, kaip pa-
sakytų dauguma žmonių, „dviračio išradinėti neverta“. Tačiau 
šie kūrėjai tvirtina atvirkščiai ir siūlo nauju kampu pažiūrėti į 
tai, kaip sumažinti vandens išnaudojimo kiekį ir kaip naujai... 
fotografuoti. Šios idėjos pasiūlytos „Kickstarter“ bendruome-
nei ir laukiama, kad būtų paremtos. Kuriai simpatizuojate jūs?

IDĖJŲ KOVA
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Sporto kodaS

Vilniaus sporto festivalyje -
naujausios sporto inovacijosPaskutinįjį rugsėjo savaitgalį Lietuvos 

parodų ir kongresų centre „Litexpo“ 
vyksiančio Vilniaus sporto festivalio  
organizatoriai, be gausybės interakty-
vių renginių, pristatys ir sporto prekių 
bei įrangos parodą, kurios lankytojai 
šiemet turės progų susipažinti su  
unikaliomis sporto prekėmis bei  
įrenginiais - nuo plaukimo treniruok-
lio iki sportinio paspirtuko.
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Sporto kodaS

Sporto prekių ir įrangos mugė - neatsiejama 
penktąsyk rengiamo Vilniaus sporto festivalio 
dalis. Šiame renginyje festivalio svečiai galės 
pamatyti naujausius sporto ir treniruočių įren-
ginius, taip pat įsitikinti, kad aukščiausios koky-
bės sporto įrangą gamina ir mūsų šalies įmonės.

Įspūdingas plaukimo treniruoklis

Festivalyje bus pristatytas pirmąsyk į Lie-
tuvą atvežtas plaukimo treniruoklis „Endless 
Pool“ - 5 metrų ilgio ir 2,5 metro pločio mini 
baseinas, kuris sukuria norimo stiprumo sro-
vę, tad besitreniruojantis žmogus plaukia ba-
seino viduryje, nejudėdamas į priekį. Didžiau-
sias srovės greitis sukuria pasipriešinimą, 
kurį plaukikai patiria plaukdami 100 metrų 
atstumą per 1 minutę ir 10 sekundžių, - taigi 
užduotis įveikiama tikrai ne kiekvienam.

Šis treniruoklis tinka visų keturių pagrindi-
nių plaukimo stilių treniruotėms. Be to, pusant-
ro metro gylio baseino dugne gali būti įtaisytas 
bėgimo takelis, tad šis įrenginys tinka ir kitokio 
tipo užsiėmimams bei įvairiausių sporto šakų 
atletų reabilitacijai. Parodos metu „Litexpo“ 
5-ojoje salėje lankytojai galės ne tik stebėti įren-
ginio pristatymą ir veikimą, bet po jos dar dvi 
savaites visi norintieji turės galimybę patys iš-
mėginti šį užsienyje gan plačiai naudojamą, bet 
į Lietuvą pirmąsyk atvežtą treniruoklį.

lietuvos gamintojų naujienos

Trečioje salėje kiekvienas turės progą su-
sipažinti ir su mūsų šalies sporto įrangos ir 
paslaugų naujienomis. Čia bus pristatytos pir-
mosios Lietuvoje sukurtos irklentės, kurių ga-
mintojai teigia, kad kokybe jos ne tik nenusi-
leidžia, bet ir lenkia labiausiai vertinamus pa-
saulyje irklenčių prekinius ženklus. O lietuviš-
kų irklenčių kainos - beveik dusyk mažesnės.

Dėmesio verti ir lietuviško projektavimo 
elektriniai dviračiai - Lietuvoje dar reti, bet 
sparčiai populiarėjantys užsienyje. Na, o Kau-
no technologijos universiteto (KTU) stende 
bus galima išmėginti visiškai naują treniruok-
lį pusiausvyrai ir koordinacijai lavinti.

„Tai universalus įrenginys, kuris gali bū-
ti naudojamas tiek vaikų, tiek ir suaugusių 
asmenų reabilitacijai bei profesionalių spor-
tininkų treniruotėms. Treniruotės su šiuo 
prietaisu yra puiki prevencinė priemonė, sie-
kiant išvengti kritimų rizikos sulaukus vy-

resnio amžiaus“, - apie treniruoklio paskirtį 
pasakoja universiteto atstovai.

KTU Mechanikos institutas pristatys uni-
kalią 3D bėgimo matavimo ir analizės sistemą, 
kurią naudojant galima atlikti išsamią bėgimo 

analizę ištiriant bėgantįjį nuo galvos iki kojų. 
Tyrimas bėgikui leidžia pažvelgti į save iš ša-
lies, įvertinti atliekamų judesių tikslumą, su-
mažinti traumų riziką bei pagerinti rezultatus.

Įsigyti prekių - su nuolaida

Festivalio lankytojai sporto įrangos ir prekių 
parodoje galės su solidžiomis nuolaidomis įsigy-
ti ir sportinės avalynės ar aprangos - nuo komp-
resinių kojinių iki iš Merino avių vilnos pagamin-
to apatinio trikotažo, itin tinkančio sportui. Čia 
bus galima pasimatuoti po ilgų mokslinių tyrimų 
sukurtus bėgimo batelius, mažinančius raiščių 
patempimo tikimybę. O norintieji kažko įdomiau 
galės susipažinti su paspirtukų entuziastu Tomu 
Augūnu ir išmėginti sportinį paspirtuką, su kuriuo 
jis dalyvauja Europos taurės varžybose.

Vilniaus sporto festivalyje -
naujausios sporto inovacijos

Daugiau informacijos: gaudrius@sportofestivalis.lt w w w.sveikasmiestas.lt

Bilietus į rugsėjo 24-25 dienomis vyksiantį Vilniaus 

sporto festivalį įsigyti galima tinklalapyje „bilietai.lt“. 

Vaikams iki 16 metų, senjorams ir neįgaliems 

žmonėms apsilankymas šventėje nekainuoja nieko.

Vy
ta

ut
o 

D
ra

ng
in

io
 n

uo
tr.

Parodoje - sporto 
inventoriaus naujovės

Parengė Gaudrius dzikaras
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Faktai apie Naomi vots

l Naomi gimė 1968 metais rugsėjo 
28-ąją Anglijoje.

l Visas aktorės vardas yra Naomi 
Elen Vots (Naomi Ellen Watts).

l Jos geriausia draugė - aktorė Nikolė 
Kidman (Nicole Kidman). Kai Nikolė išsis-
kyrė su vyru Tomu Kruzu (Tom Crui se), 
jos kurį laiką gyveno po vienu stogu.

l Yra vegetarė.

l Naomi patinka kovos menai. Ji lanko 
dziudo ir brazilų džiudžitsu treniruotes.

l Bijo plaukioti giliuose vandenyse, 
nes vaikystėje yra skendusi, tačiau ją iš-
gelbėjo brolis. 

l Iki karjeros Holivude Naomi dirbo 
vieno Australijos žurnalo redaktore. 

l Labiausiai Naomi patinkančios ak-
torės: Meril Stryp (Meryl Streep), Džodi 
Foster (Jodie Foster) bei Džuliana Mur 
(Julianne Moore).

l 2007-aisiais susižadėjo su aktoriumi 
ir prodiuseriu Lievu Šraiberiu (Liev 
Schreiber), kartu pora susilaukė dviejų sū-
nų - Samuelio ir Aleksanderio (Alexander).

l Laisvu laiku Naomi mėgsta gaminti, 
leisti laiką su draugais ir žaisti įvairius žai-
dimus.

l Dievina makaronų patiekalus.
l Mėgstamiausi kvepalai - „Angel by 

Thierry Mugler“.
l Labiausiai patinkančios muzikos 

grupės ir atlikėjai: Bjork, „Coldplay“, 
„Pink Floyd“, „Fiona Apple“.

l Yra teniso, futbolo ir bokso gerbėja. 

AŠTRUS ŽVILGSNIS

„Esu moteriška moteris. Niekada nesuprasiu 
tų moterų, kurios neturi draugių  
ir nesusirenka tiesiog paplepėti“

„Realiame gyvenime esu pilka pelytė, tad puikiai 
įsilieju minioje ir beveik visada lieku neatpažinta. 

Žmonės manęs paprašo, kad juos nufotografuočiau 
su savo vyru, o aš, kaip įprasta, lieku tiesiog 

kažkokia moteris, ir tai yra nuostabu“

36

DATOS

Holivudo žvaigždė - pilka pelytė

Naomi Vots (Naomi Watts) su gyvenimo 
draugu Lievu Šraiberiu (Liev Schreiber)

EPA-Eltos nuotr.
Parengė  

Ringailė StulPinaitė-Gvildė

„Kartais galvoju, kad man nusibodo  

vaidinti dramatiškus, nelaimingus 

personažus. Pasiūlykite man gerokai 

didesnę algą ir vaidinsiu kvailoje 

komedijoje“

„Kalbėti apie asmeninį gyvenimą, staipytis 

ant raudonojo kilimo ir pasakoti, kaip įsijaučiu į 

vaidmenį, man keista ir svetima. Tačiau  

filmavimo aikštelėje jaučiuosi savo rogėse“

„Svarbiausia rasti taiką savyje ir išmokti 
gyventi su tuo, ką turime“

Žinoma Holivudo aktorė Naomi Vots (Naomi Watts) yra suvaidinusi ne vieną dra-
matišką personažą, kamuojamą asmeninių ir gyvenimo audrų, o jos vaidmenys siau-
bo filmuose prikausto šio žanro gerbėjus prie ekranų. tačiau paprastą dieną netrukus 
48 metų gimtadienį švęsianti Naomi yra paprasta pilka pelytė, besistengianti įsimai-
šyti į minią ir likti neatpažinta bei gyventi harmonijoje su savimi. 

Džiugi ir skaudi 
Džulijos luis Dreifus 
akimirka

EPA-Eltos nuotr.
Plačiau apie EMMY apdovanojimus - 39 p.

2016 m. rugsėjo 23-29 d.
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✔ Dažniausiai žiūriu...
Žinias. Po visos dienos darbų esu linkęs pasidomėti, kas naujo nu-

tiko, ar nieko nepraleidau. Manau, kad mūsų lietuviškos žinių tarny-
bos tikrai gerai ir operatyviai dirba. 

✔ Man patinka...
Man patinka žiūrėti rimto turinio laidas. Savaitgaliais neretai save 

pagaunu vis įsijungiant pažintines laidas, neretai ir užsienio kanalus, 
kaip „Discovery“, BBC dokumentiką ir panašius. Norisi sužinoti ką nors 
naujo iš įvairių sričių. Beje, visuomet smagu žiūrėti laidas, kur akivaiz-
du, kad jas ruošiant įdėta daug darbo, sukviesti įdomūs žmonės.

✔ Labiausiai teLevizijoje trūksta...
Gerų naujienų ir daugiau pozityvumo. Manau, kad galėtų būti 

mažiau pataikavimo masėms. 

✔ jei būtų gaLiMybė vesti autorinę LaiDą, tai būtų...
Tai galėtų būti laida, susijusi su man artimais ir patinkančiais 

dalykais. Mielai vesčiau laidą apie sportą, konkrečiai dviračių sportą, 
mat šiuo užsiimu ir pats. Taip pat būtų smagu vesti laidą apie keliones, 
kai galima apkeliauti ir žmonėms parodyti nerealias pasaulio vietas ir 
tuo pat metu pačiam aikčioti nuo to grožio. 

✔ MėgstaMiausias LaiDų veDėjas...
Seniau labai laukdavau naujų Deivido Letermano (David Letter-

man) pokalbių laidų, tačiau jis jau baigė karjerą. Na, o dabar net ne-
žinau, tikriausiai nėra tokio laidos vedėjo, kurio laidų laukčiau ir 
kurias reguliariai žiūrėčiau. 

✔ vaikystėje teLevizija atroDė...
Kiek pamenu, labai laukdavau „Tangomanijos“. Štai dėl šios laidos 

kitados galėjau ir penktadienio šokius praleisti. Be to, televizija man vai-
kystėje buvo tarsi užsienio kalbos mokytoja. Žiūrėdamas užsienio kanalus 
šiek tiek pramokau vokiečių kalbos ir visai neprastai išmokau lenkų.

✔ neteikiu pirMenybės...
Pramoginiam turiniui, nes manau, kad lietuviškoms pramoginio 

turinio laidoms dar stipriai yra kur tobulėti. Žinoma, kasmet atsiran-
da naujų laidų ir projektų, bet vis laukiu to tikrojo, gero, rafinuoto 
humoro, o ne naujos patyčių formos. 

✔ teLeviziją verta žiūrėti, nes...
Žiūrėdamas televizorių gali mokytis iš svetimų klaidų. (Šypsosi.)

Parengė Ringailė STuLPiNaiTė-GviLDė

Esu... RIMTO TURINIO televizijos žiūrovas

TV
 TO

P1
0

TV1 4,4%
Lietuvos rytas TV 4,2%
TV6 3,6%
TV8 2,6%
PBK 1,8%

Info TV 1,5%
NTV Mir Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 0,7%
REN Lietuva 0,3%
Liuks! 0,1%

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

PBK 1,6%
NTV Mir Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,5%
Liuks! 0,2%

TV3 14,2%

LNK 12,5%

BTV 6,2%

TV3 16,9%

LNK 15,5%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 8,8

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 7,1

3 AŠ GALIU LNK 7,0

4 TV3 ŽINIOS TV3 6,9

5 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 6,7

6 VALANDA SU RŪTA LNK 6,2

7 KK2 LNK 5,9

8 PRIEŠ SROVĘ TV3 5,9

9 NUO...IKI LNK 5,8

10 EURO JACKPOT TV3 5,4

Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugsėjo 12-18 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 34,6%

Kiti  
kanalai 39,1% BTV 5,3%

LRT Televizija 
7,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,3%

„Power Hit Radio“ laidų vedėjas SAULIUS BANIULIS (35) tvirtina 
labiausiai vertinantis tas televizijos laidas, kurios perteikia pasau-
lio ir šalies aktualijas arba yra pažintinio pobūdžio. Saulius nesle-
pia, kad lietuviškoje televizijoje kartais pasigenda gerų naujienų 
ir daugiau pozityvumo.

Imanto Boiko nuotr.
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Serialas „Sostų karai“ („Game of Thrones“) 
antrus metus iš eilės pelnė pagrindinį  
„Emmy“ apdovanojimą („Primetime Emmy 
Awards“), įteikiamą Jungtinėse Valstijose 
už geriausius televizijos darbus, demonst
ruojamus geriausiu laiku. 68oji prestižinių 
statulėlių įteikimo ceremonija įvyko  
sekmadienį „Microsoft“ teatre Los Andžele. 
Ją transliavo televizijos kanalas ABC.

Visame pasaulyje populiarūs „Sostų karai“ 
iškovojo apdovanojimą geriausio draminio se-
rialo kategorijoje, pralenkdami serialus „Ame-
rikiečiai“ („The Americans“), „Verčiau skam-
binkite Soului“ („Better Call Saul“), „Daunto-
no abatija“ („Downton Abbey“), „Tėvynė“ 
(„Homeland“), „Kortų namelis“ („House of 
Cards“) ir „Ponas Robotas“ („Mr.Robot“).

Geriausiu komediniu serialu taip pat ant
rus metus iš eilės pripažinta „Viceprezidentė“ 

(„Veep“). Jis pranoko serialus „Juodokas“ 
(„Blackish“), „Visų galų meistras“ („Master 
of None“), „Moderni šeima“ („Modern Fami-
ly“), „Silicio slėnis“ („Silicon Valley“), „Aki-
vaizdu“ („Transparent“), „Nepalaužiamoji Ki-
mė Šmit“ („Unbreakable Kimmy Schmidt“).

Geriausio mini serialo nominacijoje statu-
lėlę iškovojo „Amerikos nusikaltimų istorija“ 
(„The People V. O. J. Simpson: American Crime 
Story“), kuri pralenkė serialus „Fargo“ („Far-
go“), „Amerikietiškas nusikaltimas“ („Ameri-
can Crime“), „Naktinis administratorius“ („The 
Night Manager“) ir „Šaknys“ („Roots“).

Apdovanojimuose penktą kartą iš eilės 
triumfavo Džulija Luis Dreifus (Julia Louis
Dreyfus), geriausios komiško serialo aktorės 
titulą pelniusi penktą kartą iš eilės. Tačiau ši 
džiaugsminga akimirka sutikta su ašaromis  
atsiimdama apdovanojimą aktorė pranešė, jog 
prieš dvi dienas mirė jos tėvas 84 metų vers-
lo magnatas Viljamas Luis Dreifus (William 
LouisDreyfus). 

1949 metų sausį įsteigtas „Emmy“ apdo-
vanojimas laikomas „Oskaro“ analogu televi-
zijos meno srityje.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

TELEVIZIJAApdovAnojimAi

„SoStų karai“ 
vėl pelnė pagrindinį „Emmy“ apdovanojimą

„Sostų karų“ kūrėjai
EPA-Eltos nuotr.

Tatjana Maslani 
(Tatiana Maslany)

Ramis Malekas 
(Rami Malek)

n Geriausias draminio serialo aktorius

Ramis Malekas (Rami Malek) už darbą filme 

„Ponas Robotas“(„Mr.Robot“)

n Geriausias komedinio serialo aktorius

Džefris Temboras (Jeffrey Tambor) už vaidmenį 

filme „Akivaizdu“ („Transparent“)

n Geriausia draminio serialo aktorė

Tatjana Maslani (Tatiana Maslany) už vaidmenį 

filme „Tamsus vaikas“ („Orphan Black“)

n Geriausia komiško serialo aktorė

Džulija Luis Dreifus (Julia Louis-Dreyfus) už 

vaidmenį „Viceprezidentėje“ („Veep“)

GERiaUsiEJi
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 8.25  „Sparnuočių gyveni-
mas. Plėšrūnai ir maitlesiai“

 18.10  „Bodo“ 9.10  „Komisaras 
  Reksas“

 7.50  „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
5.55 TV Pagalba (N-7). 7.30 Kultūra +. 8.00 
Kulinarinis reidas. 8.30 „Šunyčiai patruliai“. 
9.00 Ką pasakė Kakė Makė? 9.15 Senoji ani-
macija. 10.00 „Ana ir karalius“ (N-7). 13.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Martos Stiu-
art kulinarijos mokykla (1). 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Fantastinė drama „Jaunatis“ (N-14). 
23.30 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 1.20 Langai 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10, 14.50 Dviračio šou. 12.40 Už 
vaikystę. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 21.00 
„Penktoji pavara“. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 
10.45, 12.20 „Leiskite tave pabučiuoti... per vestu-
ves“. 12.00 Naujienos. 12.45 Kartu su visais. 13.45 
Mados nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 
15.45, 17.50 „Šamanė“. 16.55 Vakaro naujienos. 
18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Geriausias šefas 2“. 0.10 „Duxless“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 17.25, 
20.45 Žinios. Maskva. 12.00 20 metų be meilės. 
14.35 Pėsčiomis. 15.05 „Kamenskaja“. 17.45 Tie-
sioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 Izmailovo 
parkas. 23.10 „Bendrininkai“. 1.05 „Ana ant kaklo“. 

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos 
dramos“. 9.35 Pati naudingiausia programa. 10.40 
„Atspindžiai“. 11.40 A.Čapman paslaptys. 12.50 
„Kosminių istorijų diena“. 13.55 Gyva tema. 15.00 
Tinkama priemonė. 16.00 „Šeimos dramos“. 
17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10 
„Mokslo apgauti 2“. 19.20 Pasaulio paslaptys. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.25 „Kareiviai“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 Slaptų kamerų 
agentūra. 14.30 „Susitikimo vieta“. 16.20 „An-
trasis žmogžudysčių skyrius 2“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.40 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
21.20 „Žaidimas. Revanšas“. 23.15 Dauguma. 
0.30 „Šamanas 2“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 3.55 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 5.45 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 „Buvo, 
nepraėjo“. 8.30, 17.55, 2.15 „Naminukai“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 
16.20 Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Valstybės interesai. 
20.25 Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 XX tarptautinis romų 
kultūros ir muzikos festivalis Cechocineke. 1.15 
Valstybės interesai. 1.45 Paslėpti lobiai. 

 TV1000
10.20 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 12.05 
„Dviejų šimtmečių žmogus“. 14.20 „Ugnies gau-
dynės“. 16.05 „Nenugalimas“. 18.20 „Neįtikėtina 
jaunojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 20.10 „Ko-
votojas“. 22.15 „Džuli ir Džulija“. 0.25 „Nudegęs“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 1.35 
Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 Nesė-
kmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Didysis žvejys. 14.30 Mirtinas 
laimikis. 21.00 Būsto gelbėjimo operacija. 22.00 
Naminukės sezonas. 23.00 Paskutiniai Aliaskoje. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Viešbučių verslas. 11.00 Tamsiosios Amerikos 
paslaptys. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00 Neįprastas maistas. 21.00 Nekilnojamojo 
turto paieška. 22.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

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

(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 Animacinis f. 

„Nerealieji“ (N-7).
21.50 Premjera! 

Fantastinė drama 
„Siuntėjas“ (N-14).

23.45 Veiksmo f. 
„Meteorų audra“ 
(N-14).

1.30 Biografinė drama 
„Linkolnas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis 

žvejys 2“.
7.00 „Ponas 

Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 TV serialas „Auklė“.
13.05 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas 

„Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos vairuotojas 
(N-7).

22.05 Veiksmo trileris 
„Viską prisiminti“ 
(N-14).

0.25 Siaubo f. 
„Apsėstasis Maiklas 
Kingas“ (S).

2.05 Kriminalinis trileris 
„Naujienų  
medžiotojas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.05 Bėdų turgus.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 „Paklauskim Lietuvos“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama „21“ (N-7).
0.45 Klausimėlis.lt.
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 „Paklauskim Lietuvos“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Auksinis balsas.

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

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

8.25 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

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 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1) (N-7).

14.50 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (1) (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 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Sučiupus nužudyti“ 
(N-14).

23.40 Veiksmo trileris 
„Penkiakovė“ (N-14).

1.35 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

2.20 Veiksmo trileris 
„Sučiupus nužudyti“.

3.55 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių  
gyvenimas. Plėšrūnai 
ir maitlesiai“.

9.25 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.30 „Tyrėjas Saveljevas“.
12.35 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
17.15 Seimo rinkimai 2016.
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
17.15 Seimo rinkimai 2016.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 Siaubo f. „Septintasis 

ženklas“ (S).
1.10, 4.25 Komedija 

„Pašėlusios medžio-
tojos“ (N-14).

3.10 Dokumentinis f. 
„Sparnuočių gyve-
nimas. Plėšrūnai ir 
maitlesiai“.

4.00 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

6.00 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Gustavo enciklopedija.
7.20 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016. 
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Kompozitorės Kristinos 

Vasiliauskaitės 
autorinis jubiliejinis 
koncertas.

13.15 VU studentų roko 
opera. 404. Rojus 
nerastas. 2012 m.

14.15 Atspindžiai.
14.45 Naktinis ekspresas.
15.15 „Dainų dainelė 2016“. 
18.10 „Bodo“ (N-7).
19.05 „Nepaklusęs laiko 

tėkmei. Čijunė 
Sugihara ir šeši tūks-
tančiai išgelbėtųjų“.

19.35 Tūkstantis, tūkstantis, 
tūkstantis mylių. 
Spektaklis pagal 
Icchoko Mero novelę.

20.20 Drama „Getas“ (N-7).
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Nuotykių drama 

„Juodasis auksas“.
0.40 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
4.00 Kelias į namus. 

Edmundas Seilius.

 7.30  „Tokia tarnyba“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.15 „Šeštasis pojūtis“.
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(1) (N-7).
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“ (1).
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Agentas Šunytis“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.20 Drama „Atsargiai! 

Durys užsidaro“.
1.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(1) (N-7).
2.15 „Mentalistas“ (N-7).
3.00 „CSI. Niujorkas“.
3.45 „Nebylus liudijimas“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.00 „6 kadrai“ (N-7).
9.30 „Skorpionas“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Trileris „Kulka į 
galvą“ (N-14).

0.15 Trileris „Pavojinga 
aistra“ (N-14).

2.00 Aukščiausia pavara. 
Top 41.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės karaliai“.
10.00 „Kai šaukia 

širdis“.
11.00 „Sekundės iki 

katastrofos“  
(N-7).

12.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

13.00 Kas paleido šunis?
13.30 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
14.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
15.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
16.15 „Kai sutiksi 

aukštą tamsiaplaukį“ 
(N-7).

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir pase-
kmės“.

19.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV ž
inios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Nedrįsk  
bučiuoti nuotakos!“ 
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Kai kas dar“ (N-7).

„VISKĄ PRISIMINTI“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius: Len Wiseman.
Vaidina: Colin Farrell, 
Kate Beckinsale, Jessica Biel.

1990 metų veiksmo filmo su Arnol
du Švarcenegeriu perdirbinys. Pa
grindiniam herojui Daglasui Kveidui 
buvo praplautos smegenys, tačiau 
jis panoro viską prisiminti. Bet ką da
ryti, kai prisiminimai veda į Marsą? 

„APSĖSTASIS MAIKLAS 
KINGAS“
siaubo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: David Jung.
Vaidina: Shane Johnson, 
Ella Anderson, Cara Pifko.

Maiklas Kingas netiki nei Dievu, nei 
šėtonu. Po žmonos mirties jis nu
sprendžia sukurti filmą apie para
normalių galių nebuvimą ir taip 
paaiškinti žmonėms, kad visa tai tėra 
pramanas ir būdas daryti pinigus. 

rugsėjo 23 d.

 21.00  „Nedrįsk bučiuoti 
  nuotakos!“ 

 12.30  „Moderni šeima“ 21.00  „Nusikaltimas“ 

 ANIMAL PLANeT
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. Kon-
kursas. 8.15, 12.50 Sveikas, pasauli! 9.10, 14.40 
Liūtė karalienė. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10 Afrikos 
medžiai. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20 Kova 
su brakonieriais. 21.05 Didžiausi ir blogiausi. 
22.00 Kova su brakonieriais. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPoRT1
6.00 ATP 250 Los Cabos. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
Karlovic - Lajovic. 7.30 ATP 250 Los Cabos. Vyrų 
tenisas. Pusfinalis. Lopez - Carreno Busta. 9.30 
Futbolo klubų karaliai. Amsterdamo „Ajax“. 10.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Prancūzijos eta-
pas. 12.00 ATP 250 Los Cabos. Vyrų tenisas. 
Finalas. Feliciano Lopez - Ivo Karlovic. 14.00 WTA 
Quebec. Moterų tenisas. Finalas. 16.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Ispanijos etapas. 18.00 
Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Barcelona“ - Madrido „Real“. Antrosios fi-
nalo rungtynės. 20.00 Ispanijos supertaurė. Pusfi-
nalis. Pirmasis mačas. 22.00 „Road to Glory“. Ko-
vinio sporto žurnalas. 22.30 Ispanijos supertaurė. 
Pusfinalis. Antrasis mačas. 0.30 Čempionų kelias. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - 
Madrido „Real“. Trečiosios finalo rungtynės. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
6.55 Nascar 400 mylių lenktynės. 10.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - „Lada“. 12.55 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avangard“. 
14.55 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Nort-
hampton“ - „Manchester United“. 16.45 Rio 
2016. Paplūdimio tinklinis. Finalas. Vyrai. 
17.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žur-
nalas. 18.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 21.00 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 21.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 22.30, 4.50 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - CSKA. 0.30 Futbolas. 
Anglijos lygos taurė. „Swansea“ - „Manches-
ter City“. 2.20 Futbolas. Anglijos lygos taurė. 
„Leicester“ - „Chelsea“. 

 euRoSPoRT
6.00, 11.00, 17.30, 24.00 Tenisas. 8.00, 15.00, 
23.00, 2.30 Dviračių sportas. Europos čempi-
onatas. Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo 
etapas. 9.30 Salės futbolas. Pasaulio čempiona-
tas. Kolumbija. 20.55, 22.55 Sporto naujienos. 
21.00, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 

„SIuNTĖJAS“
fantastinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Philipp Noyce.
Vaidina: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep.

Ateities visuomenė yra beveik tobula, nėra karo, skausmo, nelygybės. 
Šio pasaulio aplinka, galima sakyti, yra sterili. Niekas nė neįtaria, kad 
gyvena be prisiminimų ir be emocijų, kol vienas paauglys pradeda 
domėtis savo būsima profesija ir atklysta pas Siuntėją, saugantį visus 
prisiminimus. Jis pamato, kiek daug spalvų gyvenimui suteikia jausmai.

„KuLKA Į GALVĄ“
trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Walter Hill.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Jason Momoa, Christian Slater.

Naujajame Orleane daug nešvarių 
darbelių įvykdęs Džimis kartu su part
neriu Luisu pašalina susikompromi
tavusį policininką Henką. Deja, juos 
kažkas išduoda ir netikėtai pasirodęs 
smogikas nuduria Luisą. 

LNK
22.05

TV6
22.30

LNK
0.25

TV3
21.50

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Monsunas“ (N-7).
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (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 „Kalakutai. Atgal į 

ateitį“.
12.50 Filmas šeimai 

„16 norų“ (N-7).
14.40 Nuotykių f. 

„Išlaisvinti Vilį 3“.
16.15 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 UNICEF šou „Už 

kiekvieną vaiką“. 
Tiesioginė transliacija.

22.30 Drama 
„Neliečiamieji“ 
(N-7).

0.50 Trileris „Greisės 
nuopuolis“ (N-14).

2.20 Premjera! Drama 
„Belė“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žmogus-voras“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (1).

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Krokodilas Gena“.
10.00 „Rifo pasaka 2“.
11.40 Nuotykių filmas 

šeimai „Antroji 
džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu“.

13.30 Pričiupom! (N-7).
14.30 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.40 Bus visko.
17.35 Tik nesijuok (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 „Madagaskaras 3“.
21.15 Komedija 

„Tūkstantis žodžių“ 
(N-7).

23.05 Veiksmo komedija 
„Skautai prieš  
zombius“ (N-14).

0.50 Veiksmo trileris 
„Viską prisiminti“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 „Nemunu per Lietuvą“.
7.25 „Lesė“.
7.50 „Mūsų kaimynai 

marsupilamiai 3“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05, 0.40 „Gyvūnų išgyve-

nimo strategija“. 7 d. 
13.00, 1.30 „Gyvūnų mamos“.
13.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Romantinė kome-

dija „Vidurnaktis 
Paryžiuje“ (N-14).

0.35 Trumposios žinios.
2.20 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).

 23.00  „Vidurnaktis 
  Paryžiuje“

 12.50  „16 norų“

ŠeŠtadienis

„VALENTINO NAKTIS“
Siaubo trileriS. JAV. 2009.
Režisierius: Patrick Lussier.
Vaidina: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith.

Po 10 metų Tomas Hanigeris grįžta į Harmonijos miestelį Valentino 
dienos proga. Kamuojamas užplūdusių jausmų savo buvusiai merginai 
Sarai, kuri dabar ištekėjusi už jo geriausio draugo Akselio, Tomas net 
nenutuokia, kad tai gali būti paskutinė Valentino diena jo gyvenime. Šią-
nakt, po ilgų ramybės metų, kažkas baisaus grįžta į Harmonijos miestelį.

rekomenduoja

„TŪKSTANTIS ŽODŽIŲ“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Brian Robbins.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Cliff Curtis, Kerry Washington.

Knygų leidybos agentas Džekas 
Makalas yra tikras malimo liežuviu 
virtuozas. Jis gali pasakyti bet ką, 
kad gautų, ko nori. Šis plepys nie-
kad nesusimąsto apie žodžių galią 
ir visai nesijaudina meluodamas. 
Susitikimas su motyvacinių kny-
gų autoriumi ir savipagalbos guru 
Džekui bus lemtingas. Vieną naktį 
jo sode išaugs stebuklingas medis.

„NELIEČIAMIEJI“
drama. Prancūzija. 2011.
Režisieriai: Olivier Nakache, 
Eric Toledano.
Vaidina: Francois Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny.

Milijonierius Filipas susižeidžia skrai-
dydamas parasparniu. Nuo tos aki-
mirkos jo gyvenimas pasikeičia - jis 
prikaustytas prie vežimėlio. Polėkio 
nestokojantis jaunas imigrantas 
Drisas, už smulkias vagystes ką tik 
bausmę atlikęs kalėjime, ieško nau-
jų nuotykių ir darbo. Dviejų skirtin-
gų vyrų likimai netikėtai susipins.

„ATSARGIAI!  
DURYS UŽSIDARO“
drama. Jungtinė Karalystė,
JAV. 1998.
Režisierius: Peter Howitt.
Vaidina: Gwyneth Paltrow, 
John Hannah, John Lynch.

Helena vieną dieną atleidžiama iš dar-
bo. Susinervinusi mergina nusileidžia 
į metro stotelę ir skuba prie sustojusio 
traukinio. Jei Helena paskutinę sekun-
dę spės įšokti į vagoną, ji grįš namo 
ir ras savo vaikiną lovoje su meiluže...

LNK
21.15

 TV8
6.30 Priešaušrio Lietuva. 7.00 „Linksmieji drau-
gai“. 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 „Dauntono abatija“ (N-7). 16.05 „Privati 
praktika“ (N-7). 17.00 Kulinarinis reidas. 17.30 
X Faktorius (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Romantinė drama „Ką 
padariau dėl meilės“ (N-7). 22.50 Fantastinė 
drama „Jaunatis“ (N-14). 1.10 „Privati praktika“ 
(N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 Pa-
galbos skambutis (N-7). 15.25 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 19.30 „Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės“ (N-7). 20.30, 3.40 Valanda su Rūta. 
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). 2.55 Bus visko. 5.05 
Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, my-
limas akordeone! 7.15 „Maša ir lokys“. 7.30 „Juo-
kingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sąmokslo 
teorija. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 Naujienos. 
9.10 Idealus remontas. 10.10 „Mašos pasakos“. 
10.20 Skanėstas. 11.30 Zinovijus Gerdtas. 13.00 
„Noras“. 15.25 Kas nori tapti milijonieriumi? 16.25 
Vakaro naujienos. 16.35 „Radijo diena“. 18.50 Pra-
juokink komiką. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 23.35 
„Duxless 2“. 1.30 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.40, 11.20, 14.20 Žinios. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Naujienos. 8.15 Petrovkos 38. 10.05 Elina Bystric-
kaja. 11.30 Juoktis leidžiama. 14.30 „Tu sumokėsi 
už viską“. 18.05 Šeštadienio vakaras. 21.00 „Meilė 
kaip stichinė nelaimė“. 0.55 „Svetimi laiškai“. 

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.45 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 11.50 „Mintransas“. 12.35 Sąžiningas 
remontas. 13.25 Pasverti ir laimingi 4. 17.35 „Kos-
minių istorijų diena“. 18.40 „Fantastika su grifu 
„Slaptai“. 19.40 Paklydimų teritorija. 21.55 Karinė 
paslaptis su Igoriu Prokopenko. 23.30 „Žemė. 
Kūrėjo beieškant“. 0.25 „Kita Visatos pusė“. 

TV3
22.30

BTV
0.30

TV1
1.10

 19.30  „Madagaskaras 3“
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6.05 Pričiupom! (N-7).
6.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! 

(N-7).
11.00 Lietuvos 

galiūnų  
čempionato  
kvalifikacija. Trakai. 
2016 m.

12.00 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

14.00 Mistinės 
istorijos  
(N-7).

16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė 

kaukė.
22.00 Muzikinė 

kaukė. 
0.30 Siaubo trileris 

„Valentino  
naktis“ (S).

2.15 „Liežuvautoja“ 
(N-7).

3.40 Muzikinė kaukė.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Žemynų raida. 

Amerika“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Auginantiems savo 

kraštą.
10.05 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skraidyti ar 
neskraidyti“.

11.15 „Vincentas“ (N-7).
13.10 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.
13.15 Seimo rinkimai 2016.
14.55 „Sparnuočių gyve-

nimas. Partnerių 
paieška“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis 
skambutis“ (N-7).

18.25 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

18.55 „Žemynų raida. 
Australija“.

20.30 Dokumentinis f. 
„Dykumos“.

21.30, 3.30 24/7.
23.00 „Atšilimas“ (N-7).
1.20 Mafijos kronikos.
2.20 „Vincentas“.
4.15 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“.
6.00 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 VU studentų roko 

opera. 404. Rojus 
nerastas. 2012 m.

7.05 Bėdų turgus.
7.45 Didžioji Lietuva. 
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias (evangelikams).
11.15 LRT Kultūros 

akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 „Aukso karieta“. 
15.00 „Nepaklusęs laiko 

tėkmei. Čijunė 
Sugihara ir šeši tūks-
tančiai išgelbėtųjų“.

15.30 Euromaxx.
16.00 Tikri vyrai.
16.45 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Drama „Getas“ (N-7).
19.30 ARTS21. 
20.00 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016.
23.20 Drama „21“ (N-7).
1.20 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Neįprasti 
augintiniai“ (1).

11.00 „Atspėk gyvūną“ (1).
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 „Sostinės keksiukai“.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 „Toledas“ (N-7).
18.45 „Būrėja“.
19.20 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir angelas“ (N-7).

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.20 „Detektyvė Rizoli“.
1.10 Drama „Atsargiai! 

Durys užsidaro“.
2.50 „Nusikaltimas“ (N-14).
4.40 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
5.25 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Futbolo.TV.
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 Ledo kelias (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Utenos „Juventus“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 Komedija „Rožinė 
pantera“ (N-7).

20.50 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Kelionė 

po Europą“ (N-14).
0.20 Trileris „Kulka į 

galvą“ (N-14).
1.50 Aukščiausia pavara. 

Top 41.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės karaliai“.
14.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.10 „Už išlikimo ribų“ 

(N-7).
16.00 „Meilė ir šokiai“.
17.45 „Virtuvė“ (N-7).
18.15 Šeimos vakaras. 

„Žvėrelių būrys: 
Marko Polo  
kodas“.

20.00 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

21.00 „Beorė erdvė“ (N-7).
22.00 „Audros karys“ 

(N-7).
23.40 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

0.40 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

 8.15  Duokim garo! 16.50  „Paskutinis 
  skambutis“

 10.00  Pričiupom!  21.00  „Beorė erdvė“ 19.20  „Senjora“

TV PROGRAMArugsėjo 24 d. 

 NTV Mir
7.45 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 
Gaminame su A.Ziminu. 9.15 Kūdikio lūpo-
mis. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 „Gyvas 
ir negyvas maistas“ S.Maloziomovo mokslinis 
tyrimas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 Dvigubi 
standartai. 14.05 „Vieną kartą“ su Sergejumi Ma-
jorovu. 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 
„NTV-Matymas. „Revoliucija po raktu“. 17.15 
„Mūsų laikų herojai“. 18.05 Tyrimą atliko... 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 21.00 „Eigulys“. 22.55 „Saltykovo - 
Ščedrino šou“. 23.55 „Tarptautinė pjūklorama“ 
su Tigranu Keosajanu. 0.45 „Šamanas 2“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, Polonija. 
13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 15.15 Aš tai žinau! 16.00 Okrasa laužo taisyk-
les. 16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Iš 
kitos pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45 „Bodo“. 22.50 Pramo-
ginė laida. 23.15 41-asis filmų festivalis Gdynėje. 
Apdovanojimų įteikimas. 0.55 Pramoginė laida. 

 TV1000
6.10 „Džuli ir Džulija“. 8.20 „Eva. Dirbtinis in-
telektas“. 10.05 „Nudegęs“. 11.55 „Kovotojas“. 
14.00 „Pasitikėk draugais“. 15.35 „Šnipų žai-
dimas“. 17.45 „Ponas Niekas“. 20.10 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 22.10 „Ji“. 0.20 „Calvary“. 

 DiscoVery 
8.15 Paskutiniai Aliaskoje. 9.10 Aliaskos pakraš-
tys. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 Garažų 
auksas. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 15.25 Novatoriai. 16.20 
Nesuplanuota kelionė. 17.15 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 18.10 Didžiosios statybos. 19.05 Mil-
žiniški lėktuvai. 20.00 Mega pervežimai. 21.00 
Automobilių perpardavinėtojai. 22.00 Greiti ir 
triukšmingi. Karšti ratai, dideli sandoriai. 23.00 
Paskui klasikinius automobilius. 23.30 Dalaso 
automobilių rykliai. 24.00 Likvidatorius.  

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00, 
20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00 Salų 
paslaptys. 11.00 Namai ant ratų. 12.00 Viešbučių 
verslas. 17.00, 21.00 Neįprastas maistas. 19.00 
Gyvenime ne vien žiedai. 22.00 Mažai išmindžio-
tais takais. 23.00 Kelionė aplink pasaulį. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25 Didžiausi ir blo-
giausi. 8.15 Kaimo veterinaras. 9.10 Dakta-
rė Dy. 10.05 Liūtė karalienė. 11.00 Mirtinos 
salos. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50 
Hienos ir liūtai. 14.40 Afrikos medžiai. 17.25 
Sveikas, pasauli! 18.20, 22.00 Tasmanijos 
tigro medžioklė. 20.10 Dr. Džefas. 21.05 Katės 
gelbėjimas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00 WTA Seoul. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
Pirmasis mačas. 8.00 WTA Seoul. Moterų te-
nisas. Pusfinalis. Antrasis mačas. 10.00 NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Septintosios rungtynės. 
13.00 Ispanijos supertaurė. Pusfinalis. Pirmasis 
mačas. Vakar. 15.00 Ispanijos supertaurė. Pus-
finalis. Antrasis mačas. Vakar. 17.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos „CSKA“ - 
„Krasnodar“. 19.00 Ispanijos supertaurė. Fi-
nalas ir tritaškių konkursas. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. Spidvėjaus didysis prizas. Švedija. 
Stokholmo etapas. 23.00 WTA Seoul. Moterų 
tenisas. Pusfinalis. Pirmasis mačas. Šiandien. 
1.00 WTA Seoul. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
Antrasis mačas. Vakar. 3.00 WTA Quebec. 
Moterų tenisas. Finalas. 5.00 ATP 250 Winston-
Salem. Carreno Busta - Bautista Agut. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manches-
ter City“ - „Borussia“. 8.40 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. „Juventus“ - „Sevilla“. 10.30 Lengvoji 
atletika. Deimantinė lyga. Briuselis. 13.30 Moto-
sportas. Aragono MotoGP Moto3 kvalifikacija. 
Tiesioginė transliacija. 14.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Leices-
ter“. Tiesioginė transliacija. 16.30 Motosportas. 
Aragono MotoGP kvalifikacija. 17.25 Krepšinis. 
Triobet BBL taurė. Pusfinalis. Tiesioginė trans-
liacija. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Krepšinis. Triobet BBL taurė. Pusfinalis. 
23.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Hull“. 1.10 Motosportas. Spidvėjus. 
Stokholmo GP lenktynės. 

 eurosPorT
6.00, 11.00, 17.30 Tenisas. 8.00, 15.45, 20.00 
Dviračių sportas. Europos čempionatas. Belgijos, 
Olandijos ir Liuksemburgo etapas. 9.30 Moto-
sportas. FIA pasaulio čempionatas. 19.00 Salės 
futbolas. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 
20.55, 22.55 Sporto naujienos. 21.00, 1.00, 4.00 
Angliškasis biliardas. Kinija. 23.00 JAV futbolo 
lyga. 23.30, 2.00 Salės futbolas. Pasaulio čem-
pionatas. Kolumbija. 3.30 Sporto linksmybės. 

 17.00  Lietuvos krepšinio 
  lygos rungtynės
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 10.05  Beatos virtuvė  11.45  Edmundas Seilius 10.00   Gustavo 
    enciklopedija

 

 11.40   „Laukiniai 
    laukiniai vakarai“

 19.30  X Faktorius

 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 Priešaušrio Lietuva. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pa-
saulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.10 „Tėvas Brau-
nas“ (1) (N-7). 17.20 Namų dekoravimas (N-7). 
18.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Kas mano antroji pusė?“ (N-7). 
22.50 Romantinė drama „Ką padariau dėl mei-
lės“ (N-7). 0.30 „Tėvas Braunas“ (1) (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30, 23.20 Nuo... 
Iki. 8.20, 1.55 KK2 (N-7). 10.30 Brydės. 11.00, 
4.10 Dviračio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.30, 
0.10 „Penktoji pavara“. 14.30 24 valandos (N-7). 
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00, 1.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 
Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 22.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 1.30 Už vaikystę. 

 PBK
6.00, 2.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 „Sargybinis“. 7.05 „Mikropolis“. 7.15 
„Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 7.45 Padriki 
užrašai. 9.15 Kol visi namie. 10.10 „Mašinos 
gąsdintojos“. 11.30 Prajuokink komiką. 12.10 
„Respublikos pasididžiavimas. Larisa Dolina“. 
14.30 „Žurovas“. 16.35 „Jumori na Sočis“. 17.40 
„Vienas prie vieno“. 21.00 Sekmadienio „Laikas“. 
22.50 Kas? Kur? Kada? 0.05 „Šiandien vakare“. 1.30 
Dmitrijus Šostakovičius. „Aš palieku jums širdį kaip 
užstatą“. 2.55 „Jumorina“. 4.25 „Sodyba“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano humoro 
laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20, 11.00, 14.00, 20.00 
Naujienos. 11.20 Šventinis Mokesčių tarnybų dar-
buotojų dienos koncertas. 14.15 Tarifas. 16.10 Likite 
amžinai. 22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
0.30 „Kelias ledyne“. 2.10 „45 sekundės“. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 7.00 Pažink saviškius. 7.55 
Žiūrėti visiems! 9.00 Rusiškas vairavimas. 9.55 
Paskutinę akimirką. 10.50-15.35 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 20.30 „Snaiperis. Paskutinis 
šūvis“. 24.00 Paklydimų teritorija. 

 nTV MIR
7.25 „Ekskliuzyvas“. Anatolijus Kimas „Pasi-
vaikščiojimai su rašytoju“. 8.00, 10.00, 16.00 
Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 NTV Stringeriai. 
9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 
13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
16.20 „Garsūs tėvai“. 17.05 „Milijono verta pa-
slaptis“. 19.00 Savaitės akcentai. 19.55 Kino 
šou! 22.45 Tu nepatikėsi! 23.40 „Šamanas 2“. 
3.35 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 5.25 Bausmė. 
Rusijos kalėjimas vakar ir šiandien. 

 TV PolonIa
7.30 Aš tai žinau! 8.45 Giminės saga. 9.10 Pramo-
ginė laida. 10.05 Laisvas ekranas. 10.20, 18.25, 
1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Mada šeimai. 
10.50 Grūdas. 11.20 Petersburskio muzikos šou. 
11.50 „Šėtonas iš septintos klasės“. 12.55 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.15, 0.30 Pramoginė laida. 15.40, 
0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 16.10 „Hit Hit Hurra!“ 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50, 4.40 Akis į akį. 20.25, 2.25 Mada šeimai. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.40, 5.15 „Ak, Karoli 2“. 

 TV1000
8.10 „Ji“ (N-14). 10.20 „Calvary“. 12.10 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 14.10 „Ten, kur širdis“. 16.15 
„Pažadas“. 18.10 „Paranoja“ (N-7). 20.10 „Mer-
gina vandenyje“. 22.10 „Vertėja“. 0.25 „Vėlyvas 
kvartetas“. 2.15 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“.

 DIscoVeRy
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Iš meilės automobiliams. 10.55 Rūdžių imperija. 
11.50 Traukiniu į Aliaską. 12.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 
14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių 
rykliai. 16.20 Mega pervežimai. 17.15 Iš meilės 
automobiliams. 18.10 Kaip tai pagaminta? 20.00 
Aliaska. Šeima iš miško. 21.00, 2.50 Vyrai, mo-
terys, laukinės stichijos. 22.00, 3.40 Novatoriai. 
23.00, 4.30 Motociklai. 1.00 Nuogi ir išsigandę.

 TRaVel
10.00, 24.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00, 
17.00 Turto gelbėtojai. 12.00, 19.00 Viešbučių 
verslas. 13.00 Nekilnojamojo turto paieška. 14.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Statybos ato-
kioje Montanoje. 16.00 Namų medžiuose gyvento-
jai. 20.00, 1.00 Statybos atokioje Montanoje. 21.00 
Muziejų paslaptys. 22.00, 5.00 Viešbučių paslaptys. 

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 „Magiška vidurinė 

mokykla. 
Sosto šventė“.

7.00 „Transformeriai. 
Praimas“ (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 „Visa tiesa 

apie ryklį“.
12.45 Filmas šeimai 

„Šuo, kuris  
išgelbėjo vasarą“.

14.35 Komedija 
„Penelopė“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius 

(N-7).
22.00 Komedija 

„Auklė nakčiai“ 
(N-14).

23.45 Kriminalinė drama 
„Tylus liudininkas“ 
(N-14).

1.30 Trileris „Marta 
Marsė Mei Marlena“ 
(N-14).

6.30 „Ponas Bynas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Kūlverstukas“.
9.55 Nuotykių f. 

„Šnipų vaikučiai 3.  
Žaidimo pabaiga“.

11.40 Veiksmo f. 
„Laukiniai laukiniai 
vakarai“ (N-7).

13.45 Pričiupom! 
(N-7).

14.40 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“  
(N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Aš galiu.
21.45 Kriminalinis veiksmo f.

„Džekas Ryčeris“ 
(N-14).

0.25 Veiksmo f. 
„Laukiniai  
laukiniai vakarai“ 
(N-7).

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“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Viduriniųjų Rytų 

gamta“. 1 d. „Turkija. 
Kova dėl išlikimo“.

13.00 „Kerinti Prancūzijos 
gamta 2“.

14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.20 Tikri vyrai.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Komiškas trileris 

„Daug vargo dėl 
pinigų“ (N-7).

22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Pasitikiu tavimi“.
23.50 Trumposios žinios.

6.00 Pasaulio profesio-
nalų imtynės (N-7).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 „BBC dokumentika. 

Laukinių gyvūnų 
pasaulis“ (1).

13.00 Už vaikystę.
13.30 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.05 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.05 „44-as skyrius“ 
(N-7).

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

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Romantinė komedija 
„Viliojimo menas“ 
(N-14).

0.45 Siaubo trileris 
„Kruvinoji Valentino 
naktis“ (S).

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

3.55 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Žemynų raida. 
Australija“ (N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.50 Dokumentinis f. 

„Gamtos pasaulis“.
13.10 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.
13.15 Seimo rinkimai 

2016.
14.55 Dokumentinis f. 

„Sparnuočių gyve-
nimas. Rūpinimasis 
kiaušiniais“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara tiesiogiai 
su D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis 
skambutis“ (N-7).

18.25 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

19.00 Kartų kovos.
20.30 Auksinė daina.
23.00, 4.40 24/7.
24.00 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
2.10, 5.25 

„Sparnuočių  
gyvenimas.  
Partnerių paieška“.

6.00 LR himnas.
6.05 Klauskite daktaro.
6.55 Lietuvos tūkstant-

mečio vaikai.
7.50 „Saulės vaikai“ šven-

čia 15-ąjį gimtadienį. 
9.20 „Saulės giesmė“.

K.Vasiliaus kaitės 
autorinis koncertas.

10.25 „Musica humana“.
10.45 IQ presingas.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. 

Edmundas Seilius.
12.15 Šventadienio mintys.
12.40 Septynios Kauno 

dienos.
13.10 Istorijos detektyvai. 
13.55 Lietuvos futbolo tau-

rės finalinės rungty-
nės. Tiesioginė trans-
liacija iš Klaipėdos.

16.00 Karinės paslaptys.
16.45 „Krymas - griežtojo 

režimo kurortas“.
17.45 Žinios.
18.00 „UB Lama“.
19.00 Skambantys pasauliai.

Svečias - Charles 
Castronovo (JAV). 2 d.

20.00 Mūsų dienos - 
kaip šventė.

21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Dainų dainelė 2016. 

Finalas.
1.20 LRT OPUS ORE.

 14.55  „Sparnuočių 
    gyvenimas“

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  2 3 45

rugsėjo 25 d. 

 21.00  „Ponas Niekas“ 17.00  Lietuvos krepšinio 
    lygos rungtynės

 17.00    „Džekas 
    Kaktusas“

 AnimAl PlAnet
6.12, 17.25 Sveikas, pasauli! 6.36, 13.45, 2.35 
Kaimo veterinaras. 7.25 Akiplėšos katės. 8.15 
Tasmanijos tigro medžioklė. 10.05, 18.20, 22.00, 
5.49 Akvariumų verslas. 11.00 Kova su brakonie-
riais. 11.55, 22.55 Krokodilų gaudytojo dienoraš-
tis. 12.50, 1.40 Mirtinos salos. 14.40, 3.25 Dak-
tarė Dy. 15.35, 4.15 Liūtė karalienė. 16.30, 5.02 
Didžiausi ir blogiausi. 19.15 Pingvinai lėktuvu. 
21.05 Dr. Džefas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
8.00 Tiesioginė transliacija. WTA Seoul. Moterų 
tenisas. Finalas 10.00 Ispanijos supertaurė. 
Finalas ir tritaškių konkursas. Vakar. 13.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Moldova 
2015. 1 d. 15.50 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. „CSKA“ - „Krasnodar“. 17.45 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Kerkradės „Roda“ 
19.45 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier“ 
futbolo lyga. Sankt Peterburgo „Zenit“ - Ma-
chačkalos „Anji“. 21.30 WTA Seoul. Moterų 
tenisas. Finalas. Šiandien. 23.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 2 d. 
2.30 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos 
„CSKA“ - „Krasnodar“. 2016-09-24. 4.30 Ispa-
nijos supertaurė. Pusfinalis. 2016-09-23. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 UEFA Čempionų lygos žurnalas. 7.25 Ara-
gono MotoGP Moto2 kvalifikacija. 8.25 Premier 
lygos apžvalga. 9.25 Lengvoji atletika. Berlyno 
maratonas. Tiesioginė transliacija. 13.15 Aragono 
MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
14.25 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
14.50 Aragono MotoGP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 15.59 KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 18.25 Krepšinis. Triobet 
BBL taurės finalas. Tiesioginė transliacija. 20.40 
Krepšinis. Triobet BBL taurės mačas dėl 3 vietos. 
22.30 Anglijos Premier lyga. „West Ham“ - „Sout-
hampton“. 0.20 Aragono MotoGP Moto3 lenk-
tynės. 1.35 Krepšinis. Triobet BBL taurės finalas. 
3.45 Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
6.00, 19.25, 1.00 Tenisas. 7.30, 11.30, 14.00, 18.30 
Dviračių sportas. Europos čempionatas. Belgijos, 
Olandijos ir Liuksemburgo etapas. 8.30 Motospor-
tas. FIA pasaulio čempionatas. 12.00 Automobilių 
lenktynės. Formulės Renault 2.0 Europos čempio-
natas. Belgija. 13.00 Jojimas. Ispanija. 17.30 Salės 
futbolas. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 20.55, 
22.55 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis biliar-
das. Kinija. 23.00, 2.15 JAV futbolo lyga.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“ (1).
8.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
8.35 „Daktaras Ozas“ (N-7).
10.30 „Neįprasti 

augintiniai“.
11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Svajonių sodai“ (1).
14.05 „Kas namie 

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 Nemarus kinas. 

Vesternas „Džekas 
Kaktusas“ (N-7).

19.00 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir jūra“ (N-7).

22.50 Trileris „Sukeisti 
žudikai“ (N-14).

0.30 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

1.50 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir angelas“ (N-7).

3.25 „Kas namie 
šeimininkas?“

4.10 „Griežčiausi tėvai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 Komedija „Rožinė 
pantera 2“ (N-7).

20.50 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „Vikingai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi policijos 

darbo epizodai (N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

13.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.20 „Dingęs lūšiukas“.
16.10 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

17.10 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

17.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

21.00 VIP seansas. 
„Ponas Niekas“ 
(N-7).

23.40 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

0.40 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

„AuKlĖ nAKČiAi“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: David Gordon Green.
Vaidina: Jonah Hill, Ari Graynor, Sam Rockwell.

Noa - iš koledžo išmestas studentas, gyvenantis su savo mama. Po kivir-
čo su ja vaikinas susigundo imtis auklės darbo ir pradeda prižiūrėti tris 
kaimynų „velniūkščius“. Norėdamas susitikti su panele, jis pasiima vaikus 
į neužmirštamą ir neprognozuojamą naktinį nuotykį Niujorko gatvėmis.

tV3
22.00

„AŠ - ŠniPAS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2002.
Režisierė: Betty Thomas.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Owen Wilson, Famke Janssen.

Kai iš JAV karo pajėgų pavagiamas 
ypatingas technikos laimėjimas - 
radarams nematomas žvalgybinis 
lėktuvas „Svičbleidas“, vyriausybė 
kviečiasi ypatingai užduočiai at-
likti unikalųjį šnipą Aleksą Skotą.

„SuKeiSti ŽuDiKAi“
Trileris. JAV. 1998.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Yun-Fat Chow, 
Mira Sorvino, Michael Rooker.

Džonas Li - geriausias samdomas 
žudikas, dirbantis kinų narkotikų 
mafijos bosui. Visada tikslus, ryž-
tingas, bebaimis. Tačiau ir Džonui 
iškilo neįveikiama užduotis. Jis 
atsisakė nužudyti septynmetį ber-
niuką - policininko sūnų...

„DŽeKAS rYČeriS“
Kriminalinis VeiKsmo filmas. 
JAV. 2012.
Režisierius: Christopher McQuarrie.
Vaidina: Tom Cruise, Rosamund 
Pike, Richard Jenkins.

Ramiame Pensilvanijos mieste 
nuaidi 6 šūviai, 5 žmonės nužu-
dyti. Policija greitai aptinka įta-
riamąjį - buvusį armijos snaiperį 
Džeimsą Barą...

BtV
19.05

lnK
21.45

tV1
22.50

rekomenduoja



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Drama 

„Neliečiamieji“ (N-7).
12.25 TV serialas 

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (1) (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“.
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
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).
0.35 „Elementaru“ (N-7).
1.30 „Dauntono abatija“.
2.50 Ekstrasensai tiria (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra 

(N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 TV serialas 

„Auklė“.
13.35 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.30 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
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 Veiksmo trileris 

„Svetimas“ (N-14).
0.10 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

1.05 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

1.55 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 Klausimėlis.lt.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
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 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nematoma Lietuvos 

istorija.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 TV serialas „Obama 

Baltuosiuose rūmuose“. 
23.35 Trumposios žinios.
23.40 „Valdžios tvirtovė“.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 16.20  „Šlovės dienos“ 13.30  „Simpsonai“  14.30  „Turtuolė vargšė“

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.10 Senoji animacija (42). 11.10 
Komedija „Kas mano antroji pusė?“ (N-7). 
13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Mar-
tos Stiuart kulinarijos mokykla. 17.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Drama „Miegantis tigras“ (N-7). 
22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.50 Langai 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30, 15.15 Penktoji pavara. 
9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savai-
tės kriminalai (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 
12.10, 14.45 „Alfa“ savaitė. 12.40 Apie žūklę. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Bus visko. 
16.05 Yra, kaip yra (N-7). 16.55 Žodis - ne 
žvirblis. 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! 
10.50 Stebuklų laukas. 12.00 Naujienos. 12.20 
Lauk manęs. 13.30 Mados nuosprendis. 14.40 Vy-
riška/Moteriška. 15.40, 23.30 „Apie meilę“. 16.50, 
1.00 Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas.  
21.05 „Plonas ledas“ 0.30 Vakaras su Urgantu“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 
17.25, 20.45 Žinios. Maskva. 12.00 „20 metų be 
meilės“. 14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 „Ka-
menskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 
minučių“. 21.00 „Mylėti negalima neapkęsti“. 
23.00 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos 
dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 10.50 
„Atspindžiai“. 11.50 Paklydimų teritorija. 13.55 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šei-
mos dramos“. 17.10 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 18.10 „Mokslo apgauti 2“. 19.20 Pasaulio 
paslaptys. 21.30 „Jumorina“. 23.30 Žiūrėti visiems! 

„MIeGanTIS TIGRaS“
Drama. Vokietija. 1995.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Inka Victoria Groetschel, Stephan Schwartz, Andrea L’Arronge.

Kai į rankas pateko paslaptinga knyga, Selina staiga suvokė, kad jai visas 
mintis ima užvaldyti tėvo mirties paslaptis. Moteris išsiruošia į spon-
tanišką kelionę po Ispaniją ir jos gyvenimas staiga ima virsti aukštyn 
kojomis. Ką moteriai dovanos išvyka į saulėtąją šalį? Juk kaip tik čia ji 
sutiks jos mintis užvaldžiusios knygos autorių!

TV8
21.00

„TeRMInaToRIUS 3. 
MaŠInŲ PRISIKĖlIMaS“
Veiksmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius: Jonathan Mostow.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Nick Stahl, Claire Danes.

Praėjo dešimtmetis nuo to laiko, kai 
Džonas Konoras sutrukdė Teismo 
Dienai, taip apsaugodamas žmoniją 
nuo sunaikinimo. Dabar dvidešimt 
penkerių Konoras gyvena tarsi kitoje 
žinojimo pusėje - be namų, be kre-
dito kortelių, be telefono ir be darbo. 
Ir jokių įrašų apie jo egzistavimą. 

„SVeTIMaS“
Veiksmo trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Brian A.Miller.
Vaidina: Craig Fairbrass, 
Jason Patric, Shannon 
Elizabeth.

Samdinys Leksas priverstas grįžti 
iš tarnybos Afganistane ir skristi į 
Los Andželą. Paaiškėja, kad mįs-
lingai dingo jo dukra, tačiau Lek-
sas netiki, kad ji mirusi. Kartu su 
patyrusiu detektyvu jis išsiaiškina, 
kad su tuo susijęs įtakingas mili-
jonierius. Ar įvykdyti teisingumą 
bus taip paprasta?

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

Trys Romoje studijuojančios ame-
rikietės išsiruošia į savaitgalio ke-
lionę. Kelyje jos sutinka europie-
tę studijų draugę, keliaujančią 
į paslaptingą vietą. Ji pakviečia 
amerikietes vykti kartu. Tačiau vie-
toj žadėtų pramogų keliauninkės 
patirs tikrą pragarą.

BTV
21.30

TV6
23.00
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22.15
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6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos.
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 TV serialas 

„Vladimiras Vysockis. 
„Ačiū, kad gyvas““.

20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“.

23.45 Romantinė komedija 
„Viliojimo menas“ .

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

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Kartų kovos.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atšilimas“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. 

Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Antakalnio 
apygarda.

18.55 „Tyrėjas 
Saveljevas“  
(N-7).

20.30 Nuoga tiesa 
(N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.30 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.30, 4.10 „Delta“ 

(N-7).
1.35 Reporteris.
2.35 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
3.25, 5.15 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.55 „Laukinis pasaulis“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.15 Rusų gatvė. Žinios.
8.45 Didžioji Lietuva. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
14.00 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.25 Vilniaus albumas.
17.45 Trembita (subtitruota).
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Menora (subtitruota).
18.45 Vilniaus sąsiuvinis.
19.00 Septynios Kauno 

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Romantinė kome-

dija „Vidurnaktis 
Paryžiuje“ (N-14).

24.00 ARTi. Piešinys.
0.30 Virgilijus Noreika ir 

Robertinas Loretis.
0.55 Laba diena, Lietuva.
2.55 Tikri vyrai.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Pagaminta Italijoje.
7.20 „Sostinės keksiukai“.
7.45 Auginantiems savo 

kraštą.
8.15 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Agentas Šunytis“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

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

žudystės XIV. Mirtis 
šalikelėj“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
0.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.45 „Mentalistas“ (N-7).
2.30 „CSI. Niujorkas“.
3.15 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir jūra“ (N-7).

4.45 „Tėvas Motiejus“.
5.35 Neįprasti augintiniai.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „Skorpionas“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Nakvynės 

namai 2“ (S).
0.55 „Moderni šeima“ 

(N-7).
1.45 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
2.45 Aukščiausia pavara.

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

12.40 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

13.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.10 „Virtuvės 
karaliai“.

14.40 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

15.40 „Geležinė ledi“ 
(N-7).

17.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

18.00 „Sekundės 
iki katastrofos“ 
(N-7).

19.00 „Kai šaukia širdis“.
20.00, 23.20 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

21.30 Kino akademija. 
„Nefritinio  
skorpiono  
prakeikimas“.

23.50 „Paryžius“ (N-7).

 22.00  Dabar pasaulyje 20.30  Nuoga tiesa 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMArugsėjo 26 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. Ypa-
tingas įvykis. 14.00 „Antrasis žmogžudysčių 
skyrius 2“. 16.20 „Laukinis 4“. 18.00 Kalba-
me ir rodome. 19.45 „Žaidimas. Revanšas“. 
21.35 „Brolija 3“. 23.30 Dienos apžvalga. 
24.00 „Pzdniakovas“. 0.15 „Šamanas 2“. 2.15 
„Negimk graži“.

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50 Prie Nemuno. 
8.10 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Kelionės su istorija. 12.35 Iš kitos pusės. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
1.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 „Eska Music Awards“ - 
Ščecinas 2016. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultū-
ringieji PL. 20.25 Prie Nemuno. 20.45, 2.40 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.15 Karo portretai. J.Zumbachas. 0.40 „Sukili-
mo detektyvas“. 1.10 Šokantis su gamta. 

 TV1000
8.10 „Vertėja“. 10.25 „Vėlyvas kvartetas“. 12.15 
„Mergina vandenyje“. 14.10 „Nuo 5 iki 7. Įsi-
mylėjėlių laikas“. 15.50 „Pano labirintas“. 17.55 
„Dviejų šimtmečių žmogus“. 20.10 „Lakas plau-
kams“. 22.10 „Drugio efektas“. 

 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 Likvida-
torius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygo-
mis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 Nesėkmių ga-
ražas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Pavojingiausio darbo interviu. 14.30 Rūdžių 
imperija. 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 22.00 Amerikos Tarzanai. 23.00 
Nuogi ir išsigandę. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TraVel
6.00, 12.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00 Tamsio-
sios Amerikos paslaptys. 15.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Kelionė 
aplink pasaulį. 23.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Kova su brakonieriais. 
9.10, 14.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 12.50 Kova 
su brakonieriais. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30 Afrikos medžiai. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Akiplėšos katės. 20.10, 3.25 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 21.05, 5.02 Mirtinos 
salos. 0.45 Ryklių medžioklė. 

 sPorT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. Eindhove-
no „PSV“ - Amsterdamo „Ajax“. 8.00, 23.00 
WTA Seoul. Moterų tenisas. Finalas. Vakar. 
10.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Kerkradės 
„Roda“. Vakar. 12.00, 1.00 KOK World Se-
ries. Bušido kovos. Ryga 2015. 1 d. 14.30 
Pasaulio ralikroso čempionatas. Norvegijos 
etapas. 16.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. „Barcelona“ - „Real“. Pirmosios 
rungtynės. 20.00 Drift Masters GP. Gdansko 
etapas. Pirmoji diena. Premjera. 2.30 Mo-
tosportas. Spidvėjaus komandinis pasaulio 
čempionatas. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar 300 mylių lenktynės. 12.15 Mo-
tosportas. Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 
13.30 Motosportas. Aragono MotoGP lenkty-
nės. 14.55 Premier lygos apžvalga. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Avangard“ - „Metallurg“. Tiesio-
ginė transliacija. 18.25 Motosportas. Nascar 
300 mylių lenktynių apžvalga. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Lokomo-
tiv“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „Watford“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Avangard“ - „Metallurg“. 2.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „Watford“. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
„Lokomotiv“. 

 eurosPorT
6.30, 16.00, 20.35, 4.00 Tenisas. ATP turnyras 
Sankt Peterburge. Rusija. 7.30, 23.00, 0.05, 
2.30 JAV futbolo lyga. 9.00, 14.30, 19.30 
Motosportas. Kinija. 10.00, 17.00, 1.30, 5.00 
Dviračių sportas. „Eneco Tour“. 11.00, 18.00, 
21.30 Angliškasis biliardas. Kinija. 12.15 Mo-
tokrosas. Italija. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
23.30 Jojimas. 23.45 Sporto linksmybės. 
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 18.00  Info diena  17.00  Seimo rinkimai 
  2016

 18.50  Bėdų turgus 11.35  „Obama Baltuo -
  siuose rūmuose“

 0.40  „Judantis 
  objektas“

 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
Drama „Miegantis tigras“ (N-7). 13.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 14.00 Pavojingi aukštakul-
niai (N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Martos 
Stiuart kulinarijos mokykla. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-
7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Drama „Kova dėl meilės“ (N-7). 
22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 0.45 Langai 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Penkto-
ji pavara. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Autopi-
lotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 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. 9.25 Gyvenk 
sveikai! 10.55 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.00 Nau-
jienos. 12.25 Kartu su visais. 13.35, 4.35 Mados 
nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 15.40, 
23.30 „Apie meilę“. 16.55 Vakaro naujienos. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.45 Lietuvos laikas.  21.00 „Plonas ledas“. 
0.35 Vakaras su Urgantu. 1.05 Vakaro naujienos.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 17.25, 
20.45 Žinios. 12.00 „20 metų be meilės“. 14.35 Gy-
venimo taisyklės. 15.05 „Kamenskaja“. 17.45 Tie-
sioginis eteris. 18.50 „60 minučių“. 21.00 „Mylėti 
negalima neapkęsti“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu.

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos 
dramos“. 9.50 Pati naudingiausia programa. 10.50 
„Atspindžiai“. 11.55 „Jumorina“. 13.55 Gyva tema. 
15.00 Tinkama priemonė. 16.00 „Šeimos dra-
mos“. 17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
18.10 Keista byla. 19.20 Pasaulio paslaptys. 21.30 
Slaptosios teritorijos. 23.35 Rusiškas vairavimas.  

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.55 „Susitikimo vieta“. 
16.20 „Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Žaidimas. Revanšas“. 21.30 „Brolija 
3“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Mūsų laikų 
herojai“. 0.50 „Šamanas 2“. 2.50 „Susitikimo 
vieta“. 4.55 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 7.55 Su An-
drusu po Galiciją. 8.30 Mažieji pasauliečiai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polo-
nija 24. 12.40, 23.20, 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 „Bodo“. 15.30 
Karo portretai. J.Zumbachas. 15.55 „Sukilimo de-
tektyvas“. 16.25, 1.10 Su Andrusu po Galiciją. 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 
Mažieji pasauliečiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis 
su... K.Zanusiu. 19.40 Prie Tatrų. 20.25, 6.50 250 
metų Lenkijos visuomeniniam teatrui. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 0.10 Pramoginė 
laida. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino... 

 TV1000
6.10 „Kovotojas“. 8.15 „Drugio efektas“. 10.15 
„Brangioji pakeleivė“. 12.10 „Lakas plaukams“. 
14.10 „Džuli ir Džulija“. 16.20 „Nudegęs“. 18.05 
„Kovotojas“. 20.10 „Kablys“. 22.35 „Selestė ir 
Džesis amžinai“. 0.10 „Anapus“.

 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 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyveni-
mas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu 
į Aliaską. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Rūdžių 
imperija. 14.30 Sunkvežimių vairuotojai. 21.00 
Motociklai. 23.00 Mirtinas laimikis. 24.00 Grei-
tai ir garsiai. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00, 5.00 Tam-
siosios Amerikos paslaptys. 15.00 Namų medžiuo-
se gyventojai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Išky-
la gamtoje. 18.00, 22.00, 2.00 Neįprastas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

„Paskutinis iš 
Magikianų“ (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“.
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 Romantinė drama 

„Brangusis Džonai“.
0.40 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.35 „Dauntono abatija“.
2.30 Ekstrasensai tiria.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 TV serialas „Auklė“.
13.05 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo f. „Greičio 

gatvės. Be taisyklių“ 
(N-14).

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

1.35 TV serialas 
„Vampyro d 
ienoraščiai“ (N-14).

2.25 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.
11.35 TV serialas „Obama 

Baltuosiuose rūmuose“. 
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.
19.20 LR Seimo rinkimų 

debatai.
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.
2.55 LR Seimo rinkimų 

debatai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos.
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 - žmog-

žudystė“ (N-7).
14.50 „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 TV serialas 

„Vladimiras Vysockis. 
„Ačiū, kad gyvas““.

20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Komedija „Alaus 

šventė“ (N-14).
23.50 Veiksmo trileris 

„Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas“.

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

2.40 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

3.20 Kalbame ir rodome.

6.05 Programa.
6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa (N-7).
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atšilimas“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. 

Orai.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Žirmūnų  
apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 „Atsargos 
pulkininkas tiria.  
Savo mirties data“ 
(N-7).

21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.30 24/7.
0.30, 4.10 „Delta“ (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
3.25, 5.15 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.55 „Laukinis 

pasaulis“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Girių horizontai.
12.40 Gimtoji žemė.
13.05 Anapus čia ir dabar.
14.00 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
18.05 Legendos.
18.50 Bėdų turgus.
19.30 „Krymas - griežtojo 

režimo kurortas“.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Komiškas trileris 

„Daug vargo dėl 
pinigų“ (N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Neapolietiškos 

dainos. Dainuoja 
Merūnas Vitulskis.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Karinės paslaptys.
4.00 Anapus čia ir dabar.
5.00 Panorama. 
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rugsėjo 27 d. 

 15.15  „Didžiausi pasaulio 
  uostamiesčiai“

 16.00  „Havajai 5.0“ 7.45  Gordono Ramzio 
  virtuvės pamokos

 AnimAl PlAnet
6.36, 21.05, 5.02 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 
Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Akiplėšos katės. 
9.10 Mirtinos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
14.40 Mirtinos salos. 16.30, 20.10, 3.25 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Keiko. 
0.45 Užpultasis. 

 SPort1
6.10 Rusijos „Premier“ lyga. „Rubin“ - 
„CSKA“. 8.00, 18.00 Ispanijos supertaurė. 
Vitorijos „Baskonia“ - Gran Kanarijos „Herba-
life“. Pusfinalis. 2016-09-23. 9.45, 23.20 WTA 
Seoul. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 2016-09-
24. 11.45, 1.20 KOK World Series. Bušido 
kovos. Ryga 2015. 1 d. 14.15, 3.35 Pasaulio 
ralikroso čempionatas. Švedijos etapas. 16.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. 
„Barcelona“ - „Real“. Antrosios rungtynės. 
20.00 Bushido LT. KOK kovotojo diena. 20.20 
Drift Masters GP. Gdansko etapas. Antroji 
diena. Premjera. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Lengvoji atletika. Berlyno maratonas. 
10.50, 2.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Burnley“ - „Watford“. 12.40 Ledo ritulys. KHL. 
Maskvos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 14.40 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - „Arsenal“. 
16.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Barce-
lona“ - „Celtic“. 18.20 Premier lygos apžvalga. 
19.25 Krepšinis. Triobet BBL taurės finalas. 
21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bo-
russia“ - „Real“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Leicester“ - 
„Porto“. 1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 

 euroSPort
6.00, 9.00, 18.00, 22.15, 2.00, 4.30 JAV futbolo 
lyga. 7.30, 12.30 Angliškasis biliardas. Kinija. 
9.30, 14.00 Tenisas. ATP turnyras Sankt Peter-
burge. Rusija. 10.45, 19.00 Motosportas. Kinija. 
11.30, 15.00, 22.45 Dviračių sportas. „Eneco 
Tour“. 16.00 Dviračių sportas. Italija. 19.55, 
0.25 Sporto naujienos. 20.00 Motokrosas. Ita-
lija. 23.30 Renault automobilių lenktynės. 24.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas. 0.30 Bu-
riavimas. TBA. 0.45 Angliškasis biliardas. Kini-
ja. 2.30 Sporto linksmybės. 2.45 Salės futbolas. 
Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

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

žmogžudystės XIV. 
Šiurpios paslaptys“ 
(N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.00 „Mentalistas“ (N-7).
2.40 „CSI. Niujorkas“.
3.25 „Midsomerio žmog-

žudystės XIV. Mirtis 
šalikelėj“ (N-14).

4.55 „Tėvas Motiejus“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Skorpionas“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Trileris „Užsienietis“ 

(N-14).
0.10 „Moderni šeima“ 

(N-7).
1.05 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
2.05 Richardo 

Hammondo  
greitieji apmokymai 
(N-7).

3.00 Aukščiausia pavara.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Meilė ir šokiai“.
13.15 „Sekundės 

iki katastrofos“ 
(N-7).

14.15 „Kai šaukia širdis“.
15.15 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.15 „Atgal į jūrą“.
18.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Virtuvės karaliai“.
19.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
20.00  Balticum TV 

žinios.
20.30 „Ieškotojas“ (1) 

(N-7).
21.30 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
22.40 Balticum TV 

žinios.
23.10 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

0.10 „Virtuvė“ (N-7).
0.40 „Aguonų laukas“ 

(N-7).

„BrAnGuSiS DŽonAi“
Romantinė dRama. JAV. 2010.
Režisierius: Angel Garcia.
Vaidina: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Scott Porter.

Jie susitiko visiškai atsitiktinai - jis išgelbėjo jos rankinę, nuo tilto nusly-
dusią į jūros bangas. Armijoje tarnaujantis Džonas sugrįžo namo trumpų 
atostogų, bet pažintis su jauna, žavia koledžo studente amžiams pakeis 
jo likimą. Po žaibu prabėgusių romantiškiausių jų gyvenime dviejų sa-
vaičių jaunuoliai priversti išsiskirti ištisiems metams.

tV3
22.30

„uŽSienietiS“
tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius: Philipp Stolzl.
Vaidina: Aaron Eckhart, Nick 
Alachiotis, Liana Liberato.

Benas Loganas, buvęs žvalgybinin-
kas, iš Amerikos su dukra persikrausto 
į Belgiją ir pradeda darbuotis tarptau-
tinėje korporacijoje. Staiga vyro gyve-
nimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai 
savo biurą jis randa tuštut tuštutėlį.tV6

22.00

„GreiČio GAtVĖS.  
Be tAiSYKliŲ“
Veiksmo filmas. Rusija. 2008.
Režisierius: Oleg Fesenko.
Vaidina: Aleksej Čadov, Marina 
Aleksandrova, Aleksej Guskov.

Stepanas grįžta po tarnybos ka-
riuomenėje. Jo tėvo automobilių 
dirbtuvės dabar priklauso gatvės 
lenktynininkų gaujai, kuriai vado-
vauja Dokeris. lnK

22.15

„AlAuS ŠVentĖ“
komedija. JAV, Australija. 2006.
Režisierius: Jay Chandrasekhar.
Vaidina: Jay Chandrasekhar, 
Paul Soter, Cloris Leachman.

Amerikiečiai broliai Todas ir Janas 
atvyksta į Vokietiją išbarstyti sene-
lio pelenų alaus šventės „October-
fest“ metu. Šėliodami vyrukai atsi-
duria ypač slaptoje alaus gėrimo 
olimpiadoje. Bet čia juos pasitinka 
ne itin svetingai.BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (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 „13“ (N-14).
0.20 „Elementaru“ 

(N-7).
1.20 „Dauntono abatija“ 

(N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Geriausi 

mūsų vakarai  
(N-7).

21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Pabėgimas“  
(N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 „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 Nematoma 

Lietuvos istorija.
11.45 „Nemunu 

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

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.25 LR Seimo 

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Drama 

„Idealus miestas“ 
(N-14).

0.35 Trumposios žinios.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

 17.10  Klauskite daktaro 19.30  „Naisių vasara.   
    Sugrįžimas“

 19.30  KK2

trečiadienis

„GYVENIMO VINGIAI“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Robert Lorenz.
Vaidina: Clint Eastwood, Justin Timberlake, Amy Adams.

Gusas Lobelas kelis dešimtmečius buvo geriausias beisbolo skautas, 
bet su amžiumi jis negali kovoti. Atlantos komandos „Braves“ vadovai 
abejoja jo sprendimais, ypač plintant kalboms apie puikiai atmušantį 
atletą. Guso primiršta dukra Mikė, ambicinga advo katė, siekianti tapti 
firmos partnere, rizikuoja savo karjera, stengdamasi išgelbėti tėvo darbą.

rekomenduoja

BTV
21.30

„SKORPIONAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Nick Santora.
Vaidina: Elyes Gabel, Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas.

Serialo pagrindinio herojaus portre-
tą įkvėpė realus žmogus - Airijoje gi-
męs Valteris O’Brajenas, kurio IQ yra 
vienas aukščiausių pasaulyje - 197. 
Dar vaikas jis buvo suimtas FTB už 
tai, kad įsilaužė į NASA svetainę. O 
į suaugusį Valterį valdžios atstovai 
kreipėsi jau patys, prašydami sukurti 
supergenijų komandą, kuri galėtų 
padėti šaliai kritinėse situacijose.

„DINGĘ LAIŠKAI“
TV serialas. JAV, Kanada. 2014.
Režisierė: Martha Williamson.
Vaidina: Eric Mabius, 
Kristin Booth, Crystal Lowe.

Laiškai ne tik slepia nuostabias 
istorijas, slapčiausius prisipažini-
mus, bet kartais gali išgelbėti ir 
gyvybę, padėti ištirti nusikaltimą 
ar suvesti seniai matytus žmones. 
Žinodamas laiškų galią, vieno ma-
žo miestelio pašto darbuotojas 
Oliveris nusprendžia grąžinti visus 
pasiklydusius siuntinius nurody-
tiems adresatams...

„13“
Trileris. JAV. 2010.
Režisierius: Gela Babluani.
Vaidina: Alexsander Skarsgard, 
Jason Statham, Mickey Rourke.

Vincentas - jaunas naivus vaikinas, 
dirbantis elektriku. Kartą atsitik-
tinai jis pasisavina negyvo vyro 
tapatybę ir patenka į pogrindį. 
Čia karaliauja jėga, nelegalios la-
žybos ir dideli pinigai. Jis patenka 
į pasaulį, kuriame už uždarų durų 
vyrai lažinasi iš kitų vyrų gyvybių. 

TV6
17.00

TV8
21.00

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 Drama 
„Kova dėl meilės“ (N-7). 13.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 14.00 Pavojingi aukštakulniai 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Dingę laiškai“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.10 „Gy-
venimas prieblandoje. Palydovės“ (N-7). 12.10 
Dviračio šou. 12.40 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, 16.55, 
1.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.55 „Tyrimo paslaptys 14“. 
12.30 Kartu su visais. 13.30 Mados nuospren-
dis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 15.45, 23.30 „Apie 
meilę“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 „Plonas 
ledas“. 0.35 Vakaras su Urgantu. 1.50 „Vyrai!“ 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „20 
metų be meilės“. 14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 
minučių“. 21.00 „Mylėti negalima neapkęsti“. 23.00 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Rudens detektyvas“.  

 REN
8.35 „Šeimos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia 
programa. 10.40 „Atspindžiai“. 11.50 Slaptosios 
teritorijos. 13.55 Gyva tema. 15.00 Tinkama prie-
monė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.05 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 18.10 Keista byla. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 Slaptosios teritorijos. 22.30 Fan-
tastika su grifu „Slaptai“. 23.35 Pažink mūsiškius!  
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6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „44-as skyrius“ (N-7).
9.25 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 „V.Vysockis. 

„Ačiū, kad gyvas““.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama „Gyvenimo 

vingiai“ (N-7).
23.50 Komedija 

„Alaus šventė“ 
(N-14).

1.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

2.45 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.30 Kalbame ir rodome 
(N-7).

6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Atsargos pulki-

ninkas tiria. Savo 
mirties data“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios.
17.00 Seimo rinkimai 

2016. Fabijoniškių 
apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 „Atsargos pulki-
ninkas tiria. Savo 
mirties data“ (N-7).

21.30 Mafijos kronikos 
(N-14).

22.30 Reporteris.
23.30 Patriotai (N-7).
0.30, 4.10 „Delta“ (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
3.25, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.55 „Laukinis pasaulis“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Duokim garo!
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Virbalis. 2 d.
13.00 „N.Kitkauskas. 

Kertiniai akmenys“.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su 

Viktoru Gerulaičiu.
18.05 Legendos.
18.50 Klauskite daktaro.
19.40 Kultmisijos.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
22.30 Drama „Elegija“ 

(originalo k.,  
subtitruota, N-14).

0.20 Naktinis ekspresas.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Pabūkime 
su M.K.Čiurlioniu.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Svajonių sodai“.
8.45 „Denis Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis 

Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XIV. 
Praeities mirčių 
aidas“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.05 „Mentalistas“ (N-7).
2.45 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

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

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Club Atletico de 
Madrid“ - „FC 
Bayern Munchen“. 
Tiesioginė transliacija.

23.40 „Moderni šeima“ 
(N-7).

0.40 „112. Ekstremali 
pagalba“ (N-7).

1.40 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ieškotojas“
(1) (N-7).

10.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.40 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

12.10 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.20 „Kai kas dar“ 
(N-7).

15.20 „Nauja pradžia“ 
(N-7).

17.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

20.00 Balticum TV 
žinios

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios

22.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.40 „Kai šaukia 
širdis“.

0.40 „Ieškotojas“ 
(1) (N-7).

 17.20  Posūkiai su 
    Viktoru Gerulaičiu

 22.30   Reporteris 16.55    „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 20.30  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 12.30   „Moderni šeima“ 11.35  „Didingasis 
    amžius“

TV PROGRAMArugsėjo 28 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.55 „Susitikimo vieta“. 
16.20 „Laukinis pasaulis 4“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.45 „Žaidimas. Revanšas“. 21.35 
„Brolija 3“. 23.30 Dienos apžvalga. 24.00 „Di-
deli tėvai“. 0.50 „Šamanas 2“. 2.40 „Susitikimo 
vieta“. 4.50 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 5.45 
„Laukinis pasaulis su T.Baženovu“.  

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 „Nusišypsok“. 8.30, 
17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 18.05, 2.25 
„Dordo nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 
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 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 15.25 
„Amerikos korespondentas“. 16.25 Šokantis su 
gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 „Ga-
lerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Baltijos jūra. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 
20.45, 2.40 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50, 3.50 „Gyvenimo egzaminas“. 0.15 „Ameri-
kos korespondentas“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
8.10 „Selestė ir Džesis amžinai“. 9.55 „Anapus“ 
(N-14). 11.55 „Kablys“. 14.20 „Ji“ (N-14). 16.30 
„Calvary“. 18.15 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 
20.10 „Vaizduotės žaidimas“ (N-14). 22.10 „Lemia-
mas taškas“ (N-14). 0.20 „Juodoji užrašų knygelė“.

 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 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas ne-
paprastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 22.00, 
3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Didžiosios mašinos. 14.30 Didžiosios statybos. 
21.00, 2.50 Rūdžių imperija. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 Nepaprasti 
inžinierių sprendimai. 1.55 Kaip veikia daiktai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 
24.00, 5.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 
15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Staty-
bos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 
Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Gyvenime ne 
vien žiedai. 23.00, 4.00 Salų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
6.36, 9.10, 14.40 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 
Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Keiko. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Dr. Dže-
fas. 21.05, 5.02 Daktarė Dy. 0.45 Žvėrių pasauliai. 

 sPorT1
6.00 Čempionai LT. Žemaitijos ralis 2016. 7.00, 
18.00 Ispanijos supertaurė. „Barcelona“ - Ma-
drido „Real“. Pusfinalis. 2016-09-23. 8.45 WTA 
Seoul. Pusfinalis. Antrasis mačas. 2016-09-24. 
10.45, 20.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Moldova 2015. 1 d. 13.45 Pasaulio ralikroso 
čempionatas. Prancūzijos etapas. 15.45 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Finalas. „Barcelona“ - 
„Real“. Trečiosios rungtynės. 21.00 Rusijos „Pre-
mier“ futbolo lygos apžvalga. Premjera. 21.30 
Ispanijos supertaurė. Finalas ir tritaškių konkur-
sas. 2016-09-24. 24.00 Motosportas. Spidvėjaus 
didysis prizas. Lenkijos (Teterovo) etapas. 3.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 3.30 Road 
to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 4.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Kerkradės „Roda“. 2016-09-25. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Real“. 
8.50, 16.35 UEFA Čempionų lyga. „Leicester“ - 
„Porto“. 10.40 KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. 
12.40 Aragono MotoGP Moto3 lenktynės. 13.55 
Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 15.10 Ara-
gono MotoGP lenktynės. 18.25 UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 18.55 KHL. „Neftekhi-
mik“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
21.35 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 23.45 UEFA 
Čempionų lyga. „Atletico“ - „Bayern“. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 KHL. 
„Ak Bars“ - „Jokerit“. 5.00 KHL. „Neftekhimik“ -
Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.00, 8.30, 10.35, 13.00, 18.30, 21.00 JAV fut-
bolo lyga. 6.30 Dviračių sportas. „Eneco Tour“. 
7.30, 11.00, 20.00, 2.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija. 9.30, 1.30 Motospor-
tas. Pasaulio čempionatas. 10.00 Renault auto-
mobilių lenktynės. 12.00 Motosportas. Kinija. 
16.00, 19.00, 0.05 Dviračių sportas. Milanas-
Turinas. 17.30 Renault automobilių lenktynės. 
18.00 Motokrosas. Italija. 19.55, 24.00 Sporto 
naujienos. 4.30 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Prancūzija. 5.45 Kovinis sportas.
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 20.30   Pričiupom!  8.10   „Sparnuočių 
    gyvenimas. Žūklautojai“

 14.30   „Rojus Lietuvoj“ 11.45  Paklauskim 
   Lietuvos

 19.30  Valanda su Rūta 21.00  „Moterys meluoja 
    geriau“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 
10.05 Senoji animacija. 11.05 „Dingę laiškai“ 
(N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 Pa-
vojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 Langai (N-7). 
16.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Biografinė drama „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 
23.20 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 1.10 Langai 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 
„Gyvenimas prieblandoje. Palydovės“ (N-7). 
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, 16.55, 
1.05 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00 
Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai!“. 10.50 „Tyrimo 
paslaptys 14“. 12.25 Kartu su visais. 13.30 Mados 
nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 15.40, 23.35 
„Apie meilę“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 „Plonas 
ledas“. 0.35 Vakaras su Urgantu. 1.50 „Kilimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „20 
metų be meilės“. 14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 
minučių“. 21.00 „Mylėti negalima neapkęsti“. 
23.00 „Dvikova“. 1.00 „Rudens detektyvas“.

 Ren
9.40 Pati naudingiausia programa. 10.50 „Atspin-
džiai“. 11.50 Slaptosios teritorijos. 12.55 Fantastika 
su grifu „Slaptai“. 14.00 Gyva tema. 15.00 Tin-
kama priemonė. 16.05 „Šeimos dramos“. 17.05 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10 Keista 
byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 
22.35 „Kosminių istorijų diena“. 23.40 „V ir M“. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.55 „Susitikimo vieta“. 16.20 
„Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.45 
„Žaidimas. Revanšas“. 21.35 „Brolija 3“. 23.30 
Dienos apžvalga. 24.00 „Šamanas 2“. 1.55 „Su-
sitikimo vieta“. 4.00 „Švyturio šviesa ir šešėlis“.   

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.20, 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 
Miško istorijos. 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 Kelionės 
su istorija. 20.25 Juros periodo atradimas. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 0.05 Ka-
baretų TOP. 0.40 Verta kalbėti. 6.30 Giminės saga. 
6.50 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 

 TV1000
10.15 „Juodoji užrašų knygelė“. 12.10 „Vaizduotės 
žaidimas“. 14.10 „Vertėja“. 16.25 „Vėlyvas kvar-
tetas“. 18.15 „Mergina vandenyje“. 20.10 „Šokis 
hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“. 22.10 „Penkta-
dienio vakaro žiburiai“. 0.10 „Pakaks“. 

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40 Sandėlių me-
džiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35, 23.00, 4.30 Likvidatorius. 10.05 Išgyveni-
mas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu 
į Aliaską. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 1.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Įšalusio 
aukso prakeiksmas. 14.30 Ledynų auksas. 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 21.00, 2.50 Sandėlių me-
džiotojai Britanijoje. 22.00, 3.40 Kovos dėl kontei-
nerių. 24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00, 24.00, 
5.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas mais-
tas. 22.00, 3.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00, 
4.00 Statybos atokioje Montanoje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (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 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“ (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 Trileris 

„Šalutinis efektas“ 
(N-14).

0.35 „Elementaru“ (N-7).
1.35 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Ponas 
Bynas“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
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 f. 

„Tikras teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“ 
(N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 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 Istorijos detektyvai.
11.45 Paklauskim Lietuvos.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.20 LR Seimo 

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Dokumentinis f. 

„Mariupolis“ (N-14).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 Kriminalinis trileris 

„Amerikos  
gangsteris“ (N-14).

1.45 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.55 LR Seimo 

rinkimų debatai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Tikri vyrai.

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „44-as skyrius“ (N-7).
9.25 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 „V.Vysockis. „Ačiū, 

kad gyvas““.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Taikdarys“ (N-14).
23.40 Drama „Gyvenimo 

vingiai“ (N-7).
1.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
2.35 „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
3.15 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).

6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Sparnuočių gyveni-

mas. Žūklautojai“.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
17.00 Seimo rinkimai 2016. 

Šeškinės apygarda.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.30 „Atsargos 

pulkininkas tiria.  
Savo mirties data“ 
(N-7).

21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.30 Nuoga tiesa (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
3.25, 5.15 

„Miestelio patruliai“ 
(N-7).

4.10 „Delta“ (N-7).
4.55 „Laukinis pasaulis“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Duokim garo!
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 

Virbalis. 3 d.
13.00 Teatras.
13.45 ...formatas. Poetas 

Gytis Norvilas.
14.00 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
18.05 „Valdžios tvirtovė“.
19.05 Legendos.
19.45 Bėdų turgus.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).
22.30 Drama 

„Idealus miestas“ 
(N-14).

0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.  
Rudens intermeco.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
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rugsėjo 29 d.

 16.00   „Automobiliai - 
    meno šedevrai“

 9.00  Vienam gale kablys 23.15  „Bėgantis laikas“

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

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
8.45 „Denis Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Denis Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Problemos  
sprendimas“ (N-7).

23.15 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.10 „Mentalistas“ (N-7).
2.55 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „Elementaru“ 

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.00 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Premjera! 

Komiška drama  
„Batsiuvys“ (N-7).

24.00 „Moderni šeima“ 
(N-7).

0.55 „112. Ekstremali 
pagalba“ (N-7).

1.55 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Marko miuziklas“.
12.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

13.30 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

14.30 „Ieškotojas“
(1) (N-7).

15.30 Kas paleido šunis?
16.00 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
16.30 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
17.45 „Už išlikimo ribų“ 

(N-7).
18.45 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės karaliai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

0.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40 
Daktarė Dy. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Sveikas, pasauli! 21.05, 5.02 Liūtė karalie-
nė. 0.45 Pavojingų gyvūnų medžiotojas. 

 SPort1
6.00 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 7.00, 17.20 
Ispanijos supertaurė. Finalas ir tritaškių konkursas. 
2016-09-24. 10.00 Rusijos „Premier“ lyga. „CSKA“ 
- „Krasnodar“. 2016-09-24. 12.00, 20.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 2 d. 
13.45 Pasaulio ralikroso čempionatas. Ispanijos 
etapas. 15.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Fi-
nalas. „Barcelona“ - „Real“. Ketvirtosios rungtynės. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
Premjera. 21.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Roterdamo „Feyenoord“ - Kerkradės „Roda. 2016-
09-25. 23.30 Drift Masters GP. Gdansko etapas. 
Pirmoji diena. 2.30 Road to Glory. Kovinio sporto 
žurnalas. 3.00 ATP 250. Winston-Salem 2016. 
Pusfinalis. Pirmasis mačas. 4.00 ATP 250. Wins-
ton-Salem 2016. Pusfinalis. Antrasis mačas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Borussia“ - „Bar-
celona“. 8.50 UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ -
„Bayern“. 10.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 
11.40 Anglijos Premier lygos žurnalas. 12.10 Gol-
fas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.40 KHL. 
„Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“. 14.40 Aragono 
MotoGP lenktynės. 15.55 Ledo ritulys. „Avangard“ 
- „Salavat Yulaev“. Tiesioginė transliacija. 18.30 
Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny Pacquiao. 
19.55 UEFA Europos lyga. „Zurich“ - „Osmanlis-
por“. Tiesioginė transliacija. 22.00 „Formulė-1“. 
Singapūro GP lenktynių apžvalga. 23.00 KHL. 
„Avangard“ - „Salavat Yulaev“. 1.00 UEFA Euro-
pos lyga. „Zurich“ - „Osmanlispor“. 2.50 Nascar 
300 mylių lenktynių apžvalga. 4.55 „Formulė-1“. 
Malaizijos GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
9.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Prancūzija. 
12.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Vasaros 
didysis prizas. Lenkija. 13.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Vokietija. 14.00, 17.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Šveicarija. 18.00, 22.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Japonijos turas. 
19.55, 0.55 Sporto naujienos. 24.00, 1.00, 5.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Rusija. 2.00 
Motosportas. Pasaulio čempionatas.

 

„tAiKDArYS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Frederic Forestier.
Vaidina: Dolph Lundgren, Michael Sarrazin, Montel Williams.

Buvęs Jungtinių Valstijų karinių pajėgų pulkininkas užgrobia branduoli-
nių raketų paleidimo šachtą. Buvo manoma, kad Daglasas Merfis žuvo 
karo Persijos įlankoje metu, tačiau jis gyvas, siekia atkeršyti Jungtinių 
Valstijų prezidentui, kuris, jo manymu, paliko jį likimo valiai priešo teri-
torijoje. Raketos nukreiptos į Vašingtoną.

BtV
21.30

rekomenduoja

„mAiŠtinGoJi DŽeinĖ“
Biografinė drama. 
Jungtinė Karalystė. 2007.
Režisierius: Julian Jarrold.
Vaidina: Anne Hathaway, 
James McAvoy, Julie Walters.

20-metei rašytojai Džeinei Ostin tėvai 
surado jaunikį, kuris garantuos gerą 
socialinę padėtį. Tačiau Džeinė susi-
pažįsta su airiu Tomu Lefrojumi, šis 
ją patraukia savo protu bei įžūlumu...

„ŠAlutiniS eFeKtAS“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Neil Burger.
Vaidina: Robert De Niro, 
Bradley Cooper, Abbie Cornish.

Kai bedarbį rašytoją Edį Morą pa-
lieka jo draugė Lindė, jis įsitikinęs, 
kad jo ateitis beviltiška. Tačiau jo 
draugas pasiūlo jam išbandyti nau-
jovišką preparatą, nuo kurio jo pro-
tas pasidaro ypač aštrus, o jis pats 
įgauna beribį pasitikėjimą savimi.

„BAtSiuVYS“
komiška drama. JAV. 2014.
Režisierius: Tom McCarthy.
Vaidina: Adam Sandler, 
Melonie Diaz, Steve Buscemi.

Maksas Simkinas taiso batus jau 
kelioms jo šeimos kartoms priklau-
sančioje dirbtuvėje Niujorke. Nusi-
vylęs kasdienybe ir sunkiu darbu, 
Maksas atranda magišką relikviją ir 
dabar gali į viską pažiūrėti kitaip...tV6

22.00

tV3
22.30

tV8
21.00



54

Kinas

K.Vildžiūno filmas „Senekos diena“ 
išrinktas siekti „Oskaro“
JAV Kino meno ir mokslo akademijos  
patvirtinto „Oskaro“ komiteto Lietuvoje 
sprendimu šiemet kandidatu siekti apdo-
vanojimo užsienio filmų kategorijoje  
išrinktas KriStiJOnO ViLdžiūnO filmas 
„Senekos diena“.

Režisierius Kristijonas Vildžiūnas
Stasio Žumbio nuotr.

Kadrai iš filmo „Senekos diena“

Tai jau antrasis K. Vildžiūno filmas, pre-
tenduojantis į šią kategoriją. 2011 metais 
Lietuvos „Oskarų“ atrankos komitetas buvo 
išrinkęs filmą „Kai apkabinsiu tave“.

Į kitą etapą patekusių filmų sąrašas no-
minacijoje už geriausią užsienio šalies filmą 
bus skelbiamas sausio viduryje. JAV kino 
meno ir mokslo akademijos „Oskaro“ pre-
mijų įteikimo 89-oji ceremonija numatyta 
vasario 26 dieną.

Filme „Senekos diena“ pinasi pasakojimas 
apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
išvakares ir mūsų dienas. Keli aštuoniolikme-
čiai paskutiniais sovietmečio metais įkuria 
Senekos draugiją, kurios narių šūkis „Gyvenk 
kiekvieną dieną taip, tarsi ji būtų paskutinė“. 
Po dvidešimt penkerių metų filmo herojus 
Simonas, sėkmingas žmogus, vis dažniau pri-
simena save, kažkada jaunystėje atsisakiusį 
gilių jausmų. Nusivylimo savimi kartėlis pa-
stūmėja herojų prisiminti gyvenimo akimir-
kas, kurios grąžina savigarbos jausmą, sutai-
ko su realybe. Pasak režisieriaus K. Vildžiūno, 
„Senekos diena“ yra filmas apie gebėjimą nu-
galėti inerciją, apie pastangas kasdienybėje 
įžvelgti viltį - nepaisant nuoskaudų, praradi-
mų, baimių. Šis ir ankstesnis filmas „Aš esi 
tu“ sudaro diptiką; jie abu yra apie tikėjimą 
asmenine, vidine žmogaus kaita.

Filme vaidina aktoriai Dainius Gaveno-
nis, Elžbieta Latėnaitė, Marijus Mažūnas, 
Vesta Grabštaitė, Arūnas Storpirštis, Arū-
nas Sakalauskas, Ina Marija Bartaitė, Emi-
lija Latėnaitė, Ričardas Vitkaitis, Daiva Ru-
dokaitė ir kiti.

„Senekos dienos“ gamybą iš dalies pa-
rėmė Lietuvos kino centras, nacionalinio 
kino institucijos Latvijoje ir Estijoje, Eu-
ropos Sąjungos programa „Media“, Euro-
pos Tarybos fondas „Eurimage“. Filmo 
premjera Lietuvoje numatoma rugsėjo 30 
dieną.

Pirmieji Lietuvos pretendento į kandida-
tą „Oskarui“ geriausio filmo užsienio kalba 
kategorijoje rinkimai įvyko 2006 metais. Ko-
miteto sprendimu buvo išrinktas Arūno Ma-
telio „Prieš parskrendant į Žemę“. 2008 m. 
daugiausiai komiteto balsų pelnė Mario Mar-
tinsono „Nereikalingi žmonės“, 2009 m. - 
Gyčio Lukšo „Duburys“, 2011 m.  - Kris-
tijono Vildžiūno „Kai apkabinsiu tave“, 
2012 m. - Audriaus Stonio „Raminas“, 2013 m. 
Giedrės Beinoriūtės - „Pokalbiai rimtomis 
temomis“, 2014 m. - Igno Jonyno „Lošė-
jas“, 2015 m. - Alantės Kavaitės „Sangailės 
vasara“.

Eltos inf.
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„Gandrų  
siuntų tarnyba“

„Storks“ (dubliuotas)

Studija, padovanojusi „LEGO filmą“ ir 
„Linksmąsias pėdutes“, pristato naują ani-
macinį nuotykių filmą visai šeimai - „Gan-
drų siuntų tarnyba“. Tikriausiai žinote, kad 
vaikus atneša gandrai ... ar jie bent jau da-
rydavo tai anksčiau. Dabar jie pristatinėja 
prekes, parduodamas milžiniškoje interne-
tinėje parduotuvėje. Jaunėlis - darbščiausias 
bendrovės gandras, vieną dieną netyčia 
įjungia Kūdikių Gamybos Mašiną, ir ši su-
kuria žavią mažą mergaitę...

Skubėdami pristatyti mergaitę jos tėve-
liams iki tol, kol pie ją nesužinojo bosas, 
Jaunėlis ir jo draugė Tulpė - vienintelis 
žmogus, gyvenantis ant Gandrų Kalno - iš-

siruošia į beprotiškų nuotykių ir atradimų 
kupiną kelionę, sugrąžinsiančią gandrams 
„tikrą ją“ jų misiją - gabenti vaikus.

„Forum Cinemas“ inf.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS
Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 23 d.

n Animacinis filmas, 2016

n Režisieriai: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Rodomas ir 3D formatu originalo kalba

„Forum Cinemas“ nuotr.

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.10, 12.30, 14.40, 16.55 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.10, 13.30, 15.50, 
18.20 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 12, 15, 18, 20.40 val.
„snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
18.40, 20.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, N-7) - 29 d. 18 val. (POWER 
HIT RADIO premjera).
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 12.20, 
16.50, 19.10, 21.20 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 13.20, 16, 
18.30, 21.10 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 11.20, 
12.40, 14.50 val. (10.20 val. seansas vyks 24-25 d.).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 16.05 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 23-29 d. 11.30, 13.40, 16.10 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 11, 
14.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 23-29 d. 
13.35 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23-29 d. 17, 19.20 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
18.10, 20.20 val. (23 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.30 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
23-29 d. 21.50 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d.
 21.40 val.

„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
23-29 d. 19 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 23-29 d. 
21.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11, 13.15, 15.30, 18, 21 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12, 14.15, 16.30 val.
„storks“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
23-29 d. 15.50 val.
„storks“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 24-25 d. 
11.30 val.
„snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
11.20, 14.10, 18.10, 21.10 val. (11.20 val. seansas vyks 
24-25 d.).
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 12.20, 15.20, 18.10, 20.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, N-7) - 29 d. 18.10 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 13.30, 16.10, 
18.50, 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 13.50, 
16.20, 19, 21.10 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23-29 d. 17, 18.20, 19.15, 19.30, 21.30 val.  
(23 d. 17 val. seansas nevyks; 18.20 val. seansas vyks  
27 d.; 23, 27 d. 19.15 val. seansas nevyks; 19.30 val. 
seansas vyks 23 d.).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11, 13.10, 15.20 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
17.30, 19.40, 21.40 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 
11.10, 16 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 23-29 d. 
14 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11.40 val.

„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 23-29 d. 18.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 21.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-25 d. 11.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 13.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
24-29 d. 21 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 24, 28 d. 18.20 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 25 d. 
18.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Šviesai nykstant“ (dokumentinis f., JAV) - 23 d. 17 val.
VDFF/Audriaus stonio jubiliejinė filmų 
retrospektyva „i programa“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 23 d. 19 val. 29 d. 13.30  val.
„Europa, ji myli“ (dokumentinis f., Šveicarija, 
Vokietija) - 23 d. 20.40 val.
„Programa „Mes dešimtmečiai“ (dokumentinis f., 
Nyderlandai, Danija, Japonija) - 24 d. 12 val.
„Malorė“ (dokumentinis f., Čekija) - 24 d. 14 val.
„Kino keliautojai“ (dokumentinis f., Indija) - 24 d. 16.20 val.
„Mes esame Kuba“ (dokumentinis f., Vokietija) - 24 d. 
18.30 val.
VDFF/Audriaus stonio jubiliejinė filmų 
retrospektyva „ii programa“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 24 d. 20.30 val.
„Programa „ir viso pasaulio negana“ 
(dokumentinis f., Norvegija, Danija, Švedija, Nyderlandai, 
Rusija) - 25 d. 13 val.
„Pasmerktas grožis“ (dokumentinis f., Čekija) - 
25 d. 15 val.
VDFF/Audriaus stonio jubiliejinė filmų 
retrospektyva „iii programa“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 25 d. 17 val. 29 d. 15 val.
„Deja vu“ (dokumentinis f., Danija) - 25 d. 18.40 val. 
29 d. 21.20 val.
„Ama-san - jūrų moterys“ (dokumentinis f., 
Portugalija, Japonija, Šveicarija) - 25 d. 20.40 val.
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Kinas 

„Snowdenas“
„Snowden“

Herojus, išdavikas, didvyris, niekšas, 
demaskuotojas, skundikas. Visi šie epitetai - 
apie vieną ir tą patį žmogų: Edvardą Džo-
zefą Snoudeną (Edward Joseph Snowden).

1983 m. gimusio amerikiečio karjerą 
kariuomenėje užbaigė sužeidimai į kojas. 
Programuotojo išsilavinimą turėjęs vaikinas 
be veiklos neliko: dirbo kompanijoje „Dell“, 
vėliau - Centrinėje žvalgybos valdyboje 
(CŽV). 2013 m. pradžioje E.Snoudenui dar-
bą pasiūlė Nacionalinė saugumo agentūra 
(NSA). Tų pačių metų gegužę iš Havajų, 
kur dirbo, vaikinas išskrido į Honkongą ir 
į darbą nebegrįžo.

Kitą mėnesį, remiantis jo nutekinta infor-
macija, buvo paskelbti sukrečiantys straips-
niai laikraščiuose „The Guardian“ ir „The 
Washington Post“, kuriuose buvo rašoma apie 
sunkiai suvokiamo masto JAV vyriausybės 
palaimintą NSA vykdomą civilių sekimą, 

bendra darbiaujant su Europos šalių vyriausy-
bėmis bei įvairiais mobiliojo ryšio paslaugų 
teikėjais. 2013 m. birželio 21 dieną JAV vy-
riausybė oficialiai apkaltino E.Snoudeną šni-
pinėjimu ir vyriausybės nuosavybės vagyste.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo rugsėjo 23 d.

n Biografinė drama, JAV, 2016

n Režisierius: Oliver Stone

n Vaidina: Nicolas Cage, Joseph Gordon-Levitt, 

Shailene Woodley ir kiti

n IMDB: 7,1/10

Premjera

Edvardą Snoudeną vaidina 
Džozefas Gordonas-Levitas 
(Joseph Gordon-Levitt)

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Cinema, mon amour“ (dokumentinis f., Rumunija) - 
26 d. 15 val.
„Varpas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 26 d. 17 val.
„Ukrainos šerifai“ (dokumentinis f., Ukraina, Latvija, 
Vokietija) - 26 d. 18.30 val.
„Renė“ (dokumentinis f., Čekija) - 26 d. 21 val. 29 d. 
18 val.
„Raminas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 27 d. 17 val.
„Šviesai nykstant“ (dokumentinis f., JAV) - 27 d. 
18.30 val.
„Katka“ (dokumentinis f., Čekija) - 27 d. 20.30 val.
„Specialus „Moving Cinema“ seansas“ 
(dokumentinis f., Lietuva) - 28 d. 15.15 val.
„Kenotafas“ (dokumentinis f., Lietuva, Prancūzija) -
 28 d. 17 val.
„Marčela“ (dokumentinis f., Čekija) - 28 d. 18.30 val.
„Kinas: viešas reikalas“ (dokumentinis f., Vokietija) - 
28 d. 20.40 val.
„Šaligatvis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 29 d. 20 val.

MULTIKINO OZAS
„The Rolling Stones: Havana Moon“ (filmas 
koncertas, Didžioji Britanija) - 23 d. 19 val.
„Gitel“ (drama, Didžioji Britanija, Lietuva, N-13) - 
23, 25-29 d. 18.45 val. 24 d. 19.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 23 d. 
10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. 24-29 d. 10.30, 13.15, 
16, 19, 21.45 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23, 25-29 d. 10.15, 12.15, 14.30, 
16.45, 18.30 val. 24 d. 10.15, 13.15, 14.30, 16.45,  
18.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-28 d. 11.15, 13.30, 16.15 val. 
29 d. 16.15 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23 d. 
18.45, 21.30 val. 24-26, 28-29 d. 18.45, 20.45 val.  
27 d. 20.45 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23 d. 
16.45, 21.45 val. 24 d. 15.30, 17.30, 18.45, 21.45 val. 
25-29 d. 16.45, 18.45, 21.45 val.

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-27, 29 d. 13.30, 16, 
18.45, 21.15 val. 28 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 14.30, 
17, 19, 21.15 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 10, 
12.15 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 23-29 d. 
11.15 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 23-27, 
29 d. 16.30 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23-29 d. 20.45 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
23, 25-29 d. 21.15 val. 24 d. 22 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23, 25-29 d. 10, 12.15, 14.30 val. 24 d. 12.15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11, 13, 15 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 28 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11, 13.15, 15.30, 19.15 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 10.50, 13.40, 18, 21.30, 23 val. (29 d. 18 val. 
seansas nevyks; 23 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
15.40, 18.50, 21.45 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis f., JAV) - 29 d. 18 val. (POWER HIT RADIO 
premjera).

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 13, 16.25, 
18.40, 20.50 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
12, 14, 16.15, 19, 21, 23.25 val. (24-25 d. 12, 14 val. 
seansai nevyks; 23.25 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 16.40 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23-29 d. 17.15, 20.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.15, 12 val.  
(12 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 14.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 
12.40, 15 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
23-24 d. 23.50 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 18.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-29 d. 10.40, 14 val. (14 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23-29 d. 12.15 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 23-29 d. 21.50, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 23-29 d. 19.25, 
22.40 val. (22.40 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
23-24, 26, 28 d. 21.15 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
25, 27, 29 d. 21.15 val.

CINAMON
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis f., JAV) - 29 d. 18.45 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., JAV, 3D) - 
23-29 d. 11.10, 13, 15 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 24-25 d. 10.10, 12, 14, 16, 18 val. 23, 
26-28 d. 10.30, 12, 14, 16, 18 val.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Šaunioji 
septyniukė“

„The Magnificent Seven“

Legendinio japonų režisieriaus Akira 
Kurosavos 1954 m. sukurta juosta „Septy-
ni samurajai“ iš karto tapo žanro klasika ir 
laikomas vienu geriausių visų laikų filmų. 
Po šešerių metų (1960-aisiais) Holivudas 
sukūrė savąją juostos versiją, o dabar „šau-
nusis septynetas“ didžiuosiuose ekranuose 
atgimsta iš naujo.

Nedidelį Meksikos kaimelį nusiaubia 
žiauraus nusikaltėlio Bartolomėjaus Bou-
go vadovaujama gauja - išžudo gyvento-
jus, susigrobia jų turtą ir sudegina na-
mus. Viena iš nedaugelio išsigelbėjusių-
jų - mergina Ema - kreipiasi pagalbos į 
žinomą „premijų medžiotoją“, nusikaltė-
lių siaubą Semą Čizolmą. Rūstus, negai-
lestingas, bet geros širdies ir teisingas  

atskalūnas negali atsakyti į neviltį puolu-
siai merginai. Surinkęs dar šešis į save 
panašius atskalūnus, pasižyminčius ypa-
tingais sugebėjimais, Semas patraukia ieš-
koti Bartolomėjaus. Apie tai sužinojęs nu-
sikaltėlis, vadovaujantis keliolika kartų 

gausesnei gaujai, iš pradžių tik nusijuokia. 
Tačiau jam bus lemta susidurti su pačiais 
negailestingiausiais teisingumo kariais, 
kurių įgūdžiai verti kur kas gausesnio bū-
rio priešininkų.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
Kino teatruose nuo rugsėjo 23 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: Antoine Fuqua

n Vaidina: Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, 

Vinnie Jones, Denzel Washington, Byung-hun 

Lee, Chris Pratt, Matt Bomer, Haley Bennett ir kiti

n IMDB: 6,9/10

Krisas Pretas (Chris Pratt)  
filme „Šaunioji septyniukė“

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., anglų k., 
JAV) - 23-29 d. 18.15 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 24-28 d. 
14.30, 18.45, 21.45 val. 23, 29 d. 14.30, 21.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 15.45, 19.50, 22.30 val.
„The Rolling Stones: Havana Moon“ (filmas 
koncertas, Didžioji Britanija) - 23 d. 19 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, JAV) - 23-29 d. 13.15, 17, 19.30, 22 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija) - 23-29 d. 17.15, 21.15 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV) - 23-29 d. 
22.15 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 23-29 d. 11.45, 13.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 24-25 d. 10.30, 12.30 val. 23, 26-29 d. 
12.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
23-29 d. 19.10 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23-29 d. 20.15 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 11, 16.15 val.

KLaIpėDa

FORUM CINEMaS
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 11.15, 13.30, 15.45, 
18 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12.30, 14.45, 20.15 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 11, 13.45, 18.30, 21.20 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
17.30, 20.30 val.
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, N-7) - 29 d. 18.50 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).

„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40 val.
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 
11.30, 13.50, 16.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 12.45, 15.10 val. (10.30 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 16.40, 19.10, 
21.50 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
17, 19.20, 21.30 val. (29 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 18.50, 
19.20, 21, 21.40 val. (29 d. 18.50, 21 val. seansai nevyks; 
19.20, 21.40 val. seansai vyks 29 d.).

ŠIaULIaI

FORUM CINEMaS
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 
19.15 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.15, 13.30, 15.50 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
18.15, 21.20 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 18, 21.30 val. (29 d. 18 val. seansas nevyks).
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, N-7) - 29 d. 18 val. (POWER 
HIT RADIO premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.45, 12, 14.10, 16.20 val. 
(12 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 12.50, 15.10 val. (10.30 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 23-29 d. 13, 
15.30 val.

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 18.30, 21 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
17.30, 21.50 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 23-29 d. 19.40 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 23, 25, 27, 29 d. 21.10 val.
„pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 24, 26, 
28 d. 21.10 val.

paNEVėŽyS

FORUM CINEMaS BaBILONaS
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.15, 11.10, 13.30, 16, 
18.15 val. (10.15, 11.10 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 14.35 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 
23-29 d. 17.30, 20.45 val.
„Snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 23, 26 d. 
21.25 val. 29 d. 21.55 val.
„panelės peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, N-7) - 29 d. 19.15 val. 
(POWER HIT RADIO premjera).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 23-29 d. 16.50, 20.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 10.30, 12.55 val. (10.30 val. seansas 
vyks 24-25 d.).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12.25 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 15.20 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 23-28 d. 
19.25 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 24, 27 d. 21.25 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
25, 28 d. 21.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
23 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.). 
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.
24 d. 18.30 val. - E.Balsys „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
25 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
28 d. 19 val. - Karališkojo filharmonijos orkestro koncer-
tas. Dir. Ch.Dutoit (Šveicarija).

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės 
U.Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
24 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
24 d. 17 val. Didžiojoje salėje - D.Alighieri „Dieviškoji 
komedija“. Rež. E.Nekrošius.
25 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakovas 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
27 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! I.Lausund 
„Bestuburiada“. Rež. G.Kriaučionytė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
24 d. 18.30 val. - Premjera! F.Schiller „Marija Stiuart“. 
Rež. A.Areima.
25 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško Snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
28 d. 18.30 val. - P.Pukytės „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžiojoje salėje

23 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
24 d. 12 ir 15 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ 
(pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
25 d. 12 val. - O.Preussler „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
27 d. 18 val. - A.Čechovas „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
24, 25 d. 18.30 val. - Premjera! A.Andrejev „Septyni 
fariziejaus Sauliaus penktadieniai“. Rež. J.Vaitkus.
25 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Ledų rūmai“ (G.Rodario 
pasakų motyvais). Rež. ir dail. M.Sasim.
29 d. 18.30 val. - Premjera! J.Pulinovič „Natašos svajo-
nė“ (lietuvių k. su rusiškais titrais, N-14).  
Rež. A.Storpirštis, E.Kižaitė.
29 d. 20.30 ir 22.30 val. - Pagal W.Shakespeare 
„Kodas: HAMLET“ (rusų/lietuvių k., N-16). Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Vaikų teatro diena. 
„Raudonkepurė ir Vilkas“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžiojoje salėje

24 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. 
Rež. A.Mikutis.
25 d. 12 val. - „Tiktaktika“. Rež. M.Žukauskas.

Mažojoje salėje
24 d. 14 val. - N.Indriūnaitė „Coliukė“ 
(pagal H.Ch.Anderseno pasaką). Rež. R.Driežis.
25 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
28 d. 18.30 val. - J.Erlickas „Tiesiog žmogus“. Rež. D.Butkus.

„DOMinO“ TEATRAs
23 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.
24 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
25 d. 18 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
27 d. 19 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
28 d. 19 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
23 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-13). Rež. C.Graužinis.
24 d. 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Gandro dovana“. Kūrybinė grupė: A.Mikutis, S.Degutytė, 
S.Dikčiūtė, D.Rakauskas, V.Narkevičius, J.V.Tūras.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Tamošius Bekepuris“ (N-13). Rež. C.Graužinis.
25 d. 13 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Sekretai iš būtųjų laikų“. Rež. S.Degutytė.
26 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams.
28 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“. (N-14). Rež. A.Giniotis.
28 d. 10.30 val. Juodojoje salėje - Klaipėdos jaunimo 
teatras: „Voro vestuvės“.

KEisTuOliŲ TEATRAs
25 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
29 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
23 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
27 d. 19 val. - S.Kane „Apvalytieji“. Rež. O.Koršunovas.
29 d. 19 val. - Premjera! J.Thompson „Žudikas manyje“. 
Rež. N.Walker.

„Šis sezonas mums ypatingas. Jis žymi 
beveik tris dešimtmečius trukusio etapo pa-
baigą ir priartėjimą prie didelių pokyčių. Ko-
reguosime repertuarą - teatro vizitine kor-
tele tapusių keistuoliškų spektaklių tikrai 
neatsisakysime, tačiau repertuare atsiras ir 
kitokių spektaklių. Norime ir nustebinti se-
nuosius savo žiūrovus, ir į teatrą privilioti 
tuos, kurių iki šiol nebuvo patraukusi Keis-
tuolių teatrui būdinga dvasia“, - atskleidžia 
teatro meno vadovas Aidas Giniotis.  

Šį sezoną Keistuolių teatro repertuare iš 
viso bus net 11 vaikams ir 12 suaugusiesiems 
skirtų spektaklių. Spalį numatytos spektaklių 
„Heraklis“ (rež. Gildas Aleksa) ir „Spiečius“ 
(rež. Eglė Kižaitė) premjeros. Lapkričio mė-
nesį teatro gerbėjams bus pristatyti dar du 
nauji spektakliai - „Ilgoji pertrauka“ (rež. Ol-

ga Lapina) ir „Edis Agregatas, arba Nemirš-
tančio optimisto gyvenimas ir mirtis“ (rež. 
A.Giniotis). Gruodžio pradžioje įvyks ir vai-
kams skirto spektaklio „Eglė Žalčių karalie-
nė“ (E.Kižaitė) premjera.

Šio sezono teatro naujiena turėtų tapti 
ir Keistuolių teatro scenoje gimusios legen-
dinės vyrų trupės „Erelis“ (Robertas Alek-

saitis, Darius Auželis, Aidas Giniotis, And-
rius Kaniava, Darius Miniotas) likimas. Kaip 
sako tikrieji tautonašos ir šalies bendrakul-
tūrinių vertybių vedliai, po 28-erių metų vai-
singos veiklos grupė „Erelis“ iširo, tačiau 
buvo suburtas šešėlinio humoro vyrų klubas 
„Šv. Kormoranai“, jo nariai liko tie patys. 
Naujoji vyrų trupė pasirodys su nauja pro-
grama „Paskalos ir Padavimai“.

Viena didžiausių 29-ojo sezono staigme-
nų - nauja Keistuolių teatro muzikinė inicia-
tyva mįslingu pavadinimu „Miegamieji ne-
miega“. „Visame Vilniaus miesto miegamųjų 
flange nėra nė vieno tikro kultūrinio muziki-
nio židinio. Šia iniciatyva norime pakviesti 
žmones į koncertų ciklą, kur sezono metu 
rinksime geriausią ir kokybiškiausią muziką. 
Bendradarbiaudami su grupėmis ir artistais 
koncertus kviesime rengti čia, Keistuolių 
teat re. Manome, kad geros muzikos nepri-
stigs, o teatro erdvę nesunkiai transformuo-
sime ir pritaikysime koncertams“, - tvirtina 
A.Giniotis.

Be premjerinių spektaklių, žiūrovai taip 
pat galės pamatyti ir pamėgtus repertuari-
nius spektaklius: „Varnas“, „Pyp, Pyp“, „Gel-
tonų plytų kelias“, „Mano senelis buvo vyš-
nia“, „Mašininkai“, „Kai aš mažas buvau“, 

Keistuolių teatras pristatė naująjį sezoną: laukia premjerų lavina 
29-ąjį sezoną pradedantis Keistuolių  
teatras teatro mėgėjams atskleidė savo 
planus. Be jau pamėgtų ir gausiai lanko-
mų spektaklių, teatras 2016-2017 metų 
sezoną planuoja pristatyti 6 premjeras - 
penki nauji spektakliai bus parodyti dar 
iki Naujųjų metų. 

Režisierius ir „Keistuolių teatro“ 
meno vadovas Aidas Giniotis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
23 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - A.Smilgevičiūtės ir 
grupės „Skylė“ rudens lygiadienio koncertas.
23 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ 
(pagal R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
25 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
25 d. 18 val. - „Maištas“ (N-18). Rež. A.Jankevičius.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė 
„Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
25 d. 18 val. - F.Loewe „Mano puikioji ledi“. 
2 d. miuziklas. Rež. N.Petrokas. Dir. V.Kapučinskas.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
23 d. 19 val. - „Paskutinis laiškas iš vienuolyno“.
24 d. 18 val. - D.Zelčiūtė „Kūno vartai“. Rež. A.Dilytė.
25, 29 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano meile“. 
Rež. R.Abukevičius.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
24, 25 d. 12 val. - Premjera! „Pūgos durys“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
24 d. 18.30 val. - F.Lėliušas „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
25 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
29 d. 18.30 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“. Rež. D.Rabašauskas.
24 d. 17 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Laukinė antis“. 
Rež. R.Rimeikis.
25 d. 17 val. Didžiojoje salėje - P.Gladilin „Iš miglos 
išniro angelas“. Rež. R.Rimeikis.
28 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
A.Strindberg „Tėvas“. Rež. M.Kimele.
29 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - P.O.Enquist „Lūšies 
valanda“. Rež. M.Kimele.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs TEaTRas
23 d. 18.30 val. - G.Verdi „Traviata“. 4 v. opera. 
Rež. E.Domarkas. Dir. M.Barkauskas.
25 d. 12 ir 14 val. - Premjera! „Pasaka be pavadinimo“.

KOnCERTŲ saLĖ
23 d. 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikovas.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
24, 25 d. 12 val. - Premjera! „Mama“. Rež. A.Bakanaitė.

KLaIpĖDOs KuLTŪROs FaBRIKas
23 d. 19 val. - J.Previeux „Nemotyvaciniai laiškai“. 
Rež. V.Thomasset (VDU teatras).

ŠIauLIaI

ŠIauLIŲ DRaMOs TEaTRas
23 d. 18 val. - I.Vyrypajev „Valentinų diena“. 
Rež. L.Vaskova.
24 d. 18 val. - M.Panjolis „Duonkepio žmona“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
25 d. 18 val. - „Vardan tos...“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
28 d. 18 val. - Vyrų vokalinės grupės „Quorum“ koncertas.

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
24 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Romansas styginiams“. 
Lietuvos kamerinis orkestras, solistas ir dir. S.Krylov (smuikas).
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai 
„Sapnas muzikos karalystėje“. Ansamblis „Regnum musicale“, 
A.Daunytė (šokis), aktorė M.Noreikaitė. Rež. M.S.Šimulytė.

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
24 d. 19 val. - Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ rudens 
lygiadienio koncertas. Atlikėjai: A.Smilgevičiūtė (vokalas), 
R.Radzevičius (akustinė gitara, vokalas), M.Kodis (akordeonas), 
K.Drazdauskas (fleita), E.Slavinskis (elektrinė gitara), G.Žilys 
(bosinė gitara, kanklės), S.Žeimys (mušamieji). Styginių kvartetas.

MOKYTOJŲ naMaI
27 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras „Pasidainavimai 
su Veronika visai Lietuvai“. Dalyvauja jaunimo ansamblis 
„Aidi Ataidi“. Vakarą veda Veronika Povilionienė.

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
28 d. 18.30 val. - Operetės spektaklis „Skaniausias 
kokteilis“. Dalyvauja: O.Kolobovaitė, L.Mikalauskas, 
E.Bavikinas. Dir. V.Lukočius.

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
28 d. 18.30 val. - „Japoniški sodai“. Šiuolaikinės muzi-
kos festivalis „Permainų muzika“. Dalyvauja C.Hoitenga 
(fleitos, Vokietija, JAV), V.Kramer (perkusija, Vokietija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Mykolas žvejas“ ir kt. Taip pat planuojami 
rengti jau tradicija tapę renginiai - tai Naujų-
jų metų šventė „Laimingų keistų“, kultiniai 
apdovanojimai „Zenonai“, teatras dalyvaus 

Knygų mugėje, o vasarą planuoja rengti jau 
antrąją kūrybiškumo stovyklą vaikams. Iš 
teatro planų neišbrauktos ir gastrolės po Lie-
tuvą. Jau dabar žinoma, kad keistuoliai savo 

spektaklius rodys žiūrovams Kaune, Šiau-
liuose, Panevėžyje, Radviliškyje, Pasvalyje, 
Naisiuose, Alytuje, Varėnoje ir Rokiškyje.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Keistuolių teatras pristatė naująjį sezoną: laukia premjerų lavina 

Aktorė Ieva Stundžytė

Nauja vyrų trupė „Šv. Kormoranai“: 
Darius Auželis, Darius Miniotas, 
Aidas Giniotis ir Robertas Aleksaitis
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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
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

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

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

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
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„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 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tačiau kad darbai vyktų sklan-
džiai, reikia gerų tarpusavio santykių. 
Didelių sveikatos problemų nekils. Bus 
jautrūs inkstai.

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu, 
sutuoktiniai gali sulaukti naujų roman-
tinių potyrių. Darbe pravartu išlikti kiek 
įmanoma santūresniems, kad neįsižiebtų 
pykčio kibirkštys kolektyviniame darbe. 
Jei esate pavaldinys, galite sulaukti 
viršininko kritikos. Palankus metas valyti 
organizmą. Taip pat šį mėnesį galite 
laikytis dietos. 

DVYNIAMS

Naujos pažintys ne tik suteiks 
emocinį palaikymą, bet ir bus finansiškai 
naudingos. Naujos veiklos nereikėtų 
imtis. Tiesiog tęskite įprastus darbus. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmu ir laime. Ir toliau patartina 
rūpintis savo kūnu ir siela - tai padės 
išlaikyti puikią sveikatą.

AVINUI

Prognozė rugsėjo 23-29 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, 
abiem malonios veiklos - tai pagerintų 
bendravimo kokybę. Vienišiai turės 
galimybę sutikti savo žmogų.  Darbo ir 
karjeros reikalai klostysis puikiai. Viskas 
vyks pagal planą, tvarkingai. Pats laikas 
susirūpinti sveikata. Ji daug problemų 
nekels, tačiau dėmesio pareikalaus. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, daug 
aistringų vakarų. Tinkamas metas bendra-
darbiauti su kitomis  įmonėmis. Jeigu 
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė ją 
sujungti su kita verslo grupe. Skorpionai 
turės šiokių tokių sveikatos problemų. Per 
didelis jų aktyvumas gali neigiamai atsiliep-
ti. Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą.

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali 
aplankyti labai stiprus meilės jausmas. 
Tikėtina, kad tas jausmas bus vienpusis 
ir su mylimu žmogumi juo pasidalyti 
neteks. Darbe jūsų laukia daug įvairių 
nutikimų, gali gluminti darbų gausa. 
Todėl darbus patartina susiplanuoti - 
bus mažiau chaoso. Svarstyklėms šiuo 
laikotarpiu reikės daugiau laiko ir dėme-
sio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, dabar 
ne metas atverti jausmus priešingos 
lyties atstovui. Jokiu būdu neskubėkite. 
Šis jausmas gali būti apgaulingas, 
vėliau juo labai nusivilsite. Palankus 
ir sėkmingas laikas tvarkyti darbo ir 
karjeros reikalus. Viską, ko imsitės, 
darysite tobulai. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poilsiui. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgausi-
tės gyvenimo malonumais. 

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus 
sunku iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą, 
praktinius išskaičiavimus. Geras laikas 
apmąstyti visas savo karjeros galimybes, 
baigti pradėtus darbus. Rimtų sveikatos 
problemų Mergelės neturės. Gali šiek 
tiek trūkti energijos.

MERGELEI

Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, atvirkščiai - bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks 
neilgai, sunkus periodas greitai pasibaigs. 
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir laiku. 
Šiuo metu jūsų dėmesys bus sutelktas 
šiek tiek į kitas gyvenimo sritis, susijusias 
su dvasinėmis praktikomis. Dažnai jausite 
nuovargį, todėl poilsis jums tikrai būtinas. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų 
su antrosiomis pusėmis. Darbe galimi 
pasikeitimai, konfliktai, įvairios kliūtys, 
neleidžiančios atlikti darbo kokybiškai. 
Pravartu apsilankyti pas šeimos 
gydytoją.

ŽUVIMS

Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį. Viskas, kas 
vyks darbinėje aplinkoje, jus erzins, 
bus daug nesusipratimų. Galimi niekuo 
nepagrįsti ginčai tarp kolegų. Sveikata 
bus puiki. Sportuokite, nepamirškite 
grūdinimosi procedūrų.

VANDENIUI

Aktorė Gvinet Peltrou 
(Gwyneth Paltrow)
1972 09 27

Aktorius  
Andrius Bialobžeskis
1967 09 25

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėjas Saulius Prūsaitis
1977 09 28

Aktorė Ketrina Zeta Džouns 
(Catherine Zeta Jones)
1969 09 25

GEROS DIENOS: rugsėjo 26, 27 d. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 28 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Ikonoteka. Anamas. 
Te. Meka. El. Monolitas. Paradinė. 
Kaminas. Sibaritas. Tokata. Matinė. 
Fa. Katodas. „Motina“. Sand. Rytas. 
Anikė. Hou. Savi. Triko. Surado. 
Sanatorija. Pinas. Sanacija. Mietas. 
Sakura. Perlas. Eli. Basa. Penimis. VU. 
Arpas. Ties. Nasikas.
Horizontaliai: Mataras. LA. 
Lokomotyvas. Ir. Nikotinas. Kolonada. 
Anaba. Latas. Takas. Metisas. Ocus. 
Trirat. Javas. Marija. Simonija. 
PE. Kam. Batika. Es. Nepatiko. Pn. 
Kakarinė. Mein. Marina. Irma. Atė. 
Upelis. Soda. Ritasi. Isfahanas. Ten. 
Anodas. Va. Pelės. Duos. Lus.
Pažymėtuose langeliuose: 
PaunKsnė. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 27 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 0,29 
EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Viktorija Palytė 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
Treneris aiškina:
- Karatisto mokymo kursas susideda iš 

trijų dalių: išmokti apsirengti kimono, iš-
mokti užsirišti diržą ir išmokti vaikščioti 
su ramentais.

l
Vyrukas pasakoja draugui:
- Gavęs atlyginimą ir jį atšventęs, grįžau 

namo... Nutariau bent dalį pinigų paslėpti 
nuo žmonos. Tik va, kadangi buvau girtas, 
neatsimenu, kur paslėpiau... Atsimenu tik, 
kad akių lygyje. Pusę mėnesio ieškojau ir 
negalėjau rasti. Galų gale aptikau - po šal-
dytuvu!

l
Kelių policininkas mato, kad atvažiuo-

ja automobilis 20 kilometrų per valandą 
greičiu. Susidomėjęs sustabdo jį ir mato, 
kad automobilyje sėdi kelios išbalusios, pra-

sižiojusios, išsprogusiomis akimis garbaus 
amžiaus damos, o toji, kur laikosi už vairo, 
atsisuka į policininką ir klausia:

- Mes juk neviršijome privalomo dvide-
šimties kilometrų per valandą greičio, kuris 
nurodytas ant ženklo?

Pagaliau policininkas suvokia, kas 
vyksta, paaiškina, kad anas ženklas yra ne 
privalomo greičio, o tiesiog kelio numeris. 
Vairuojanti dama padėkoja policininkui ir 
ruošiasi važiuoti toliau. Tačiau policininkas 
pasiteirauja:

- O su jūsų keleivėmis viskas gerai? Jos 
atrodo keistokai...

- Viskas gerai, pareigūne, tiesiog mes ką 
tik išsukome iš du šimtai penkiasdešimto 
kelio.

l
- Keista, žmonos visada prisimena ves-

tuvių datą, o vyrai, kaip taisyklė, pamiršta. 

Kaip tai galima paaiškinti?
- Labai paprastai. Štai tu - užkietėjęs 

žvejys. Sakyk, ar prisimeni dieną, kai pa-
gavai pirmą žuvį?

- Žinoma!
- Matai, o žuvis tikriausiai jau pamiršo.

l
- Kas yra pragyvenimo minimumas?
- Kai žmogus dar kvėpuoja ir retkarčiais 

valgo.
l

Policija tris indėnus uždarė į areštinę. Pir-
mą dieną Stiprioji ranka bandė išlaužti grotas, 
bet nepavyko. Antrą - Šoklioji koja bandė per-
šokti per viršų, nepavyko. Trečią - Žvitrioji 
akis pamatė, kad grotų visai nėra...

l
- Jaunuoli, ar tau negėda būti kišenvagiu?
- Dėde, o ar tau negėda nė cento neturė-

ti kišenėje?

aNEkDOTai
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beprotiškas pasaulis

 TauTų mugės rekordai. Tautų mu-
gė, šurmuliavusi praėjusį savaitgalį Vil-
niaus gedimino prospekte, pradžiugino ir 
rekordais. Šeštadienio popietę gedimino 
prospekte, prie Lr seimo, buvo galima 
pamatyti, kaip gimsta rekordas - nuo 
ankstaus ryto Lietuvos barbekiu kepėjų 
asociacija ruošėsi rekordinės obuolių vir-
tinės kepimui. Po 7 valandų pasiruošimo 
ir 30 kepėjų įdėto darbo tikslas buvo pa-
siektas - Tautų mugėje buvo iškepta 100 
metrų obuolių juosta. Šiam rekordui bu-
vo panaudota 2000 obuolių, 6 kilogramai 
cinamono, 20 kilogramų cukraus bei 80 
grilių. Ne mažesnio mugės lankytojų dė-
mesio sulaukė ir organizatorių inicijuotas 
dilgėlių sriubos virimas - Vinco kudirkos 
aikštėje jos buvo išvirta net 500 litrų. Pa-
gal specialų receptą paruošto patiekalo 
paragauti norintys rinkosi į eilę.


