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Išskirtinis reportažas iš savaitgalį vykusių dainininkės Baibos Skurstenės ir kikboksininko 
Mykolo Serdiuko vestuvių. 8 p.

■

Dainininkė Ieva Stasiulevičiūtė atskleidė, 
kam ji negali atsispirti, ką visuomet 
vežiojasi automobilyje ir ko iki šiol negali 
suprasti. 11 p.

■

Modelis Jolanta Leonavičiūtė netrukus 
pasirodys „Šok su manimi“ projekte. Ji 
atvirai papasakojo apie modelio karjerą, 
pakilimus ir nuosmukius. 68 p.
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grįžta	į	televiziją

Ievos	stasiulevičiūtės	
paslaptys

	rudeninės	baibos	vestuvės
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ringailė Stulpinaitė

- Kaip praleidote vasarą? Ar pavyko 
atitrūkti nuo darbų ir gerai papramogau-
ti, pailsėti?

- Iš tikrųjų ši vasara darbine prasme labai 
stipriai nesiskyrė nuo visų mano vasarų tuo, 
kad darbų skaičius buvo gana didelis. Taip jau 
yra, tuo metu, kai paprastai visi ilsisi - tele-
vizija dirba. Liepos mėnesį filmavome netru-
kus TV3 eteryje pasirodysiantį projektą, tad 
tas mėnuo buvo darbo prasme bene intensy-
viausias per visą mano karjerą televizijoje. 
Tiesa, rugsėjo mėnesį teko išvažiuoti į pasau-
lio krepšinio čempionatą, tad bent dviem sa-
vaitėmis vasarą pavyko pratęsti, o geram il-
gam poilsiui laiko kaip ir neliko. 

- Esate šiltųjų metų laikų gerbėjas, 
ar neslegia ruduo, vis greičiau atslenkan-
ti tamsa? 

- Visiškai teisingai, aš mėgaujuosi, kai 
oro temperatūra yra bent 25 laipsniai šilu-
mos. Kai grįžome su krepšinio rinktine į 
Lietuvą, automobilio termometras rodė 
18 laipsnių šilumos, bet aš tuo netikėjau, nes 
20 laipsnių šilumos Ispanijoje ir Lietuvoje 
labai skiriasi. O ruduo kol kas buvo fantas-
tiškai gražus ir bobų vasara gana šilta. Žino-
ma, artėja lapkritis ir artėjant mano gimta-
dieniui ta tamsa tikrai pradės slėgti. Bet yra 
toks posakis: „Jeigu tau niekas nesukuria 
šventės - susikurk ją pats“. Tą ir bandysiu 
padaryti.

- Mėgstate sportuoti, galbūt toks niū-
rus ruduo traukia vakarais į sporto salę 
ar krepšinio aikštelę?

- Taip, vienas iš mano rudeninių malonu-
mų, kurį pamirštu vasarą daugiau laiko leisda-
mas lauke, tikrai yra krepšinis. Pastaruoju me-
tu stengiuosi rytais ir vakarais pasportuoti, 

Mindaugas Rainys: 
Stresas yra vienas iš mano variklių
Ilgus metus dirbęs TV3 sporto žinių žurnalistu, jau kurį laiką MIndaugaS RaInyS (27) 
paniręs į televizijos projektų prodiuserio veiklą. negana to, kartais meilė savo darbui 
Mindaugą įtraukia taip, kad vasarą jis net pamiršta poilsį, nors tai labiausiai jam  
patinkantis metų laikas. Įtemptas darbas visuomet duoda gausių vaisių, tad TV3  
žiūrovai greitu laiku išvys naują, siaubo realybės šou, kuris bus, pasak Mindaugo,  
artimas geram siaubo filmui.

Vienas iš rudeninio Mindaugo 
Rainio malonumų - krepšinis

Ne kartą su pasaulinio garso 
sportininkais bendravęs Mindaugas 
Rainys tikina, kad jie visi yra paprasti 
žmonės, kurie valgo, miega ir pavargsta

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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pasidaryti treniruotę pats, kad ir namuose. Tiesa, 
kadaise užsiiminėjau boksu, tačiau dabar pasibok-
suoti einu tik tuomet, kai noriu išsikrauti fiziškai 
ir emociškai. Kartais užtenka tik muziką automo-
bilyje pasigarsinti, bet ne visada. (Šypsosi.)

- Kadangi esate dar ir sporto žurnalistas, 
ar niekuomet neturėjote baimės kalbinti 
pasaulinio garso sportininkus? 

- Prisiminus kokius šešerius metus atgal, 
kai pirmą kartą susitikau su sporto pasaulio 
žvaigždėmis ir pamačiau, kad nėra jokio stebuk-
lo, kurį neretai apie žinomus sportininkus susi-
kuriame patys. Jie tokie pat žmonės, valgo, kvė-
puoja ir pavargsta. Tiesa, pirmaisiais kartais gal 
būdavo kiek nejauku ar nedrąsu, bet viskas at-
eina su patirtimi. Dalį sportininkų teko įtikinti, 
kad jų atsakymai į tam tikrus klausimus ne man 
asmeniškai yra skirti, aš tik tarpininkas, o toji 
informacija domina jų gerbėjus. 

- Gal yra nutikę kokių kuriozų?
- Esu kadaise labai apsijuokęs prieš Kauno 

„Žalgirio“ krepšininkus ir jie vis prisimena tą įvy-
kį. Tai buvo seniai, kai pirmą kartą teko išvažiuoti 
su komanda į varžybas užsienyje ir patekome į 5 
žvaigždučių viešbutį. Rytą pusryčiai - švediškas 
stalas. Kadangi aš labai mėgstu ledus, pamatęs 
padėtus spalvotus rutuliukus nudžiugau ir įsidėjau 
kelis. Krepšininkai dar pasitikslino, ar aš mėgstu 
ledus, aš patikinau, kad tikrai taip. Ir ką jūs galvo-
jate, įsidėjęs į burną pusę rutuliuko suprantu, kad 
tai sviestas, bet jau nebuvo kur trauktis, tad suvai-
dinau, kad kramtau. (Juokiasi.) 

- Jums tenka važiuoti į čempionatus, 
buvote ir šių metų pasaulio krepšinio čem-
pionate. Kaip ten viskas atrodo iš vidaus? 
Kokie užkulisiai?

- Na, spauda ar internetiniai portalai tų už-
kulisių tikrumo paprastai neperteikia. O ir pa-
prastam sirgaliui turbūt svarbiausias dalykas yra 
pergalė, jei yra pergalė, tai viskas gerai. Jeigu 
nėra - nusivylimas. Džiaugiuosi, kad pastaruoju 
metu ir ypač šiemet žmonės pradėjo vertinti ir 
sportininkų pastangas, ne tik laimėjimus. Tai 
puikiai jautėsi sugrįžus į Vilniaus rotušę, kur 
susirinko gausi minia. O čempionato metu už-
kulisiuose vyksta įprastas gyvenimas su visais 
džiaugsmais ir problemomis. Yra daug darbo, 
traumų, psichologinių kančių, kurios, atėjus 
rungtynių dienai, paslepiamos lyg teatro sceno-
je. Žiūrovams juk neįdomu, kuris iš jų yra per-
šalęs, sloguoja ar blogai jaučiasi. Jie nori reginio, 
krepšininkai nori pasiekti gerų rezultatų.  

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš dAžnAi ryžtuosi 
dAugeliui 
AvAntiūrų, tAd 
nežinAu, kAm 
gAlėčiAu nesiryžti 
Ar ką bijočiAu 
išbAndyti

n Mindaugas Rainys gimė 1986 m. 
lapkričio 30 d. Kaune
n Jis yra baigęs politikos ir vadybos 
mokslus
n Karjerą televizijoje pradėjo 2007 metais
n TV3 eteryje vedė sporto žinias, lai-
das ir projektus: „Tik nesakyk mamai“, 
„Diena“, kūrė TV3 Play projektus 
„Didžiosios piršlybos“ ir „Išdrįsk“, pro-
diusavo laidą „Mano geriausia draugė“, 
netrukus eterį išvys jo naujausias prodiu-
suotas projektas - siaubo realybės šou 
„Pasiutę šunys“

DOsJĖ
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- Ar yra sporto šakų, veiklų, kurių 
pats niekuomet nesiryžtumėte išbandy-
ti? Kodėl?

- Aš dažnai ryžtuosi daugeliui avantiūrų, 
tad nežinau, kam galėčiau nesiryžti ar ką bi-
jočiau išbandyti. Man patinka adrenalinas, 
mano kraujo spaudimas žemas, tad man to 
adrenalino tikrai reikia. Gyvenimas taip jau 
susiklosto, kad aš to adrenalino vienais ar 
kitais būdais gaunu, bet nekalbu apie kavos 
gėrimą. (Šypsosi.) Galbūt kartais yra momen-
tų, kai stengiuosi tiesiog geriau apgalvoti vi-
sus „už“ ir „prieš“. Jeigu reikėtų šokti su 
parašiutu - šokčiau, o štai dėl šuolio su guma, 
turėčiau pagalvoti kiek ilgiau. Kodėl? Todėl, 
kad tikiu, jog su parašiutu yra dvi galimybės, 
jei neišsiskleis vienas, tai gal išsiskleis ant-
rasis parašiutas. O su guma jau sudėtingiau, 

jeigu ji nutrūko, tai ir viskas, antros nėra. 
Beje, dar labiau norėčiau išbandyti sklandy-
mą, kai šokama nuo uolos, ilgai sklandoma ir 
nusileidžiama su parašiutu. Neabejoju, ten 
tikrai gaučiau tokią didelę dozę adrenalino, 
kad po to jau ilgai nebenorėčiau. 

- Papasakokite apie naują jūsų pro-
diusuojamą realybės šou „Pasiutę šu-
nys“? Kodėl tai siaubo realybės šou? 

- Sakyčiau, kad tai bus labiau panašu į siaubo 
istoriją ar siaubo filmą. Trys pagrindiniai herojai, 
kas kartą bus nauji projekto dalyviai. Nė vienas 
iš jų iki atvykimo į filmavimą nežinojo, kur da-
lyvaus, ar ką jiems reikės daryti. „Pasiutę šunys“ 
bus kelios siaubo istorijos, bet premjerinę dalį 
TV3 žiūrovai išvys spalio 31 dienos vakarą. Pats 
rimčiausias momentas šiame projekte yra tas, 

kad pirmą kartą istorijoje žmonės, norėdami lai-
mėti didelę sumą pinigų, rizikuoja savo sveikata. 
Šis televizijos projektas Lietuvoje yra tikrai labai 
naujas, nestandartinis ir pareikalavęs labai dide-
lių investicijų. Pirmą kartą istorijoje galima drą-
siai sakyti, kad televizinis projektas peržengia 
visas įprastas ribas ir rėmus. Šis projektas iki 
šiol buvo pristatytas tik keliose Europos šalyse: 
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Danijoje ir Jung-
tinėse Amerikos Valstijose.

- Kas buvo slepiama nuo dalyvių? Kas 
jų laukia?

- Projekto premjerinėje dalyje žiūrovai iš-
vys kraują stingdančią įstoriją apie tris drau-
gus, vieną vasaros vakarą užklydusius į  tam-
sų, apleistą mišką. Jie žinojo tik tai, kad  turės 
galimybę per vieną naktį iš miško išsinešti 
labai nemažą sumą pinigų - 10 000 eurų (34,5 
tūkst. litų). Ir tik vienintelį kartą trumpam 
susitikę su laidos vedėju jie išgirdo kitas są-
lygas ir sužinojo, kad viskas vyks lauke, miš-
ke ir dar naktį. Dalyviai turės miške praleisti 
visą naktį ir surasti tris miške paslėptus rak-
tus. Kiekvienas raktas atrakiną skrynią su 
pinigais. Suradę pirmą raktą draugai nuspren-
džia, kuris jų pirmas atrakins skrynią, pasiims 
pinigus, ir žaidimas jam baigiasi. Bet yra vie-
nas „bet“. Pinigus dalyvis išsineš tik, jei su-
gebės pabėgti nuo penkių pasiutusių šunų. 
Tiesa, pirmoje skrynioje yra mažiausia pinigų 
suma, tačiau skrynia yra toliausiai ir saugiau-
siu atstumu nuo šunų. Kiti du draugai toliau 
ieško likusių dviejų raktų ir žaidimas tęsiasi. 
Kiekvieną kartą, kai matydavau, kaip žmogus 
bėga nuo šunų, man tikrai užgniauždavo kva-
pą. Emocijos tikrai yra nesuvaidintos, šunys 
tikrai paleidžiami, ir žmogus arba spėja nuo 
jų pabėgti, arba ne. 

- Bet juk šalia visuomet yra projek-
to rengėjai, operatoriai, visa komanda, 
ar ne?

- Jokių projekto rengėjų ir komandos na-
rių miške komandos nariai nesutinka, nors 
aplinkui dirba daugiau kaip 100 žmonių. Di-
džiausias malonumas, matant dalyvių emoci-
jas, yra tas, kad jie aplinkui nemato nė vienos 
kameros, mikrofono, jokio operatoriaus. Nors 
šiame projekte buvo sumontuota net 200 ka-
merų pozicijų. Tuo metu dalyviai mato tik 
naktinį mišką, kuriame, negana to, dedasi 
keisčiausi dalykai, gyvena dvasios ir kiekvie-
nas šakelės trakštelėjimas ar lapo virpėjimas 
kelia nežmonišką baimę. 

„LaisvaLaikio“ interviu

NežiNau, ar čia 
yra tik maNo, 
ar visų vyrų 
bruožas, bet 
stresiNė situacija 
maNe visada 
mobilizuojaMindaugas Rainys ryžtųsi daugeliui 

avantiūrų, nes mėgsta adrenaliną
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kokie žmonės ryžtasi dalyvauti to-
kiose avantiūrose? 

- Manau, kad šį kartą ryžosi tie, kurie 
apskritai nelabai suprato, kur kiša nosį. Jiems 
buvo svarbiausias piniginis prizas, o ne tai, 
ką dėl jo teks padaryti ir išgyventi. O gal jie 
tiesiog norėjo atsidurti televizijoje. (Šypsosi.) 
Tačiau su visa pagarba lenkiuosi prieš šiuos 
žmones, kurie net paskutinę akimirką išgirdę, 
ką jiems teks daryti, nusprendė nesitraukti 
iš vienos nakties žaidimo.

- Kaip jūs manote, kada žmogus su-
pranta turintis kokią nors baimę, kurios, 
tarkime, manė, kad neturi?

- Atsakymas į šį klausimą nuskambės pro-
jekto premjerinėje laidoje. Žmonės, tik susi-
dūrę su tam tikromis baimėmis, suvokia, kad 
jie to bijo. Kol tu saugus ir ramus esi to klau-
siamas, gali bandyti prisiminti, kad bijai vorų 
ar tamsos, bet tikrosios baimės atsiskleidžia 
tik tada, kai esi išmestas iš savo komforto 
zonos ir susiduri su košmaru akis į akį. Tiesa, 
mane kolegos perspėjo, kad lietuviai nieko 
nebijo. Tai netiesa. Bijo. 

- Mindaugai, jeigu reikėtų įvardyti 
tris didžiausias baimes, ko labiausiai bi-
jote? Ar esate iš tų vyrų, kurie nebijo 
nieko?

- Gal aš nebijau, bet man yra nemalonūs 
visokie šliaužiojantys kirminai ir panašūs da-
lykai. Nors štai žvejys iš manęs visai neblo-
gas, nes tas kirminas yra priklausomas nuo 
manęs. (Juokiasi.) Bet jei atsidurčiau dėžėje, 
pilnoje kirminų, tikriausiai galėčiau išprotėti. 
Nejaukiai jausčiausi kur nors įkalintas ir ne-
galintis pajudėti, tarkime, kokioje siauroje 
oloje. Labiausiai man kelia baimę didžiulis 
nežinomybės jausmas, kai tu negali numany-
ti, nuspėti, kas tavęs laukia vienu ar kitu mo-
mentu. 

- Gyvenime būna įvairių situacijų: ir 
stresinių, ir keliančių savotišką baimę. 
Kaip jas įveikiate?

- Nežinau, ar čia yra tik mano, ar visų 
vyrų bruožas, bet stresinė situacija mane vi-
sada mobilizuoja. Aš kasdienybėje galiu būti 
atsipalaidavęs, kartais išsiblaškęs, bet jeigu 
jaučiu, kad artėja koks nors stresinis iššūkis, 
aš labai greit susikaupiu, suimu save į rankas. 
Stresas yra vienas iš mano darbo variklių, 
leidžiančių konstruktyviai mąstyti. 

- O ar prisimente vaikystę? Ko labiau-
siai bijojote tuomet?

- Brolių aš bijojau vaikystėje, ir vyriausiojo, 
ir jaunesniojo. Jie mane skriausdavo. (Šypsosi.) 
Kai buvau mažas, bijojau ir tamsos, bet dažniau-
siai tik tada, kai slapčia nuo tėvų pasižiūrėdavau 
kokį nors baisų filmą. O dar mes turėjome tokią 
Sibiro katę, kurios akys kažkodėl tamsoje švies-
davo, sugavusios bent menkiausią šviesos šal-
tinį. Pamenu, prabudęs matydavau du į mane 
žiūrinčius žiburėlius, ir nors suprasdavau, kad 
tai mūsų katė, vis tiek būdavo kaip tai nejauku. 
Prisigalvodavau, kad tai kokia nors pabaisa.

Vaikystėje Mindaugas Rainys bijojo 
tamsos, o dabar - nežinomybės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Žmonės, tik 
susidūrę su 
tam tikromis 
baimėmis,  
suvokia, kad  
jie to bijo
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Vestuvių išvakarėse Baiba labiausiai no-
rėjo tylos ir ramybės, susikaupti prieš svar-
biausią dieną gyvenime. Tiesa, nuotakos suk
nelė taip pat buvo baigta siūti tik paskutinį 
vakarą, tačiau Baiba ja buvo itin patenkinta. 

Vestuvių rytą nuotaka į ceremoniją atvy-

ko senoviniu automobiliu, čia ją pasitiko bū-
rys svečių ir senelis, kuris Baibą vedė prie 
altoriaus. Jaudulio ir džiaugsmo apimta Bai-
ba ir juokėsi, ir verkė, žinoma, džiaugsmo 
ašaromis. O štai jaunikis M.Serdiukas atro-
dė rimtas ir susikaupęs. Ceremoniją vaini-

kavo šiltas jaunųjų bučinys ir svečių sveiki-
nimai. Dainininkė po vestuvių priėmė vyro 
pavardę, tačiau neatsisakė ir savosios, taigi 
dabar oficialiai ji yra Baiba Skurstenė Ser-
diukas. 

Atšventę vestuves ir padėkoję svečiams 
bei vestuves padėjusiai suplanuoti Laurai Va-
gonei, šeštadienį jaunieji išskrido kopinėti 
medaus į Maljorką, Ispaniją.

Jaunųjų pasveikinti atvažiavo ir neseniai 
savo vestuves atšventę Katažina ir Deivydas 
Zvonkai, Liepa Mondeikaitė su sužadėtiniu 
Evaldu Norkevičiumi, dainininkė Urtė Šila-
galytė ir kiti.

Rudeniškos Baibos ir Mykolo  vestuvės

Ringailės StulpinaitėS ir irmanto SidaRevičiauS fotoreportažas

Praėjusį penktadienį jaukioje Šv.Juozapo bažnyčioje Karvio kaime amžiną meilę vienas 
kitam pažadėjo dainininkė BaiBa SKurStenė (30) ir kikboksininkas MyKolaS  
SerdiuKaS (23). Pora norėjo jaukių, lietuviškų vestuvių, tad kviestinių svečių ratas  
nebuvo didelis. Poros pasveikinti susirinko artimiausi žmonės ir draugai.

VestuVės

Baibos Skurstenės ir Mykolo Serdiuko  
vestuvių ceremonija buvo jauki ir nuotaikinga

Prie altoriaus Baibą 
Skurstenę lydėjo senelis

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  2 4 �

VestuVės

Rudeniškos Baibos ir Mykolo  vestuvės

Po vestuvių ceremonijos Baiba priėmė vyro Mykolo 
Serdiuko pavardę, bet pasiliko ir savąją. Dabar oficiali 
moters pavardė - Baiba Skurstenė-Serdiukas
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VestuVės

Baibos ir Mykolo vestuvių ceremonija  
vyko Šv.Juozapo bažnyčioje Karvio kaime

Liepa Mondeikaitė su 
sužadėtiniu Evaldu Norkevičiumi

Katažina ir Deivydas Zvonkai

Vladas Kovaliovas su 
drauge Indre Launikonyte

Dainininkė Urtė Šilagalytė 
ir modelis Rima Triškutė

Jaunavedžiai medaus  
kopinėti išvyko į Maljorką
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veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

10 faktų, 
kurių nežinojote apie  

Ievą Stasiulevičiūtę
Dainininkė, grupės „ŠarkA“ narė IevA  
StASIulevIčIūtė (25) apie savo asmeninį  
gyvenimą daug neatvirauja. vis dėlto „laisvalaikiui“ 
pavyko atskleisti keletą dar niekur neskelbtų  
faktų apie atlikėjos vaikystę, svajones, fobijas ir  
kasdienius ritualus.
n Ieva yra labai priekabi ir reikli maistui. Jei res

torane atneštas maistas jai nepatiko, ji nelėks į 
virtuvę su priekaištais, bet jei padavėja bus to
kia neatsargi ir paklaus, ar buvo skanu, Ieva tik
rai nesistengs būti mandagi ir girti nevalgomo 
patiekalo. Gal dėl to dainininkė dažniau renkasi 
gaminti namuose. Anot Ievos, jei jau norima 
kur nors eiti ir mokėti už maistą, jis turėtų būti 
vertas tų pinigų ir laiko.

n Lėkdama į darbus Ieva į automobilį ne tik susi
krauna kelias poras batų, bet ir pasiima didelį 
puodelį kavos bei litrą jogurto su keturiais šaukš
tais sėlenų. Tai atlikėjos išsigelbėjimas, kad pa
skendus darbuose skrandis neliktų tuščias.

n Nors Ievos figūra atrodo nepriekaištinga, jai teko 
laikytis dietos. „Matyt, kiekvienam žmogui atei
na metas, kai iš smalsumo ar iš vaizdo veidrody
je supranti, kad, taip, brangioji, atėjo metas iš
bandyti dietą“, - sakė Ieva. Dainininkei užteko 
poros mėnesių. Dieta ne tik padailino kūno lini
jas, bet ir pakeitė jos valgymo įpročius.

n Ieva pradėjo dirbti būdama 11 klasėje, todėl jai 
teko gerokai paplušėti, kad gerai išlaikytų eg
zaminus.

n Šiuo metu Ieva skaito A.Šopenhauerio knygas. 
Tačiau prisipažįsta, kad vieno autoriaus ilgai 
skaityti negali, nes nuo jo pavargsta. Ji mėgsta 
ne tik romanus, bet ir filosofines, psichologines 
knygas, kuriose netrūksta ironijos ir sarkazmo.

n Ieva bijo aukščio ir gylio. Vienatvės baimę jai 
pavyko įveikti.

n Mokykloje Ieva buvo tikra aktyvistė. Ji lankė 
keramikos, dailės būrelius, grojo pianinu, dai
navo chore, šoko pramoginius šokius, užsiėmė 
menine gimnastika, aerobika, žaidė tinklinį.

n Ieva iki šiol nesupranta, kaip paspaudus mygtu
ką sienoje įsižiebia elektros lemputė. „Man tai 
vis dar prilygsta Kalėdų stebuklui“, - šypsosi 
dainininkė.

n Ieva negali atsispirti vyriškiems kvepalams su 
dūmo, medžio ir tabako prieskoniais.

n Natūrali Ievos plaukų spalva - lietuviška pilkoji. 
Kitados ji buvo peroksidinė blondinė, tačiau il
gainiui plaukus po truputį tamsino, bet dar nie
kada neturėjo visiškai juodų plaukų.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Vaikystėje  
išmoktos pamokos

dainininkė dileta Meškaitė (23):

„Pasiūlymų tapti reklamos veidu ar pri-
statyti mados kolekcijas sulaukiu neretai, 
man tai savotiškas iššūkis ir dizainerio kom-
plimentas. Viską, ko imuosi, darau iš širdies, 
tad jei matau, kad nepavyks, verčiau atsisa-
kau. Manau, dizaineriai žino, ką daro, turi 
viziją ir mato, koks žmogus turi pristatyti jų 
kolekciją. Be to, savo produkcijos veidu pa-
sirinkę žinomus žmones jie nušauna du zui-
kius - iškart gauna ir modelį, ir papildomą 
reklamą. Žinoma, jei imuosi reklamuoti pro-
duktą, jis turi man patikti. Gavusi Dovilės 
Valukonienės pasiūlymą tapti „Selado“ vei-
du, sutikau be ilgų svarstymų. Man patiko 
jos kūryba, ypač tai, kad jos darbai praktiš- 
ki - tinka kasdienai, o priderinusi aksesuarus 
galiu drąsiai eiti į renginį. Žinant, kokiu tem-
pu gyvenu, man tai labai aktualu. 

Mano mama buvo modelis, tad kai buvau 
vaikas, drauge žingsniuodavome podiumu, 
dalyvaudavome fotosesijose. Tačiau dabar 
viskas kitaip, nesu modelis, tad lengva ne-
buvo. Kiekvienas drabužis turi savo charak-
terį ir norisi jį tinkamai pateikti. Juk prie sek-
sualaus rūbo nederės mergaitiška šypsena. 
Neturint įgūdžių tai padaryti gerai - sunkoka. 
Žinoma, padėjo darbas televizijoje, patirtis, 
įgyta „4 Roses“ fotosesijose, - kamerų bai-
mės tikrai nejutau. O ir su dizainere D.Valu-
koniene greitai suradome bendrą kalbą, atei-
tyje jau planuojame bendrus projektus.“

Veidai

Ar įžymybės nukonkuruos 
profesionalius modelius?Panašu, jog žaviausios Lietuvos scenos, televizijos ir teatro moterys niekuo nenusileidžia profe-

sionaliems fotomodeliams ir yra vis labiau trokštami reklamos veidai. Jos pripažįsta, jog darbas 
prieš fotoobjektyvą nelengvas, nors ir labai įdomus, bei dalijasi su „Laisvalaikiu“ savo įspūdžiais. 

Li
no

 Ju
st

ic
e 

nu
ot

r.

Lauros Matkutės-Fotolos nuotr. 

aktorė Milda štakėnaitė (28): 

„Šį kartą tapti reklamos veidu sutikau to-
dėl, kad dizainerė Kastė Svilaitė man patinka 
ir kaip kūrėja, ir kaip žmogus. Tačiau tai nereiš-
kia, kad visuomet priimu panašius pasiūlymus. 
Manau, kūrėjai savo kolekcijoms pristatyti ar 
reklamuoti pasirenka žmones, kurie atspindi jų 

viziją, ir nemanau, kad svarbu, ar tai modelis, 
ar žinomas žmogus. Veikiausiai ir žmonės visai 
kitaip priima kolekciją, kai ją pristato ne mode-
lis. Galbūt moterys, pamačiusios kokį nors dra-
bužį, demonstruojamą modelio, pagalvoja, kad 
jis ir skirtas žmogui, atitinkančiam tam tikrus 
standartus, nusistovėjusius grožio pasaulyje, o 
iš tiesų dizaineriai kuria žmonėms, turintiems 

ir skirtingas kūno linijas, ir pomėgius. Kai vy-
ko „Kaste Black“ odinių sijonėlių kolekcijos 
fotosesija, buvo labai šalta, vėjas tiesiog kiaurai 
košė, o aš ir kitos merginos (Vaida Skaisgirė ir 
Eleonora Sebrova - red. past.) buvome gan vė-
siai apsirengusios. Tačiau tai neišgąsdino, man 
yra tekę fotografuotis sausio mėnesį - esant 25 
laipsniams šalčio reikėjo basai vaikščioti po miš-
ką, filmuotis gatvėje. Ekstremalios sąlygos ir 
darbas prieš kameras man ne naujiena.“

Darbas ekstremaliomis sąlygomis - ne naujiena
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Vaikystėje  
išmoktos pamokos

Dainininkė Dileta Meškaitė (23):

„Pasiūlymų tapti reklamos veidu ar pri-
statyti mados kolekcijas sulaukiu neretai, 
man tai savotiškas iššūkis ir dizainerio kom-
plimentas. Viską, ko imuosi, darau iš širdies, 
tad jei matau, kad nepavyks, verčiau atsisa-
kau. Manau, dizaineriai žino, ką daro, turi 
viziją ir mato, koks žmogus turi pristatyti jų 
kolekciją. Be to, savo produkcijos veidu pa-
sirinkę žinomus žmones jie nušauna du zui-
kius - iškart gauna ir modelį, ir papildomą 
reklamą. Žinoma, jei imuosi reklamuoti pro-
duktą, jis turi man patikti. Gavusi Dovilės 
Valukonienės pasiūlymą tapti „Selado“ vei-
du, sutikau be ilgų svarstymų. Man patiko 
jos kūryba, ypač tai, kad jos darbai praktiš- 
ki - tinka kasdienai, o priderinusi aksesuarus 
galiu drąsiai eiti į renginį. Žinant, kokiu tem-
pu gyvenu, man tai labai aktualu. 

Mano mama buvo modelis, tad kai buvau 
vaikas, drauge žingsniuodavome podiumu, 
dalyvaudavome fotosesijose. Tačiau dabar 
viskas kitaip, nesu modelis, tad lengva ne-
buvo. Kiekvienas drabužis turi savo charak-
terį ir norisi jį tinkamai pateikti. Juk prie sek-
sualaus rūbo nederės mergaitiška šypsena. 
Neturint įgūdžių tai padaryti gerai - sunkoka. 
Žinoma, padėjo darbas televizijoje, patirtis, 
įgyta „4 Roses“ fotosesijose, - kamerų bai-
mės tikrai nejutau. O ir su dizainere D.Valu-
koniene greitai suradome bendrą kalbą, atei-
tyje jau planuojame bendrus projektus.“

Ar įžymybės nukonkuruos 
profesionalius modelius?

VeiDai

lietuviškas 
fenomenas

Modelių 
agentūros 
savininkė Jolanta 
SaDauSkienė:

„Pastebėjau, kad 
žinomi žmonės vis 

dažniau tampa rekla-

mos veidu ar demonstruoja madas. Žinoma, 
tai du skirtingi dalykai. Kai kompanijos ar di-
zaineriai pasiūlo žinomiems žmonėms tapti jų 
produkcijos veidu, manau, jie būna išanalizavę 
jo rinkodarinę vertę ir galbūt tai sieja su gali-
mais pardavimais, o kartais jų pasirinkimas 
atspindi ir tikslinę klientų auditoriją. 

Visai kitaip žiūriu į tai, kad žinomi žmonės 
madas demonstruoja ant podiumo. Tai grynai 
lietuviškas fenomenas. Nei mados savaitėse 

Paryžiuje, nei Milane, nei kitur nepamatysite nė 
vieno žinomo žmogaus, demonstruojančio dra-
bužius. Mano galva, ant podiumo vieta profesio-
nalams. Kad ir kokios žinomos moterys pristato 
drabužius, tai nieko bendra su mada neturi - iki 
modelio joms toli, ne tas tipažas. Turėtume ly-
giuotis į pasaulines mados tendencijas ir stan-
dartus. Veikiausiai dizaineriai mato kokią nors 
naudą ir jų pasirinkimas kolekcijų pristatymą 
patikėti įžymybėms yra tikslingas.“

Buvimas reklamos  
veidu - darbas
televizijos laidų vedėja Gintarė GureVičiūtė (28):

„Visame pasaulyje dizaineriai savo prekes ar produktus 
susieja su žinomo žmogaus įvaizdžiu. Jie pasiryžę sumokėti 
daugiau, nes gauna ne tik gražų ir atpažįstamą veidą, bet ir 
reputaciją. Žinomi žmonės jau turi savo gerbėjų, tad sutikda-
mi, kad jų atvaizdas reprezentuotų kokį nors daiktą, už jo 
kokybę garantuoja savo vardu. Dažniausiai reklamos veidu 
man siūlo tapti verslininkai, pristatantys naujas prekes ar 
paslaugas, deja, ne visi numato tinkamo dydžio biudžetą re-
klamoms. Jei man patinka produktas, jį reklamuoti galiu ir 
neatlygintinai, vis dėlto tai mano darbas. Gaila, ne visi tai su-
pranta. Dažniausiai žmonėms atrodo, kad buvimas reklamos 
veidu savaime yra vertybė. Kai parduotuvės „Denim Dream“ 
pristatyti jų produkciją pasirinko būtent mane, iš tiesų apsi-
džiaugiau. Man patinka šiose parduotuvėse parduodami dra-
bužiai, neretai pati ten apsiperku. Dabar apsilankymai jose 
kur kas malonesni - jaučiuosi tarsi įžengusi į antrus namus.

Pernai jau buvau vieno parduotuvių tinklo reklamos vei-
du. Taip pat pristatymuose ir fotosesijose pristatinėjau lietu-
vių dizainerių - Audronės Bunikienės, „Tiulio fėjos“, „Inži“ 
galerijos - sukneles, esu Holivude pamėgtos kosmetikos „Glo 
Minerals“ veidas Lietuvoje. Ši patirtis padėjo ir „Denim Dre-
am“ fotosesijose. Fotografuotis man vienas malonumas, ta-
čiau aš tai darau ne kaip modelis, o kaip Gintarė, todėl man 
keliami mažesni reikalavimai - pakanka būti savimi. Disku-
sijos apie kūno formas, svorį ar plaukų ilgį ir spalvas tikrai 
nevyksta. Aš tiesiog linksminuosi vilkėdama gražius drabu-
žius prieš fotoobjektyvą. Jau porą metų dirbu televizijoje, 
dalyvavau ne viename projekte, vieną laimėjau, įgijau rekla-
mos patirties, tad darbas prieš kameras nekelia jokios baimės. 
Svarbiausia - atsipalaiduoti, o neturint patirties televizijoje 
tai padaryti būtų sudėtinga.“

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

„Ffakers“ nuotr. 
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VEIDAI

Lietuviško kino gerbėjai gali džiaugtis - šiemet šalies kino kūrėjai siūlo ne vieną 
įspūdingą premjerą. Pristatyta ir dar viena ilgai laukta bei aptarinėta juosta  - 
 „Rūsys“, jau patekusi į Lietuvos ir pasaulio kino istoriją. Tai pirmoji lietuviška  
psichologinė siaubo drama ir pirmasis išmanusis filmas pasaulio kino istorijoje.
Su šiuo filmu jo kūrėjų komanda planuoja apkeliauti visą pasaulį, o pradėjo  
patriotiškai - nuo Lietuvos. Apie 500 kviestinių svečių turėjo išskirtinę galimybę pir-
mieji kino ekrane išvysti istoriją apie garsios tapytojos Ievos (Jurga Šeiduikytė)  
ir orlaivių piloto Tomo (Marius Jampolskis) šeimos dramą ir šiurpius įvykius,  
prasidėjusius, kai jų namo rūsyje paslaptingai dingo nekviestas svečias.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Šiurpulius kelianti „Rūsio“ premjera

Mobilųjį telefoną šio filmo metu, skirtingai 
nei visų kitų, kino teatre reikės laikyti įjungtą. 
Žinoma, siaubo dramą „Rūsys“ bus galima 
žiūrėti ir neturint išmaniojo telefono, tačiau tų, 
kurie prieš filmą įsidiegs „Rūsio“ programėlę, 
laukia gerokai daugiau įspūdžių. Filmą stebint 
„išmaniai“ bus galimybė ir jame dalyvauti: 
matyti režisieriaus komentarus, telefono ekrane 
pamatyti tai, ką mato filmo personažai, išgirsti 
papildomus garsus ar net sulaukti skambučio iš 
anapus ekrano. Tai pirmas kartas pasaulio kino 
istorijoje, kai pilnametražis filmas tapo išmanus. 
Programėlę galima parsisiųsti www.filmasrusys.lt 

Pirmasis Pasaulyje

Vieną pagrindinių 
vaidmenų filme 
atlikusi dainininkė  
Jurga Šeduikytė

Pagrindinio vaidmens 
atlikėjas Marius Jampolskis 
su mama Raimonda

Aktorė Karina 
Stungytė

Aktoriai Larisa Kalpokaitė 
ir Jonas Braškys

Filmo premjeros nepraleido  
Mariaus Jampolskio žmona Renata 
Uzialkaitė-Jampolskė ir uošvis Viktoras
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Šiurpulius kelianti „Rūsio“ premjera

Radijo laidų 
vedėja Raminta 
Vyšniauskaitė

Dizaineris 
Giedrius 
Paulauskas

Aktorė Gražina Baikštytė 
su operatoriumi 
Algimantu Mikutėnu

LNK atstovas spaudai Gediminas 
Malaškevičius su žmona Olga
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Nuostabūs Italijos kelius supantys vaizdai, 
manevringas ir komfortiškas automobi-
lis, rodos, tai, kas labiausiai patinka vai-
ruoti itin mėgstančiai ir savo vairavimo 
įgūdžiais pasitikinčiai AstAI JoNušIeNeI 
(41). tikėdama, kad pomėgis vairuo-
ti bendramintes gali suburti bendriems 
tikslams, pavasario gale Asta įkūrė Vai-
ruojančių moterų asociaciją.

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Man labai patinka klasikinis „Porsche 911 

Carrera“, deja, jis nėra pritaikytas važinėtis mū-
sų lietuviškais keliais. O kitas mano svajonių 
automobilis, toks labiau iš fantastikos srities, 

kaip aš mėgstu sakyti, „Pagani Huayra“ markės 
automobilis. Nuostabus dizainas, be galo galin-
gas, tiesiog mano ateities automobilis, pažiūrė-
jus, kartais sunku suprasti, kur jo priekis, o kur 
galas. (Juokiasi.) Su juo pralėkti, manau, būtų 
tikrai labai smagu, įspūdingai pasirodyčiau.  

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tokių situacijų daugiau pasitaiko žiemą, kai 
būna slidu. Bet tokios situacijos, kuri būtų bu-
vusi itin ekstremali, neužfiksavau, o gal tokios 
ir nebuvo. Arba aš į tai nežiūriu kaip į ekstre-
malumą. Be to, aš turiu nuostabius mokytojus, 
savo vyrą (Darių Jonušį - buvęs lenktynininkas, 
dabar BMW akademijos vairavimo instrukto-
rius - red. past.) ir sūnų, kuris jau taip pat nema-
žai laiko dalyvauja lenktynėse. Vyras visuomet 
pamoko, kaip kokioje situacijoje turėčiau elgtis, 
o ir pati jau turiu didelę vairavimo patirtį.

- Tai prie vairo jaučiatės tikrai tvirtai 
ir savimi pasitikite?

- Taip. Na, man tikrai nebūna taip, kad ne-
tikėtoje ar pavojingoje situacijoje paleisčiau vai-
rą, iškelčiau rankas, stverčiausi už galvos ir 
rėkčiau „kas bus - tas“. Tikrai ne, tačiau tokia 
situacija man buvo, tik taip elgėsi į mane savo 
nevaldomu automobiliu lėkęs vyrukas, o aš tuo 
metu galvojau, kaip išmanevruoti ir sušvelnin-
ti smūgį. Tuo metu man buvo gal ne tiek baisu, 
kiek keista. Tiesą sakant, man visiškai nesvar-
bu, kokią transporto priemonę vairuoti, kartais 
net juokauju, kad mielai išmėginčiau jėgas ir 
prie troleibuso ar autobuso vairo. (Juokiasi.)

- Pavasarį  įkūrėte Vairuojančių mo-
terų asociaciją. Papasakokite, kaip kilo 
tokia idėja?

- Tiesiog labai norėjau suburti bendramin-
tes, veiklias moteris į būry ne tik tam, kad 

Asta Jonušienė 
prie vairo jaučiasi lyg žuvis vandenyje
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būtų smagu, bet ir tam, kad visos kartu galė-
tume tobulėti. Transporto priemonių yra daug, 
tai ne tik automobiliai, taigi vienas iš šios aso-
ciacijos tikslų - organizuoti švietėjišką veiklą 
vairavimo srityje, kviesti į edukacinius ir spor-
tinius užsiėmimus, kur jos galėtų išbandyti 
kartus, keturračius ir kitas transporto priemo-
nes. Taip jos įgaus kur kas daugiau patirties, 
pasitikėjimo savimi. Moterys juk išradingos, 
organizuojame labdaros bei įvairiausius pra-
moginius renginius. O ateityje, manau, mūsų 
veikla plėsis ir bus dar įdomesnė.

- Esate greičio mėgėja ar rami vai-
ruotoja?

- Nei tokia, nei tokia. Nesakyčiau, kad 
kelyje esu tarsi lenktynininkė, tačiau manev-
ruoti tikrai mėgstu. Tiesiu keliu važiuoti man 
yra gana nuobodu. Nors aš greičio nebijau ir 
tikrai jį mėgstu, kelyje, mieste negaliu sau to 

leisti, reikia laikytis eismo taisyklių, turiu 
vaikus ir privalau būti atsakinga. O štai raly-
je jėgas išbandyti norėčiau. Beje, kai vairuo-
ju ir kur nors vežu sūnų, jis dar ir prižiūri 
mano vairavimą, ir kritikuoja mano įprotį lai-
kyti vairą vien tik kaire ranka, liepia laikyti 
abiem rankomis. (Šypsosi.) 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Aš neretai būnu komandiruotėse Itali-

joje. Taigi apie šimtą kilometrų nuo Milano, 
netoli Gardos ežero, yra Lonato trasa. Tai tas 
apie 100 km atstumas man toks mielas ir 
gražus, aplinkui matosi tolumoje kalnai, lau-
kai, miesteliai. Labai smagu ten važiuoti 
greitkeliu bei apsižvalgyti po netoliese esan-
čius miestelius, ypač kai jau tikrai gerai žinau 
tas apylinkes. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Mano automobilis turi būti manevringas. 
Tai yra vienas svarbiausių faktorių. Kartais 
reikalavimai priklauso nuo to, kaip dažnai ir 
kur tenka važinėti. Mieste gal kartais patogiau 
nedidelis automobilis, užmiestyje gali būti ir 
didesnis, ir panašiai. Tačiau man svarbu, kad 
jis lengvai manevruotų kelyje ir būtų komfor-
tiškas. Mane traukia sportinis stilius. 

- Kiek jums svarbi automobilio 
spalva?

- Dabar mano automobilis yra raudonas. 
O seniau būčiau sakiusi, „na jau ne, tik ne 
raudonas. Jis gi toks bobiškas“. (Juokiasi.) Aš 
nebijau ryškių spalvų, man tai gražu. Esu tu-
rėjusi ir žalios, perlamutrinės, juodos, sidab-
rinės spalvų automobilius. Kažkada labai no-
rėjau ryškiai geltono automobilio.

- Trys rodikliai, iš kurių nusprendžia-
te, kad prieš jus važiuoja prastas vairuo-
tojas?

- Pirmasis - kai vairuotojas akivaizdžiai ne-
žiūri į veidrodėlius. Mūsų keliuose gausu tokių 

moterų ir pagyvenusių vairuotojų, kurie tiek 
susikaupę vairuoja, kad pamiršta stebėti aplinką. 
Antrasis - kai netikėtai stabdo. Reikia pasižiū-
rėti, kas yra už tavęs ir kokiu atstumu. Visi mes 
norime kelyje jaustis saugiai. O trečiasis - kai 
posūkius rodo į kitą pusę, nei suka iš tiesų. 

- Ką manote apie Lietuvos vairuotojų 
kultūrą?

- Mūsų vairuotojams dar tikrai yra kur 
tobulėti. Aš ir savo asociacijos moterims ban-
dau įskiepyti, kad moteris moterį kelyje už-
leisti taip pat privalo. Apskritai turėtume bū-
ti atsakingesni, tolerantiškesni ir dėmesin-
gesni vieni kitiems.

- Kurioziškiausias epizodas vairavimo 
istorijoje?

- Kuriozo nepamenu, tačiau pamenu vie-
ną epizodą, kuris visai nelinksmas, greičiau 
kiek šokiruojantis ir, tikiuosi, pamokantis. 
Įsivaizduokite, važiuoju keliu ir man prieš 
nosį išbėga du berniukai. Tiesa, jie palaukė, 
kol aš privažiavau arčiau, ir tik tada bėgo. Aš 
nežinau, galbūt tai buvo jų žaidimas, bet aš 
automobilį įjungtu varikliu ir atviromis dure-
lėmis palikau šalikelėje ir pasigavau tuos ber-
niukus. Išrėžiau jiems gerą moralą, kuo tokie 
žaidimai gali baigtis jiems patiems, jų tėvams 
ir man. Iki šiol prisiminus nemalonu. Aš ti-
kiuosi, kad tie vaikai mano moralą irgi atsi-
mins visą gyvenimą ir daugiau per gatvę ne-
bėgs, o saugos savo gyvybes.

- Jūsų automobilyje visuomet turi bū-
ti kas?..

- Svarbiausia, kad būtų telefono įkroviklis 
ir ausinės su laisvų rankų įranga, nes labai 
mėgstu kalbėti telefonu vairuodama, tuo pat 
metu derinti reikalus ir panašiai. Kitas ne 
mažiau svarbus dalykas yra sporto krepšys, 
kad radusi laisvą minutę galėčiau nueiti į 
sporto klubą. Nežinau net kas dar, stengiuo-
si pasiimti akinius nuo saulės ir vandens at-
sigerti. (Šypsosi.)

l Šiuo metu vairuoja: BMW 1

l Svajonių automobilis: „Porsche 911 

Carrera“ ir „Pagani Huayra“

l Greičio rekordas: apie 200 km/h

l Eismo įvykių skaičius: keletas neskaudžių

l Vairavimo stažas: 20 metų

DOsJĖ

Asta Jonušienė vairuoja jau 
20 metų, tad ekstremalioje 

situacijoje stengiasi išlikti rami 
ir vairo iš rankų nepaleidžia

Vairuoti itin mėgstanti Asta 
Jonušienė pavasarį įkūrė 
Vairuojančių moterų asociaciją

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Šventė

Ringailė Stulpinaitė

Viena iš „Vilniaus Šokio akademijos“ vadovių 
ir bendraturčių Milana Jašinskytė tikino, jog „po 
pernykščio „Juodai gero“ gimtadienio, kai ak-
centas buvo juoda spalva ir juodi balionai, šiemet 
norėjosi kažko švelnaus, lengvo ir saldaus. Tam 
puikiai tiko „Vanilinio dangaus“ tema. Akademi-
jos vadovės pasirūpino net ir vaniliniu balionų 
dangumi, vanilės kvapo žvakėmis ir kitais sal-
džiais akcentais. Tiesa, net ir tortą šiais metais 
pakeitė vaniliniai keksiukai, kad kiekvienas aka-
demijos narys turėtų savo vanilinį torčiuką. 

Į antrąjį „Vilniaus Šokio akademijos“ gimta-
dienį susirinko per 150 akademijos narių, nusi-
teikusių ne tik švęsti, bet ir parodyti, ką išmoko 
per metus. Šokių vadovė Aurelija Griciūtė ir 

kviestinis renginio svečias Romanas Čeburiak 
visus gimtadienio svečius subūrė bendram ku-
bietiškos čiačios šokiui, vakaro metu buvo šo-
kamas ir rafinuotasis lėtas valsas, nuotaikingas 
kvikstepas, džaivas, salsa, aistringoji rumba ir 
kiti akademijos narių išmokti šokiai. Gimtadienio 
metu akademijos vadovės M.Jašinskytė ir A.Gri
ciūtė pristatė ir naują šokio šeimos narę  Vilmą 
Česnauskaitę, ji akademijos studentus mokys 
regetono ir „dance hall“ stiliaus šokių. 

Vanile 
kvepiantis šokio 
gimtadienis 

Praėjusį penktadienį „Vilniaus Šokio akade-
mija“ iškilmingai paminėjo dar jauną, tačiau 
jau brandų antrąjį gimtadienį. Šį kartą gim-
tadienio tema buvo vanilė, tad nuo skanėstų 
iki kvapų ir dekoracijų viskas kvepėjo vanile.

Gimtadienio metu pristatyta 
nauja šokių mokytoja Vilma 
Česnauskaitė

Gimtadienio tema - „Vanilinis dangus“. 
Vanilinės cukraus vatos smaližiavo ir 
akademijos auklėtiniai

„Vilniaus Šokio akademijos“ 
vadovės ir bendraturtės  

Milana Jašinskytė  
ir Aurelija Griciūtė

Į gimtadienio 
šventę užsuko ir 
šokėjas Romanas 
Čeburiak

Giedriaus Bubliausko nuotr.
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Verslo Žmonės

Neretai po viešnagės viešbutyje, apsi-
lankymo restorane ar kitoje įstaigoje no-
risi pareikšti savo teigiamą nuomonę ar 
nusivylimą. Dviejų lietuvaičių sukurtos 
grįžtamojo ryšio programėlės  „Beira-
te“ dėka, dabar klientai gali anonimiškai 
palikti savo komentarus, o įstaigos va-
dovybė pagerinti aptarnavimo kokybę. 
„Beirate“projektų vadovas Paulius  
sriuBiškis (29) ir verslo programinės įran-
gos plėtotojas liutauras MeDžiūNas (28) 
„laisvalaikiui“ pasakoja, kaip drauge su-
kūrė unikalią pasaulyje sistemą.

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip susipažinote ir tapote tokiu 
tvirtu tandemu? 
Paulius: Susipažinome 

prieš kelerius metus. Ieš-
kojau programuotojo, su ku-
riuo galėtume vystyti star-
tuolius. Pradėjome nuo pro-
jektų, susijusių su naujais 
komunikacijos kanalais, vi-
zualizacijų komercializavimu 
ir panašiai. Drauge sukūrė-
me žaidimą - jį parsisiuntė 
apie 10 tūkst. vartotojų. Tačiau dabar visą 
dėmesį skiriame „Beirate“. Idėja kurti šią 
sistemą kilo kartą po renginio vakarieniau-
jant restorane, kur likome maloniai nuste-
binti puikaus aptarnavimo. Tą sykį neturė-
jome galimybės išreikšti savo nuomonės, 
tad kilo idėja sukurti grįžtamojo ryšio sis-
temą, kuri leistų įvertinti paslaugas iš kar-
to, kai jos yra suteikiamos. Taip atsirado ir 
pavadinimo užuomazgos - „vertink išma-
niai“ (angl. be rate).

- Kas, jūsų žodžiais, yra „Beirate“, 
kokia jos nauda?

Liutauras: „Beirate“ - tai intuityvi ano-
niminė vertinimo sistema, kuri leidžia „vienu 
paspaudimu“ suteikti grįžtamąjį ryšį apie pas-
laugas: aptarnavimą, kainos ir kokybės san-
tykį, atmosferą ir kitus klientui svarbius kri-
terijus. Mūsų klientai - restoranai, viešbučiai, 
prekybininkai, finansinės įstaigos ir kitos ap-
tarnavimo sferos įmonės, o vartotojai yra mū-
sų klientų klientai. Šis produktas yra ir ino-
vatyvus, ir labai patogus, nes naudojamos dvi 
technologijos - išmanieji telefonai arba ener-
giją taupantys liečiami ekranai, esantys pa-
slaugos teikimo vietose, kuriuos klientams 

parūpiname mes. Taigi „Beirate“ gali naudo-
tis ir inovatyvus jaunimas, ir vyresnio am-
žiaus žmonės. Be to, vartotojai papildomai 
gali palikti savo komentarus. Mūsų sistema 
nuosekliai surenka ir apdoroja statistinius 
duomenis, kuriuos pateikiame savo klien-
tams - įmonėms. Toks sistemos panaudojimo 
principas yra unikalus tiek Lietuvoje, tiek 
pasaulyje. Savo sistemą esame panaudoję bei 
toliau planuojame naudoti ir socialinėms ini-
ciatyvoms.

- Ar ši sistema neturi analogų pasau-
lyje?

Liutauras: Kartais esame lyginami su 
„Yelp“, „Foursquare“, „TripAdviser“ ir pana-
šiai, tačiau iš tiesų mūsų paslauga visiškai 
kitokia. Priešingai nei minėtų programų, mū-
sų sistema surinkti duomenys apie grįžtamą-
jį ryšį yra pateikiami ne visiems, o tik mūsų 
klientui - įmonės vadovybei, kad galėtų ope-

ratyviai pagerinti aptarnavimą ir nustatyti 
veiklos standartus viešbutyje, restorane ar 
panašiai. Gavę grįžtamąjį ryšį iš realių, nors 
ir anonimiškų vartotojų, tuo metu besinau-
dojančių jų paslaugomis, vadovai gali užbėg-
ti įvykiams už akių - pagerinti savo veiklą 
prieš tai, kai galbūt blogas vertinimas bus 
paviešintas jau minėtuose „Yelp“, „Foursqu-
are“, „TripAdviser“ ar kitur.

- Šiuo metu daugiau jūsų klientų ir 
vartotojų Lietuvoje ar užsienyje? 
Paulius: Orientuojamės į užsienio rinkas. 

„Beirate“ jau veikia lietuvių, anglų, vokiečių 
kalbomis. Mūsų tikslinė rinka šiuo metu - 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Taigi dabar vi-
sas pastangas dedame, kad sistema prigytų 
už Atlanto, o Lietuvoje aktyvių pardavimų 
nevykdome. Lietuva - mūsų bandomoji rinka, 
kurioje sulaukėme labai gerų atsiliepimų ir 
pajamų už savo paslaugą.

l Gimimo data: 1985 02 17

l Studijos: verslo vadybos magistras (Vilniaus 

universitetas)
l Laisvalaikis: kelionės, skvošas, technologijos

l Kredo: „Užsibrėžk kryptį ir siek. Rezultatai 

pasiekiami nuosekliu darbu“ 

PaUliaUs sRiUBiŠkiO DOsJĖ

Pagrindinis mūsų 
žinių šaltinis - 
Patirtis 

P.SriubiškiS

Unikali verslo idėja 
skinasi kelią užsienio rinkose
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- Vieni startuolių kūrėjai pirmiausia 
akcentuoja vertės kūrimą, kiti iškart kal-
ba apie pelną. Kam pagrindinį dėmesį 
skyrėte jūs?

Liutauras: Pagrindinį dėmesį skiriame 
vertės kūrimui, todėl veiklą pradėjome vado-
vaudamiesi „Agile“ principu - pamažu kurda-
mi skirtingus sistemos veikimo elementus ir 
juos tikrindami rinkoje. Bendravome su ga-
limais klientais ir analizavome jų poreikius. 
Kai pagaminę sistemos prototipą išbandėme 
jį keliuose restoranuose, sulaukėme gerų at-
siliepimų, mūsų sistemos koncepcija pasitvir-
tino ir atsirado papildoma motyvacija dirbti 
toliau. Taip ištobulinome sistemą ir esame 
pasirengę tolesniems pardavimams.

- Iš kur sėmėtės žinių ir informacijos 
apie startuolių vystymą bei kūrimą?

Paulius: Esame perskaitę sėkmės isto-
rijų, dalyvavę įvairiuose seminaruose, bet 

pagrindinis mūsų žinių šaltinis - patirtis. Vi-
sada stengėmės kiekvieną sukurtą funkciją 
iš karto išbandyti rinkoje, gauti grįžtamąjį 
ryšį ir judėti toliau. Kiekviena idėja yra uni-
kali, todėl sunku pritaikyti kažkokią bendrą 
sėkmės formulę. 

- Dažnai jauni startuolių kūrėjai da-
lyvauja verslo akseleravimo programose. 
Ar jūs taip pat rinkotės panašų kelią?

Paulius: Mūsų programa laimėjo Mokslo 
inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pro-
jektą „Technostartas“. Esame įsikūrę Šiaurės 

miestelyje esančiame technologijų parke, kur 
vyksta įvairaus pobūdžio renginiai IT sekto-
riaus startuoliams, o mus konsultuoja žino-
miausi šalies verslo profesionalai. Taip pat Ūkio 
ministerijos ir MITA buvome išrinkti perspek-
tyviausio technologinio verslo idėja ir gavome 
galimybę išvykti ir savo žinias gilinti Silicio 
slėnio akseleratoriuje „RocketSpace“. „Beira-
te“ pritaikymą Amerikos rinkoje rengiame 
drauge su JAV „Market Access Center“. Žino-
ma, jei reikia rinktis, ar dalyvauti startuolių 

renginyje ar susitikti su poten-
cialiu klientu, visada renkamės 
antrąjį variantą.

- Viešite San Fransiske. 
Ar kaip tik šiuo metu daly-
vaujate verslo akseleratoriu-
je „RocketSpace“ Silicio slė-
nyje?

Paulius: Kadangi produktą 
kūrėme galvodami apie JAV rinką, ten bu-
vome jau keletą kartų. Galimybė čia daly-
vauti  mums padeda įgyti daugiau naudingų 
žinių, paspartina produkto pritaikymo pro-
cesą ir ryšių užmezgimą. Visame regione 
jaučiama koncentracija į IT verslą, ten yra 
daug įvairių startuolių ir didelė konkuren-
cija. Įspūdžiai labai geri - daug darbo: orga-
nizuojame susitikimus su paslaugų rinkos 
žinovais ir ekspertais, labai padedančiais 
sistemą pritaikyti JAV rinkos reikalavi-
mams, taip pat su galimais klientais, ruo-
šiame pardavimo modelius. 

- O ką patartumėte jaunimui, norin-
čiam kurti savo startuolį?

Liutauras:Išmokome daug ko, tačiau la-
bai pasiteisino „Agile“ principo pritaikymas. 
Patartume projektą ar idėją išskaidyti į kuo 
mažesnius elementus, o parengus mažiausią 
iš karto išbandyti rinkoje. Kuo greičiau gau-
site grįžtamąjį ryšį, tuo aiškesnis bus kelias, 
kuriuo reikia eiti toliau. Tada kurkite kitą ele-
mentą.

- Pavadintumėte save verslininkais 
ar mieliau entrepreneriais?

Paulius:Kai darai tai, kas patinka, teikia 
profesinį pasitenkinimą ir yra naudinga klien-
tams, visiškai nesvarbu, kokią etiketę mums 
prikabina. Svarbiausia tai, ką darai, o kūryba, 
rizika ir rinkos poreikių analizė tinka abiem 
apibūdinimams.

Verslo Žmonės

Kuo greičiau 
gausite grįžtamąjį 
ryšį, tuo aišKesnis 
bus Kelias, Kuriuo 
reiKia eiti toliau  

L.Medžiūnas

l Gimimo data: 1985 12 21
l Studijos: programinės įrangos inžinerijos 
bakalauras (Kauno technologijos universitetas)
l Laisvalaikis: sportas, stalo žaidimai, techno-
logijos
l Kredo: „Susikurk gyvenimą pats!“

liUTaURO MEDŽiŪNO DOsJĖ

l Įkurta 2013 m. gruodį.
l Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
(MITA) projekte „Technostartas“ laimėjo 
apdovanojimą ir gavo galimybę konsultuotis su 
žinomiausiais verslo profesionalais. 
l Ūkio ministerijos ir MITA apdovanojimas už 
„Perspektyviausio technologinio verslo idėją“ ir 
galimybė žinių pasisemti Silicio slėnio verslumo 
akseleratoriuje „RocketSpace“.

„BEiRaTE“ DOsJĖ„Beirate“ nuotr.

Unikali verslo idėja 
skinasi kelią užsienio rinkose
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n Pirmieji sportbačiai, atsiradę dar XVIII amžiaus 
pabaigoje, buvo gaminami iš gumos. Jie buvo gana 
netobuli, vienodi batai buvo skirti ir kairei, ir dešinei 
pėdoms. Maždaug 1892 metais viena JAV kompanija 
sukūrė kur kas patogesnį modelį - medžiaginius 
batus su guminiu padu, kuriuos pavadino kedais 
(angl. keds). Mažaug 1917 metais šie batai buvo 
pavadinti sportbačiais (angl. sneakers) ir pradėti 
gaminti masiškai.

n 1924 metais sportbačiai buvo pradėti gaminti ne 
tik Amerikoje. Tai nutiko, kai vokietis Adis Dasleris 
(Adi Dassler) sukūrė sportbačius, kuriuos pavadino 
pagal savo vardą - „Adidas“. Šio prekės ženklo bate-
liai tapo populiariausi pasaulyje. Avėdama „Adidas“ 
Džesė Ovens (Jessie Owens) iškovojo 4 olimpinius 
aukso medalius 1936 metų žaidynėse. 1936 metais 

vokiečio A.Daslerio brolis įkūrė kitą žinomą 
sportbačių kompaniją - „Puma“.

n 1984 metais sportbačių pardavimas viršijo 
visus įmanomus rekordus. Tais metais legendinis 
krepšininkas Maiklas Džordanas (Michael Jordan) 
pasirašė sutartį su kompanija „Nike“, kad per rung-
tynes avės sportbačius, pavadintus „Air Jordan“ - 
pačius populiariausius iš kada nors gamintų. 

n Mados žinovai kedų revoliucijos pradžia laiko 
1987 metų  kovo 26 dieną, kai pasirodė pirmieji 
„Nike Air Max 1“ bateliai. Laikui bėgant, jų dizainas 
tobulėjo, bateliai tapo vis lengvesni ir patogesni, 
spalvingesni, visuomenės požiūris į sportinę avalynę 
pasikeitė tiek, kad susikūrė atskira kedų kultūra, kuri 
ir dabar užkariauja mados podiumus bei stileivų 
garderobą. 

ar žinote, kad... 

stilius
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Viename sostinės prekybos centrų duris atvė-
rė nauja parduotuvė „Salt“, skirta visiems, savo 
garderobą norintiems „pagardinti“ originaliais 
aksesuarais. „Kiekvienas, apsirengęs net ir neiš-
siskiriančiais drabužiais, pasirinkęs išskirtinius 
aksesuarus gali būti ultrastilingas ir madingas. 
Nepamirškite išsirinkti stilingų sportbačių - jie 
šiuo metu tikras mados klyksmas“, - sakė viena 
iš renginio organizatorių stilistė Austėja Jablons-
kytė, drauge su vienu iš savininkų Jonu Kriščiūnu 
pristačiusi platų madingos avalynės, kepuraičių, 
laikrodžių ir papuošalų asortimentą. Visa tai su-
domino nemenką būrį verslo, sporto ir pramogų 
pasaulio atstovų. 

Įžymybės dairėsi stiliaus „prieskonių“

Dizainerė Sandra Straukaitė

 Futbolininkas Deividas Šemberas (iš 
kairės) su drauge Oksana Zlatkovaite ir 

Deividas Česnauskis  su žmona Vaida
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Įžymybės dairėsi stiliaus „prieskonių“

Verslininkė Kristina Ivanova (viduryje) 
ir grupės „Magnit“ merginos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atlikėja Liepa 
Mondeikaitė

Stilistė Austėja Jablonskytė ir vienas iš 
parduotuvės savininkų Jonas Kriščiūnas

Krepšininkas Darius Songaila su 
sužadėtine Gintare Sabeckaite

Mados namų „Cantas“ savininkė 
Jolanta Mikalajūnienė

Sportbačiai - visiškai nekaprizinga 
stiliaus detalė. Pamirškite kelias 
nusistovėjusias taisykles ir ilgai nesu-
kite galvos:
n Kadangi daugelis suvokia, kad svarbu ne 
tik gražiai atrodyti, bet ir jaustis patogiai, tad 
stilingi sportbačiai vis dažniau derinami prie 
kasdienės aprangos. Viso pasaulio stilistai 
įsitikinę, kad ryškūs kedai - išskirtinis stiliaus 
akcentas, kuris nebūtinai turi derėti su kitais 
drabužiais ar aksesuarais, tad netramdykite 
savo fantazijos.

n Avint kedus, galima atrodyti ir labai 
moteriškai. Puikiai atrodo odinio švarkelio, 
laisvalaikio suknelės ar sijono bei sportbačių 
ansamblis. Norinčios itin išsiskirti tokį derinį 
gali papildyti ir madinga kepuraite ar skrybėlaite.

n Klasikinis vyriškas kostiumas ar moteriškas 
kostiumėlis dera ne tik su odiniais batais 
ar aukštakulniais. Siaučiant šiandieniniams 
mados vėjams - ne nuodėmė klasikinius 
drabužius derinti su ryškiaspalviais kedais. Jie 
derės ir su kostiumo kelnėmis bei lengvu megz-
tuku ir lietpalčiu arba džinsais ir švarku.

Mados klyksMas - kedai
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Rugsėjį vykusioje Milano mados savaitėje mados 
namai „Prada“ pristatė 2015 m. pavasario-vasa-
ros naują kolekciją. Žvelgiant iš pirmo žvilgsnio, 
galima būtų spėti, kad dizainerė Mučija Prada 
(Miuccia Prada) šį kartą įkvėpimo ieškojo močiu-
tės spintoje - kolekcijoje apstu 8-ojo dešimtme-
čio stiliaus detalių ir retro dvasia alsuojančių kir-
pimų bei medžiagų tekstūrų. Kelių nesiekiančios 
nailoninės kojinės, grubūs bateliai, tankūs audi-
niai, aukštos apykaklės nukelia toli į praeitį, o ant 
drabužių aiškiai matomos iširusios siūlės bei iš 
skirtingų audinių skiaučių sukonstruoti deriniai 
kuria nestabilumo ir laikinumo nuojautą.

Aiškiai matomos iširusios drabužių siūlės kolek
cijoje kuria nestabilumo ir laikinumo pojūtį

 EPA-Eltos nuotr.

Naujoje pavasario
vasaros „Prados“ 
kolekcijoje gausu 
8ojo dešimtmečio 
stiliaus detalių
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Kolekcijoje vyrauja iš 
skirtingų audinių skiaučių 
sukonstruoti deriniai
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ŽvaigŽdės

Kanados šlovės alėjoje per ypatingą cere-
moniją buvo atidengtos aktorės Reičelės 
MaKadaMs (Rachel Mcadams, 35) ir jos ko-
legos Rajano Reinoldso (Ryan Reynalds, 
37) žvaigždės.

londone gimusi, Toronto universitete studi-
javusi R.Makadams, žinoma iš filmų „Užrašų 
knygutė“, „naujokė“, gavusi žvaigždę teigė esan-
ti kaip septintame danguje. Žvaigždė taip pat ati-
teko kanadiečių aktoriui R.Reinoldsui, atlikusiam 
vaidmenis filmuose „Žaliasis žibintas“, „Piršly-
bos“. Įžymybės per ceremoniją Toronte mielai 
pozavo fotografams ant geltonojo kilimo.

apdovanojimai taip pat atiteko olimpinei ledo 
ritulio čempionei Heilei Vikenhaiser (Hayley Wic-
kenheiser), buvusiai Kanados aukščiausiojo teismo 
teisėjai luizai arbur (louise arbour), roko grupei 
„The Band“ ir aklam džiazo ir bliuzo gitaristui, mi-
rusiam 2008-aisiais, džefui Hiliui (jeff Healey).

Kanados šlovės alėjos ceremonijos rengėjai 
žvaigžde apdovanoja kanadiečius, kurie pelnė 
aukštus pasiekimus muzikoje, kine, televizijoje, 
literatūroje, sporte, moksle. Šventė prilygsta Ho-
livude vykstančiai šlovės alėjos ceremonijai.

„CBC news“ duomenimis, 2014 metų žvaigž-
dės laureatai buvo atrinkti iš daugiau nei 50 tūkst. 
kandidatų iš Kanados ir viso pasaulio.

Kanados „King“ ir „simcoe“ gatvių šlovės 
alėjoje jau puikuojasi tokių įžymybių, kaip krep-
šininko styvo nešo (steve nash) ir dainininkės 
selin dion (Céline dion) žvaigždės.

Aktorė Uma Turman (Uma 
Thurman) dėl dukters 
globos kovos teisme

EPA-Eltos nuotr.

U.Turman - nemalonumai 
dėl dukters globos

Buvęs garsios amerikiečių aktorės UMos TUR-
man (Uma Thurman, 44) sužadėtinis prancūzų finan-
sininkas arpadas Biusonas (arpad Busson) padavė ją 
į teismą, norėdamas prisiteisti jų dvejų metų dukters 
lunos (luna) globą.

išsiskyrusi su amerikiečių aktoriumi itanu Houku 
(ethan Hawke), su kuriuo žvaigždė turi du vaikus - 
16-metę Mają (Maya) ir 12-metį levoną (levon), 
U.Turman 2007 metais pradėjo susitikinėti su multi-
milijonieriumi a.Biusonu.

Šiais metais garsioji pora jau antrą kartą nutraukė 
savo sužadėtuves, o a.Biusonas pareiškė norintis pri-
siteisti jų dukrelės globą.

U.Turman atstovas teigė apgailestaujantis, kad šis 
įvykis išėjo į viešumą ir tapo visų žmonių apkalbos 
objektu.

a.Biusonas su buvusia mylimąja modeliu ele Mak-
ferson (elle Macpherson) turi du sūnus - 16-os Fliną 
(Flynn) ir 11-os si (Cy).

Kanados aktoriai pagerbti žvaigždėmis
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Aktorė Z.Saldana laukiasi dvynukų
„Įsikūnijimo“ žvaigždė Zoja Saldana (Zoe Saldana, 36) su vyru menininku Mar-

ku Peregu (Marco Perego) patvirtino besilaukiantys dviejų berniukų.
Patikimas aktorės šaltinis tvirtino, kad pagausėjimo laukianti šeima šia žinia itin 

džiaugiasi, o Z.Saldana visada norėjusi susilaukti berniuko.
Z.Saldanos nėštumas į dienos šviesą išlindo liepos mėnesį, kai jau buvo neįmanoma 

nepastebėti padidėjusio aktorės pilvuko. neseniai, juokaudama apie Helovino kostiumus, 
esą jai reikės patrigubinti kostiumų kolekciją, aktorė užsiminė besilaukianti dvynukų.

Z.Saldana su būsimų vaikų tėvu italų menininku M.Peregu susituokė 2013-ųjų bir-
želį londone. Tačiau žiniasklaida apie jų vestuves sužinojo tik 2013-ųjų rugsėjį. 

Kanados šlovės alėjoje per ypatingą cere-
moniją buvo atidengtos aktorės ReičelėS 
MaKadaMS (Rachel Mcadams, 35) ir jos ko-
legos Rajano ReinoldSo (Ryan Reynalds, 
37) žvaigždės.

londone gimusi, Toronto universitete studi-
javusi R.Makadams, žinoma iš filmų „Užrašų 
knygutė“, „naujokė“, gavusi žvaigždę teigė esan-
ti kaip septintame danguje. Žvaigždė taip pat ati-
teko kanadiečių aktoriui R.Reinoldsui, atlikusiam 
vaidmenis filmuose „Žaliasis žibintas“, „Piršly-
bos“. Įžymybės per ceremoniją Toronte mielai 
pozavo fotografams ant geltonojo kilimo.

apdovanojimai taip pat atiteko olimpinei ledo 
ritulio čempionei Heilei Vikenhaiser (Hayley Wic-
kenheiser), buvusiai Kanados aukščiausiojo teismo 
teisėjai luizai arbur (louise arbour), roko grupei 
„The Band“ ir aklam džiazo ir bliuzo gitaristui, mi-
rusiam 2008-aisiais, džefui Hiliui (jeff Healey).

Kanados šlovės alėjos ceremonijos rengėjai 
žvaigžde apdovanoja kanadiečius, kurie pelnė 
aukštus pasiekimus muzikoje, kine, televizijoje, 
literatūroje, sporte, moksle. Šventė prilygsta Ho-
livude vykstančiai šlovės alėjos ceremonijai.

„CBC news“ duomenimis, 2014 metų žvaigž-
dės laureatai buvo atrinkti iš daugiau nei 50 tūkst. 
kandidatų iš Kanados ir viso pasaulio.

Kanados „King“ ir „Simcoe“ gatvių šlovės 
alėjoje jau puikuojasi tokių įžymybių, kaip krep-
šininko Styvo nešo (Steve nash) ir dainininkės 
Selin dion (Céline dion) žvaigždės.

ŽVAIGŽDĖS

Kanados aktoriai pagerbti žvaigždėmis

Aktoriai Reičelė Makadams 
(Rachel McAdams) ir Rajanas 
Reinoldsas (Ryan Reynolds) - vieni 
iš nedaugelio aktorių, įvertintų 
Kanados šlovės alėjos žvaigždėmis

EPA-Eltos nuotr.

Besilaukianti aktorė Zoja 
Saldana (Zoe Saldana) 
atskleidė, kad visada 
norėjo turėti sūnų

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal „Eltos“ inf.
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K.Minoug laikoma viena žaviausių pasau-
lio moterų. Absoliuti dauguma jos atliekamų 
dainų - apie vyro ir moters santykius. Tačiau 
ši graži, populiari, turtinga ir įtakinga scenos 
žvaigždė niekada nebuvo ištekėjusi.

Jos dėmesio siekė daugelis žymių vyrų. 
Vieną jų, 1997-aisiais mirusį grupės INXS 
lyderį Maiklą Hačensą (Michael Hutchence), 
Kaili scenoje prisimena ir šiuo metu vyks-
tančių gastrolių scenoje - koncertuose atlik-
dama vieną INXS dainą.

Pernai Kaili po penkerių metų draugystės 
išsiskyrė su ispanų modeliu Andresu Velen-
kosu (Andres Velencoso). „Mes vis dar bend-
raujame. Išsiskyrėme kultūringai. Liūdna, 
nes nebeleidžiu laiko su savo geriausiu drau-
gu. Jis - geras žmogus. Džiaugiuosi, kad ne-
buvo jokių skandalingų istorijų apie neištiki-
mybę ar panašiai“, - sakė dainininkė.

Ji atskleidė, kad jau yra pasiruošusi nau-
jam asmeninio gyvenimo etapui. „Metus ne-
norėjau su niekuo susitikinėti. Troškau būti 
viena. O tada atsirado kibirkštėlių tai šen, tai 
ten. Tai smagu“, - džiaugėsi dainininkė ir pri-
dūrė, kad yra vėl pasiruošusi įsimylėti.

K.Minoug užsiminė, kad ją intriguoja in-
terneto pažinčių portalai ir programėlės, ta-
čiau pati vis dėlto neketina tokiu būdu ieško-
ti širdies draugo. „Pažintys internetu - fan-
tastiškas dalykas, bet tai - ne man. Juk aš 
negalėčiau sumeluoti savo amžiaus. Daugelis 
žmonių ten deda savo nuotraukas, darytas 
prieš dešimt metų“, - juokėsi Kaili.

Dainininkė prasitarė, kad per pasimaty-
mus elgiasi visai kitaip, nei galbūt tikisi jos 
erotiškų klipų prisižiūrėję vyrai - nesistengia 
flirtuoti ir gundyti. „Jei einu į pasimatymą, į 
viską žiūriu šiek tiek kitaip. Nenoriu de-
monstruoti savo hiperseksualumo. Tiesą sa-
kant, stengiuosi kurti visiškai priešingą įspū-
dį. Vyrai, kurie nori bent mažiausios galimy-
bės su manimi, turi suprasti vieną dalyką. 
Nieko nebus, jei nori būti su Kaili - įžymybe. 
Turi priimti mane tokią, kokia esu“, - sakė 
dainininkė.

Viena geidžiamiausių pasaulio moterų spa-
lio 31-ąją Kaune surengs pasaulinio turo „Kiss 
Me Once“ koncertą - dviejų valandų šou.

„Laisvalaikio“ inf.

GASTROLĖS

Kaili Minoug pasiruošusi vėl įsimylėti
Spalio 31-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertą surengsianti Kaili Minoug  
(Kylie Minogue, 46) garsėja ne tik dainomis, bet ir audringais asmeninio gyvenimo 
vingiais. ne vieną sugriuvusį meilės romaną išgyvenusi dainininkė prisipažino -  
šiandien ji vėl nori vaikščioti į pasimatymus.

Dainininkė Kaili Minoug prisipažįsta - 
per pasimatymus ji nesistengia 
demonstruoti savo hiperseksualumo

Organizatorių nuotr.

Bilietai į pirmą sykį Kauno „Žalgirio“ arenoje 

vyksiantį Kaili Minoug koncertą platinami visose 

„Ticketpro“ kasose ir internetu - www.ticketpro.lt

Vieną iš savo gyvenimo meilių - 1997 m.  
mirusį grupės INXS lyderį Maiklą Hačensą 

(Michael Hutchence) - Kaili Minoug savo 
koncertuose prisimena iki šiol, atlikdama vieną 

iš grupės INXS dainų
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grožio paletė

sPalvOs

l Ruduo - metų laikas, kai spalvos gam-
toje pamažu rimsta, atspalviai darosi artimes-
ni natūralioms žemės spalvoms. Pagal sezoną 
keičiasi ir manikiūro spalvų tendencijos. Ma-
dinga mėlyna, auksinė, šlapio asfalto, tamsiai 
raudona, vyno, slyvų atspalviai. Manikiūrą 
galima užbaigti subtiliais metalinės spalvos 
akcentais.

l Madinga išlieka natūrali kūno spalva, 
su kuria moteris jaučiasi gerai, nes ji sukuria 
išpuoselėtų, natūralių nagų efektą, dera prie 
įvairių aprangos stilių ir spalvų. 

ŽaisMiNGUMas

l Madingas termolakas. Jis labai žaismin-
gas, nes dėl temperatūros skirtumų keičia 
spalvas. Šis lakas itin tinka trumpiems na-
gams. 

l Madingas tiek blizgus, tiek matinis na-
gų lakas, o šį rudenį madingas ir jų derinys, 
visuomet atrodantis neįprastai bei įdomiai. 
Įspūdį paliks ant juodo matinio lako prancū-
ziško lakavimo principu nulakuotas blizgus 
galiukas. 

l Drąsios moterys gali išbandyti mani-
kiūrą kosmoso tema. Madingi unikalūs dizai-
nai iš mėlyno, spalvoto smėlio spalvų. Kos-
moso efektas gali būti pasiektas, jei nagus 
nulakuosime pusiau permatomu laku, kuris 
labai spindi. Taip pat galima ant tamsios spal-
vos užlakuoti įvairių formų ir dydžių mėlynų 
blizgučių, taip bus sukurtas blyksnių efektas. 
Gražu ir lengva!

l Išskirtinumo ir originalumo suteiks la-
kas su smėlio dulkėmis. Jis atrodo puikiai, o 
dėl grublėto paviršiaus ilgai išlieka.

l Populiarus ir madingas prancūziškas 
lakavimas su įvairiomis  ryškių spalvų kom-
binacijomis. 

l Madingos įvairaus ilgio ir dydžio juos-
telės. Tendencija - įvairios spalvos ir jų kon-
trasto derinys. Raudona ir juoda, blyškiai mė-
lyna ir tamsiai raudona, violetinė ir oranžinė - 
visas šias spalvų kombinacijas galima  paryš-
kinti spalvota juostele. 

l Jei norisi žaismingumo, galima vieną 
arba du nagus papuošti blizgučiais.  

ilGis iR FORMa

l Madingas trumpas, laisvo nago krašto 
plokštelės ilgis - 2-5 mm, ir kvadratinės arba 
apvalios formos.

klasika 

l Prancūziškas lakavimas - nesenstanti  
klasika. Šis lakavimo būdas buvo sukurtas 
Holivudo aktorėms, kad per dieną pakeičiant 
kelis kostiumus nagų lakas derėtų prie ap-
rangos. Taip kiekvieną sykį persirengus ne-
reikia perlakuoti nagų.

l Madinga išlieka raudona. Nepaisant  
tendencijų, moterys rudens sezonui dažniau-
siai renkasi arba klasiką, arba niūriajam se-
zonui artimas baklažano, tamsiai raudonas, 
slyvų spalvas. Viena iš šių spalvų nulakuoti 
nagai visuomet atrodys stilingai.

PaTOGUMas

l Vis dar populiarus ilgalaikis lakavimas, 
kai jį atlikusios  moterys gali  gerai jaustis  net 
2-3 savaites. Kai manikiūras tvarkingas, mo-
teris jaučia palengvėjimą, švaros pojūtį. Jei 
manęs paklausia, kokią spalvą rinktis, visada 
sakau: rinkitės tokią, su kuria jaustumėtės 
savimi. Manikiūras moterims suteikia geresnę 
savijautą, pasitikėjimą savimi ir, žinoma, pake-
lia nuotaiką. Vizualiai tai tik sutvarkyti, nula-
kuoti nagai, bet pojūtis, kurį gauna moteris, 
neįkainojamas. Džiaugiuosi, kad bent kiek ga-
liu prisidėti prie geresnės žmonių nuotaikos! 

Kiekvienu metų laiku  
moterys nori jaustis  
gražios ir stilingos.  
Mados vėjai tokie  
nepastovūs, kad kartais 
sunku su jais suspėti.  
Tačiau į pagalbą atskuba 
manikiūro specialistė  
MARGARITA SADAUSKAITĖ, 
primenanti, kad tvarkingas 
manikiūras labai  
svarbus ne tik todėl, kad 
jūsų rankos atrodytų  
estetiškai, bet ir todėl,  
kad niūriu oru kiekvienai 
suteiks daugiau  
pasitikėjimo savimi,  
teigiamų emocijų ir tikrai 
pakels nuotaiką.  

Rudeniško manikiūro „topai“ 

M.SadauSkaitė priStato  
rudenS MadingiauSiuS

Specialistė Margarita Sadauskaitė 
siūlo spalvingą ir originalų 
manikiūro variantą rudeniui

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Adam Aleksejėvič nuotr.

Visai neseniai lietuviškos scenos padan-
gę nušvietė jauna atlikėja Gabrielė 
GryGolaitytė (19), geriau žinoma 
kaip Vasha. Simpatiška mergina žavi ne 
tik puikiais vokaliniais sugebėjimais, 
bet ir dailia išvaizda, keliančia stiprio-
sios lyties atstovų simpatijas. „laisvalai-
kio“ skaitytojoms Vasha atskleidžia savo 
grožio paslaptis. 

„Prie veidrodžio tenka praleisti nemažai 
laiko, juk mano darbas susijęs su scena, o 
tai vieta, kurioje tiesiog reikia būti gražiai“, - 
šypsojosi Vasha. Tačiau panašu, kad dėl to, 
jog daug laiko tenka skirti grožio procedū-
roms, mergina nė kiek neišgyvena, - jai tai 
vienas malonumas. „Patinka masažai, sma-
gu, kai man tvarko nagus, mielai šnekučiuo-
juosi su savo manikiūrininke ir laikas tikrai 
neprailgsta. Iš tiesų savotiškai mėgaujuosi 
visomis procedūromis“, - sakė dainininkė.

Jauna atlikėja sako, kad kol kas jos odai 
nereikia ypatingos priežiūros, pakanka 
įprastų kremų ir bent kartą per metus ap-
silankyti pas kosmetologą. Skaisčia oda ga-
linti pasigirti Vasha visiškai nekompleksuo-
ja, kai į parduotuvę ar susitikimą su drau-
gais reikia nubėgti be makiažo. Vis dėlto ji 
geriau jaučiasi, kai pasiryškina akis, lūpas 
ar skruostus. 

Mados tendencijomis atlikėja domisi, 
tačiau dažniausiai renkasi tai, kas jai ge-
riausiai tinka ir patinka, o kartais su malo-
numu išbando kažką naujo. Sceniniu ma-
kiažu dažniausiai rūpinasi pati, ir visai ne 
todėl, kad nepasitiki profesionaliomis viza-
žistėmis, tiesiog ir pati labai mėgsta gra-
žintis. „Viskas, kas susiję su kosmetika ar 
grožiu, man yra įdomu. Nuolat domiuosi, 
mokausi, todėl skubėdama į svarbų renginį 
stengiuosi pasidažyti pati“, - savo spindesio 
scenoje paslaptį atskleidė Vasha.

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: lūpų blizgis ir sausa pudra

n Kosmetikos priemonė NR.1: lūpų blizgis 

„Victoria Secret „Candy Baby“

n Kvepalai: „Jimmy Choo“ ir „Victor Rolf“

vashos favoritai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Grožio procedūros
Vashai - 
malonumas
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Ringailė Stulpinaitė

- Laiko planavimas, rodos, nėra labai 
sudėtingas dalykas. Bet kodėl ne visi su-
geba savo laiką planuoti tinkamai?

- Nemokėjimas planuoti laiko arba ne-
tinkamas planavimas pasimato tuomet, kai 
padaromi ne tie darbai, kurie turėtų būti 
padaryti. Taip yra dėl to, kad dauguma žmo-
nių iš principo neskirsto savo laiko arba jį 
paskirsto ne prioritetiniams dalykams. Vi-
sas laiko planavimas prasideda nuo to, kad 

turime suprasti ir atsirinkti, kurie darbai 
mums yra patys svarbiausi: profesinė veikla 
ir su ja susiję darbai; šeima; asmeniniai fi-
nansai; draugai; laisvalaikis; sveikata ir t.t. 
Reikia planuoti net ir tai, ar pakankamai 
laiko praleidžiame su draugais, ar vėliau 
nenutiks taip, kad draugai nusisuks, nes 
nesugebėjome pusę metų jiems rasti laiko. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad laiko 
planavimas yra tarsi įgūdis, kurį, norėdami 
būti produktyvesni, pasiekti geresnių re-
zultatų, turime išsiugdyti. 

- Kokios dažniausios laiko planavimo 
klaidos?

- Klaidos prasideda tada, kai žmonės ski-
ria daugiau dėmesio ne toms laiko kategori-
joms, kurios svarbiausios. Dažniausiai tai bū-
na pirma ir ketvirta kategorijos, dalykai, ku-
riuos jau reikia taisyti, nes jie jau tapo pro-
blema, ir dalykai, kurie vagia mūsų laiką, už-
siimame visai nereikalingomis veiklomis. 
Mes atidedame ateičiai svarbiausius dalykus, 
nes jie yra neskubūs tol, kol pereina į pirmą 
kategoriją ir virsta problema. Liūdniausia, kad 
labiausiai nukenčia būtent antra kategorija, 
kuri yra svarbiausia. Perdėtas laiko planavi-
mas taip pat yra klaida, nes žmonės, pradėję 
tą daryti, vienai dienai prisirašo tiek darbų, 
kad fiziškai visų atlikti net ir neįmanoma, o 
jų neatlikę jaučiasi nusivylę visa laiko plana-
vimo sistema.

- O ką pasakytumėte apie tuos žmo-
nes, kurie gyvena šia akimirka ir nepla-
nuoja nieko?

- Žmogaus pasiekimai ir sėkmė yra tiesio-
giai priklausomi nuo atsakomybės. Kuo dides-
nę atsakomybę žmogus prisiima už savo gy-
venimą, veiksmus, darbą, tuo jo rezultatai il-
galaikėje perspektyvoje yra geresni, pasieki-
mai didesni. Taip, yra žmonių, kurie gyvena 
šia diena ir iš kilusių problemų išlaviruoja, bet 
jie ir rezultato dažniausiai neturi. Gal jiems 
darbo rezultatai nėra labai reikšmingi, jie ten 
tempia tik nuo algos iki algos ir jeigu neprisi-
daro problemų, tai jau jam yra sėkmė. Tačiau 
kai pasisuka kalba apie jų laisvalaikį - jie, pa-
sirodo, šią sritį planuoja labiau. Retai būna taip, 
kad žmogui nesvarbios visos jo gyvenimo sri-
tys. Tu negali tikėtis gero rezultato ten, kur 
neprisiimi atsakomybės ir neskiri laiko. 

- Ką patartumėte tiems, kurie nori 
išmokti planuoti savo laiką efektyviai?

- Pirmiausia reikėtų paanalizuoti savo lai-
ką, pavyzdžiui, vieną savaitę, ir pažiūrėti, ku-
rioje kategorijoje praleidžiate daugiausiai lai-
ko. Kalbant apie darbo užduočių planavimą, 
tą reikia daryti dviem lygiais. Pirmasis - su-
planuoti savo savaitę. Tai daroma pirmadienio 
rytą, pageidautina - ramioje aplinkoje. Arba 
planuoti sekmadienio vakarą. Reikia susira-
šyti tai, ką turime, norime nuveikti ateinančią 
savaitę. Kitaip tariant tai, kas dar neskubu, 

Psichologijos kodas

Efektyvus laiko planavimas. Kaip jo  pasiekti?
Situacija, kai užlieja streso banga dėl laiku neatlikto darbo, kurį viršininkui reikia pri-
statyti čia ir dabar, tikriausiai gerai žinoma jeigu ne iš asmeninės, tai iš kolegų patir-
ties. O kartais dar ir nusistebime, kaip puikiai vieni žmonės planuoja savo laiką ir viską 
visada spėja, net turėdami kelis darbus, o kiti, rodos, nuolat užimti, tačiau realiai nie-
ko doro neveikia. Kaip efektyviai susiplanuoti savo laiką, išvengti streso ir netikėtumų 
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su sertifikuotu ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistu, 
lektoriumi ir verslininku Andriumi ČEpKumi. 

n Jeigu mes patys nekontroliuojame savo laiko, 

paliekame teisę ir galimybę jį planuoti ir reguliuoti 

kitiems. Tokiu atveju mes vykdome ne savo, o kitų 

planą: kolegų, draugų ir t.t. Ir jų darbai tampa priori

tetiniai, nes savųjų prioritetų nenustatėte.

Faktas

Ugdomojo vadovavimo specialistas, lektorius ir 
verslininkas Andrius Čepkus tikina, kad savo laiką 
privalome planuoti patys. Antraip tą už mus padarys kiti

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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bet svarbu. Antrasis - planuoti kiekvieną sa-
vo dieną iš vakaro arba iš ankstaus ryto. Čia 
derėtų nusimatyti ir susirašyti konkrečios 
dienos darbus. Pagrindinė taisyklė - nepla-
nuoti visos dienos minutės tikslumu. Turė-
tume palikti kažkiek laisvo laiko, kad būtų 
galima laviruoti, jei atsirastų skubių darbų, 
netikėtumų. Darbų planavimas, darbo kalen-
doriaus pildymas turi tapti įpročiu, kuris pa-
deda sisteminti laiką ir išlikti produktyviems, 
nesiblaškyti nereikalingoms veikloms. Žmo-
nės, kurie gyvena subalansuotą gyvenimą, 
patiria mažiau streso ir nori siekti užsibrėžtų 
tikslų, pasakys tą patį, kad svarbiausia dėme-
sį skirti tiems darbams, kurie dabar nėra sku-
būs, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra patys 
svarbiausi. Tačiau derėtų nepamiršti, kad lai-
ko planavimas apima visas mūsų gyvenimo 
sritis, ne tik darbą.

Psichologijos kodas

Efektyvus laiko planavimas. Kaip jo  pasiekti?

1 Skubūs ir svarbūs  
darbai

Tai yra viskas, kas „dega“ ir su kuo turime susitvarkyti čia 
ir dabar. Taip pat tai yra darbai, kuriuos atidėliojome iki 
paskutinės akimirkos, kol jie tapo rimta problema, ir kai 
kurie netikėtumai. Bėda ta, kad tokiu atveju konkretus sku-
bus darbas mums sukelia gerokai didesnį stresą, mes tam 
turime mažai laiko, o ir pats darbas neatliekamas kokybiškai. 
Kaip pavyzdį galite įsivaizduoti kokią nors mėnesio veiklos 
ataskaitą savo viršininkui, kuriai galėjote skirti kiekvienos 
darbo dienos pabaigoje 5 minutes ir būtumėte išvengę 
streso, bet užuot tai darę užsukote patikrinti naujienų 
kokiame nors socialiniame tinkle. Dabar ataskaitą rengiate 
paskutinę akimirką, kai jos jau reikalauja pats viršininkas.  

2 Darbai, kurie yra neskubūs,  
bet svarbūs

Šiai kategorijai priklauso didžioji dalis mūsų pačių 
svarbiausių darbų. Tai gali būti ir ta pati mėnesio 

veiklos ataskaita. Tiesiog tai yra darbai, kuriuos mes 
įprastai turime atlikti reguliariai, kad jie būtų padaryti 
laiku ir kokybiškai, nes mums ne mažiau svarbus tų 
darbų rezultatas. Šiuos darbus galime apibūdinti taip: 
šiuo metu jie nėra skubūs, tačiau ilgalaikėje  
perspektyvoje jie yra patys svarbiausi. Pavyzdžiui, 
naujų klientų paieška ir santykių su jais užmezgimas, 
televizinis projektas ir jo plėtra, sveikata ir jos 
puoselėjimas - reguliarus sportas. Taigi, jeigu visus 
šiuos darbus darome sistemingai ir laiku, jie niekuomet 
nepereis į pirmąją kategoriją ir netaps „gaisru“.  
Juk daugelis iš asmeninės patirties žino, kad sveikata ir 
jos puoselėjimu susirūpina tik tada, kai jau išvešėjusi 
kokia nors rimta problema. Ši dalis yra pati svarbiausia. 
Taigi čia taip pat svarbu atsirinkti, kas svarbiausia, 
ir tuos darbus vėl skirstyti į kategorijas, tokias kaip: 
profesinė veikla ir su ja susiję darbai; šeima; asmeni-
niai finansai; draugai; laisvalaikis; sveikata ir kitos 
gyvenimo sritys. 

3 Darbai, kurie yra skubūs,  
bet nesvarbūs 

Tai darbai, kuriuos galime įvardyti ir kaip dirgiklius: visokie 
atėję elektroniniai laiškai, kurie gal ir nėra esminiai, bet mes 
puolame į juos atsakinėti. Skambučiai, kurie reklamuoja 
naujos kartos dantų šepetėlius ar kokį nors idealų pasiūlymą, 
kurio esame priversti klausytis 10 minučių, nors tai yra nei 
skubu, nei svarbu. Ir jeigu tokio pokalbio nebūtų, mūsų gyveni-
me niekas nepasikeistų. Šiai kategorijai priklauso dauguma 
netikėtų, nelauktų ir tikrai neplanuotų komunikacinių situacijų.

4 Visiškai nesvarbūs  
ir neskubūs darbai 

Tai yra tie mūsų laiko rijikai - laiko vagys. Šiai kategorijai 
priklauso laikas, skiriamas naršant socialiniuose tinkluose, 
skaitinėjant naujienų portalus kas kelias minutes, nors 
net ir ten informacija nėra taip dažnai atnaujinama ir t.t. 
Dalykai, kurie žudo mūsų laiką ir neturi absoliučiai jokios 
įtakos mūsų gyvenime.

laiko kategorijos

Kasdienė įstaigos situacija -  
kavos gėrimas

n Reikia sąmoningai suprasti, kad tas laikas nėra 
skiriamas darbui, o skiriamas kavai gerti ir sociali-
zacijai su kolegomis. Jeigu žmogus pradės visai 
nebendrauti su kolegomis, negerti kartu kavos, 
nedalyvauti šiame rituale, jo socialinis gyvenimas 
darbo aplinkoje nukentės. Bet galima kontroliuoti tai, 
kiek laiko skiriame kavos gėrimui. Galbūt užtenka 
su kolegomis padiskutuoti tik pusvalandį, o ne 
valandą ir eiti dirbti. Ilgalaikėje perspektyvoje toks 
asmuo taps pavyzdžiu kitiems ir prasidės grandininė 
reakcija. Kolegos pamatys, kad tas, kuris iš kavos 
ritualo pasišalina greičiau - dirba efektyviau ir pasie-
kia geresnių rezultatų. Negaišta savo laiko veltui. 
Visiškai atsisakyti kavos pertraukėlės nereikia, nes 
tai yra kolektyvo kultūros dalis, tiesiog ji neturėtų 
būti labai ilga. 

laiko vagis ar ne?

Ne visi mūsų įpročiai ar ritualai yra 
laiko vagys. Kavos pertraukėlė darbe 
yra kolektyvo kultūros dalis, tačiau ji 
neturėtų trukti per ilgai
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1 Praleidžiate treniruotes
Klystate manydami, kad pailsėsite la-

biau, jei po darbo nenueisite į sporto treniruo-
tę. Įrodyta, kad suaugusieji, kurie sportuoja 
tris kartus per savaitę bent po 20 minučių, 
jaučiasi mažiau pavargę.

2 Geriate per mažai vandens
Net praradę 2 proc. organizmo vandens, 

jausitės pavargę. Todėl sėdėdami prie darbo 
stalo, nepamirškite stiklinės vandens.

3vartojate per mažai geležies
Geležies trūkumas gali būti viena iš prie-

žasčių, kodėl jaučiatės pavargę. Valgykite dau-
giau pupelių, kiaušinių, riešutų, o kartu su jais 
produktų, turinčių vitamino C, jis padės orga-
nizmui pasisavinti geležį.

4Esate idealistas
Sutikite - idealių žmonių nėra. Jei sau 

nusistatote nerealius tikslus, būkite tikri, kad 
jų neįvykdysite ir jausitės dėl to nevykėliais. 
Todėl planuokite tik tuos darbus, kuriuos rea-
lu padaryti.

5iš musės darote dramblį
Jei viršininkas pasikviečia jus į savo ka-

binetą, dar nereiškia, kad jis ruošiasi jus atleis-
ti iš darbo. Nuolatinis nerimas vargina. Paban-
dykite dažniau būti gryname ore, sportuoti, 
medituoti ar tiesiog kalbėtis su draugais.

SAVIJAUTOS KODAS

13 priežasčių, 
dėl kurių jaučiatės pavargę
Miego trūkumas ne vienintelė priežastis, kodėl  
stokojate energijos. Pateikiame 13 žalingų įpročių,  
kurių atsisakę jaustis kur kas energingesni.
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6Praleidžiate pusryčius
Geri pusryčiai užtikrins energijos san-

kaupas visai dienai.

7 valgote greitą maistą
Matyt, niekam nereikia priminti, kad 

greitas maistas daro didelę žalą mūsų orga-
nizmui, todėl stenkitės valgyti tokį maistą, 
kuris suteiktų energijos, o ne ją atimtų.

8Per retai sakote žodį „ne“
Pernelyg mandagūs žmonės dažniausiai 

baigia dieną išsekę tiek fiziškai, tiek emociš-
kai. Jei jūsų vaiko mokytojas paprašo iškepti 
iškylai sausainių ar jūsų viršininkas pasiūlo 
padirbėti šeštadienį, neprivalote sutikti. Jei 
jums sunku pasakyti „ne“, galima to išmokti. 
Psichologai pataria garsiai tarti „ne“, kai esa-
te vieni - kitą kartą bus lengviau „ne“ pasa-
kyti ir kitam žmogui.

9Dirbate prie netvarkingo stalo
Perkrautas darbo stalas vargina emo-

ciškai. Patariama kiekvienos dienos vakarą 
susitvarkyti savo darbo vietą, kad kitas rytas 
prasidėtų pozityviai ir energingai. Jei daiktų 
ant stalo yra per daug - išmeskite nereika-
lingus.

10Dirbate per atostogas
Jei išvykę ilsėtis, vis tiek tikrinate 

savo darbinį paštą, galite būti tikri, kad poil-
sis bus sugadintas. Per atostogas rekomen-
duojama išjungti visus darbinius kompiute-
rius ir telefonus. Šitaip į darbą grįšite su nau-
jomis idėjomis ir jėgomis.

11Tikrinate savo el.paštą prieš 
miegą

Šiltai įsitaisote lovoje, pasiimate planšetę ar 
išmanųjį telefoną ir naršote internete - pažįs-
tama situacija? Pasirodo, kad tokia veikla slo-
pina melatonino - hormono, kuris atsakingas 
už reguliarų miego ir prabudimo ciklą - veiklą. 
Gydytojai pataria iki miego likus bent 1-2 
valandoms riboti naudojimąsi išmaniosiomis 
technologijomis.

12Geriate daug kavos
Jei ryto neįsivaizduojate be kavos 

puodelio - ne bėda. Mokslininkai net teigia, 
kad trys puodeliai kavos per dieną organizmui 
nedaro jokios žalos. Tačiau bet koks nuklydi-
mas nuo saiko jums atsirūgs. Įrodyta, kad 
kavos puodelis, net likus iki miego šešioms 
valandoms, veikia neigiamai.

13savaitgaliais vėlai einate 
miegoti

Jei šeštadienio vakarą leidžiate pramogau-
dami ir miegoti einate tik paryčiais, būkite 
tikri, kad sekmadienio vakarą sunkiai už-
migsite. Gydytojai pataria, net jei atsigulėte 
į lovą jau gerokai po vidurnakčio, kelkitės 
įprastu metu.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

SAVIJAUTOS KODAS
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Mieli niekučiai

Taupyklės, dėžutės, statulėlės... Daugybė daik-
tų perkama interjerui papuošti. Deja, ne viskas, kas 
gražiai atrodo parduotuvėje, taip pat šauniai atrodo 
mažame bute. Tokių žaisliukų suaugusiesiems liki-
mas - būti užmirštiems po poros dienų. Iš tos pačios 
serijos - įvairiausi atostogų suvenyrai. Daikčiukai, 
kurie turi kažką priminti, gana dažnai būna užmirš-
tami praėjus savaitei kitai po kelionės.

virtuvės technika

Gruzdintuvės, duonkepės, jogurtinės, fon-
diu puodai ir kiti brangūs, bet labai siauros spe-
cializacijos virtuvės prietaisai - neabejotini ap-
klausų tema „Mano beprasmiškiausias pirki-
nys“ lyderiai. Paprastai tokios rūšies agregatai 
panaudojami kartą du, o paskui yra įgrūdami į 
spintą. Daugiavaikei šeimai tokia namudinė ga-
myba gal ir praverčia, bet dviem trims žmo-
nėms paprasčiau ir pigiau ir duonos, ir jogurto 
nusipirkti parduotuvėje.

Namų treniruokliai

Retas „bėgimo takelis“ arba „dviratis“ 
bute naudojamas pagal paskirtį. Na, kai ka-
da naudojamas... porą kartų per mėnesį. Ry-
te - nėra kada, o vakare po darbo labiau no-
risi atsipalaiduoti, o ne minti pedalus. Taigi, 
paprasčiau nusipirkti abonementą į sporto 
salę. Juolab treniruočių su vienu treniruok-
liu mažoka, norint turėti gražią figūrą.

SavęS pažinimo kodaS

Beprasmiškiausių pirkinių topas
Pripažinkite, kiekvieno namuose galima atrasti daiktų, kurie vos nupirkti buvo  
nugrūsti toli į spintą ir nė karto taip ir nepanaudoti. Pateikiame populiariausių nereika-
lingų daiktų sąrašą, kad kitą kartą eidami į parduotuvę gerai pagalvotumėte prieš 
išleisdami padorią sumą kokiam nors buitiniam prietaisui ar dar vienai porai kelnių.

Drabužiai, drabužiai  
ir dar truputį drabužių

Apie 4 proc. apklaustųjų atvirai prisi-

pažįsta, kad reguliariai perka visiškai ne-

reikalingų drabužių. Daugelis, matyt, gė-

dijasi prisipažinti, kad daiktus, kuriuos 

prieš trejus metus nusipirko „su labai di-

dele nuolaida“, apsivilko kartą ar du. Daž-

niausiai tarp nereikalingiausių pirkinių 

minimi dirbtinio kailio kailiniai (praktiš-

kiau įsigyti šiltą striukę). Taip pat įvairios 

„nepaprastai originalios“ skrybėlaitės ir 

kepuraitės, kurios atrodo dieviškai, bet 

eiti jomis pasipuošus visiškai nėra kur.

saldumynai „dėl visa ko“

Ketvirtadalis apklaustųjų prisipažįs-
ta, kad negali susilaikyti nuo neplanuoto 
pirkinio praeidami pro lentynas su sal-
dumynais. Atseit pravers einant į svečius 
ar šiaip kur. Kartu saldainiai ir šokola- 
das - tarp dovanų, kurių respondentai 
mažiausiai norėtų gauti. Ir kartu tarp tų, 
kurias tie žmonės ketina kam nors do-
vanoti. Kas toliau? Ir patys prisimenate, 
kaip paskui tempėte saldainius į darbą, 
kur suvalgoma viskas, arba bandėte ki-
tiems išdovanoti dėžutes, susikaupusias 
po gimtadienio arba Naujųjų metų. O kas 
keisčiausia, keletą iš jų patys nupirkote 
prieš šventes „dėl visa ko“...
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Mieli niekučiai

Taupyklės, dėžutės, statulėlės... Daugybė daik-
tų perkama interjerui papuošti. Deja, ne viskas, kas 
gražiai atrodo parduotuvėje, taip pat šauniai atrodo 
mažame bute. Tokių žaisliukų suaugusiesiems liki-
mas - būti užmirštiems po poros dienų. Iš tos pačios 
serijos - įvairiausi atostogų suvenyrai. Daikčiukai, 
kurie turi kažką priminti, gana dažnai būna užmirš-
tami praėjus savaitei kitai po kelionės.

virtuvės technika

Gruzdintuvės, duonkepės, jogurtinės, fon-
diu puodai ir kiti brangūs, bet labai siauros spe-
cializacijos virtuvės prietaisai - neabejotini ap-
klausų tema „Mano beprasmiškiausias pirki-
nys“ lyderiai. Paprastai tokios rūšies agregatai 
panaudojami kartą du, o paskui yra įgrūdami į 
spintą. Daugiavaikei šeimai tokia namudinė ga-
myba gal ir praverčia, bet dviem trims žmo-
nėms paprasčiau ir pigiau ir duonos, ir jogurto 
nusipirkti parduotuvėje.

SavęS pažinimo kodaS

Beprasmiškiausių pirkinių topas Nenaudingų pirkinių priežasčių būna 
įvairių. Viena iš pagrindinių - noras jaus-
tis ne blogesniems už kitus. Daugelis 
daiktų perkami tik todėl, kad tokius turi 
kas nors iš draugų arba giminių: „Kodėl 
aš iki šiol neturiu tokios gruzdintuvės?“ 
Neretai tuo naudojasi ir reklama. Kaip 
dažnai girdime, kad reikia nusipirkti ką 
nors brangaus, nes „mes to verti“! Pa-
naši priežastis - baimė būti nuskriaustam 
arba nuskriausti ką nors iš artimųjų, pa-
vyzdžiui, vaikus. Nusipirksiu, kad turė-
čiau, dėl visa ko, o gal staiga prireiks, o 
nebus arba pinigų neužteks... Visais atve-
jais esmė - nepasitikėjimas savimi, kuris 
žmogų verčia vadovautis ne savo, o kitų 
pasirinkimu: draugų nuomone, reklama, 
mada, „to reikia, tą visi perka“. Ir taip 
mėginti padidinti savivertę - ir aš galiu! 

kaip atsipratinti nuo 
„šopoholizmo“?

✓ Bloga nuotaika ir norisi prasiblaškyti? 
Eikite pasivaikščioti į parką, į kiną, bet ne į 

parduotuvę! Patys kvailiausi pirkiniai įsigyjami 
būtent bandant pakelti nuotaiką.

✓ Prieš eidami į parduotuvę susidarykite 
būtinų pirkinių sąrašą. Išsiaiškinkite, ko 

labiausiai norite, ir apskaičiuokite, kam galite 
išleisti pinigų būtent dabar.

✓ Eikite trumpiausiu keliu prie jums reikalin-
gos prekės. Dauguma didelių parduotuvių 

yra įrengtos pagal gudrią schemą, kurios 
tikslas - priversti jus praeiti pro kuo daugiau 
lentynų. Pakeliui kraunatės į krepšį tai, ko iš 
pradžių neketinote pirkti.

✓ Eikite į išpardavimą tik tuomet, kai jums 
išties reikia konkretaus drabužio arba buities 

prietaiso. O ne todėl, kad suteikiamos nuolaidos.

✓ Neketinate pirkti ko nors brangaus 
- palikite kreditines korteles namuose. 

Leisti grynuosius psichologiškai yra sunkiau. 
Dauguma žmonių geriau įsisąmonina, su kokia 
pinigų suma išsiskiria, kai atiduoda pardavėjui 
šlamančius popieriukus.

✓ Su vaikais po prekybos centrus taip pat 
geriau nevaikštinėti. Rinkodaros specialis-

tai žino, kaip išnaudoti mažylių susidomėjimą 
viskuo, kas yra spalvinga ir blizga. O paskui - 
„Aš noriu!“, ašaros ir sugadinta nuotaika.

viskas augintiniams
Pirmaisiais namų augintinio gyvenimo me-

tais laimingi šeimininkai išleidžia didžiules su-

mas vien jo patogumui, neskaitant ėdalo. O nu-
pirkus ne vieną guolį šuniui paaiškėja, kad jam 
labiausiai patinka miegoti ant plikų grindų...

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Prekės mamoms ir mažyliams

Vaikui visada norisi nupirkti tai, kas 
geriausia. O ko tik šiandien nėra parduo-
tuvėse... Kaipgi vaikutis apsieis, pavyz-
džiui, be baldakimo lovelei? Tarp pirkinių, 
kuriuos jaunos mamos vadina nereikalin-
giausiais, - prietaisas pienui nutraukti, vys-
tymo staliukas vieno kambario bute, taip 
pat penkiolika papildomų šliaužtinukų 
komplektų, kuriuos vaikas išauga jau po 
mėnesio. O ką ir kalbėti apie žaisliukus, 
kurių ūgtelėję vaikai gali iš tėvų reikalau-
ti neribotais kiekiais.
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Šv. Kristoforo odontologijos klinika - kur norisi šypsotis
Laikai, kai su paniška baime registruodavomės vizitui pas odontologą, jau praeityje. 
Dabar galite drąsiai praverti klinikos duris - sostinėje įsikūrusios Šv. Kristoforo odonto-
logijos klinikos specialistai savo klientams gali suteikti kokybiškas paslaugas pasitelkę 
daugybės metų patirtį ir naujausias technologijas. Iš čia išeisite plačiai šypsodamiesi 
ne tik todėl, kad galėsite džiaugtis gražia ir sveika šypsena, bet ir todėl, kad šiltas bei 
malonus personalo bendravimas suteiks tik gerų emocijų.

SveikatoS kodaS

KoleKtyvas. Šv. Kristoforo odontologijos 
klinikoje sveika ir gražia šypsena pasirūpins 20 
metų patirtį sukaupęs kvalifikuotas personalas, 
dirbantis komandiniu principu - kiekvienas gy-
dytojas dirba tą darbą, kurį atlieka geriausiai. 
Įstaiga pasirinkta Baltijos osteointegracijos aka-
demijos mokymo baze Vilniuje, klinikoje dirban-
tys gydytojai yra tarptautinių asociacijų ir aka-
demijų nariai. Klinikoje dirba visų sričių suau-
gusiųjų ir vaikų specialistai, teikiamos visos 
odontologinio gydymo paslaugos: dantų ba-
linimas, protezavimas, implantavimas ir burnos 
chirurgija, taip pat estetinis dantų plombavimas, 
šaknų kanalų gydymas, periodontinis ir ortodon-
tinis gydymas, atliekama profesionali burnos hi-
giena, radiologinės diagnostikos tyrimai ir kita.

Protezavimas. Kad nereikėtų gė-
dytis savo šypsenos, Šv. Kristoforo odon-
tologijos klinikoje atliekamas dantų pro-
tezavimas visų rūšių protezais. Tai ne tik 
metalo keraminiai, bet ir aukščiausius 
estetikos reikalavimus atitinkantys be-
metalės keramikos protezai (vainikėliai, 
tilteliai, porceliano laminatės, įklotai/už-
klotai). O didesniems dantų eilių defek-
tams gydyti paruošiami estetiški išimami 
protezai. Klinikoje dirbantys profesiona-
lai visuomet stengiasi pasiūlyti visus 
įmanomus gydymo būdus ir drauge su 
pacientu parinkti tinkamiausią.
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Šv. Kristoforo odontologijos klinika - kur norisi šypsotis
SveikatoS kodaS

Technologijos. Laikais, kai kompiuteris 
tapo neatsiejamu pagalbininku, Šv. Kristoforo 
odontologijos klinikoje naudojamos tik pažangiau-
sios šiuolaikinės technologijos. Pradedant 
moderniomis kėdėmis, baigiant mo-
derniu skaitmeniniu dantų ir žandikau-
lių radiologinio tyrimo aparatu, kuris, 
palyginti su įprastiniu, yra kelis kartus 
saugesnis dėl mažesnės radiacijos do-
zės. Tyrimas ne tik saugesnis, bet ir 
greičiau atliekamas, informatyvesnis. 
Didesnė vaizdo raiška leidžia pastebėti 
net smulkiausias detales. Tai diagnos-
tiką daro tikslesnę, o gydymą - 
adekvatesnį. Ypač tai aktualu planuojant 
dantų implantaciją, kai atlikus kompiu-
terinę tomografiją gaunamas trimatis 
vaizdas. Taip suplanuota implantacija 
yra ir tikslesnė, ir saugesnė, nes išven-
giama netyčinių nervo-kraujagyslių 
pluošto ar sinuso ertmės, kitų anatomi-
nių darinių pažeidimų.

Šypsena. Svajojantiems apie holivu-
dinę šypseną klinikos specialistai gali pa-
siūlyti ne tik estetines procedūras, dan-
tų balinimą lazeriu ar „BT cool“ sistema, 
bet ir kokybiškas ortodonto paslaugas. 
Nors dažniausiai į šios srities specialistus 
kreipiasi vaikai ir paaugliai, net ir suau-
gusiems pacientams ortodontas gali do-
vanoti sveiką, gražią šypseną.

higiena. Šiandieninėje visuomenėje 
gražūs ir sveiki dantys, gaivus burnos 
kvapas yra vienas iš svarbiausių gero 
įvaizdžio elementų. Tinkama individuali 
ir profesionali burnos ertmės higiena - tai 
žmogaus burnos sveikatos pagrindas. Tai 
viena iš ėduonies, dantenų ir periodonto 
ligų profilaktikos priemonių.

paTogu. Šv. Kristo-
foro odontologijos klini-
koje ne tik moderni 
aparatūra, bet ir šiuolai-
kiškai įrengtos jaukios 
erdvės. Šalia klinikos 
yra automobilių stovė-
jimo aikštelė, tad ne-
reiks ilgai galvoti, kur 
saugiai palikti savo 
transporto priemonę.

Su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida visoms  

odontologo paslaugoms

Šv. Kristoforo odontologijos klinika 

Kęstučio g. 33, Vilnius
Tel. (8-5) 261-71-43 

Faks. (8-5) 219-55-45 

Mob. tel. (+370-620) 84-477 

El. paštas: info@kristoforoklinika.lt

www.kristoforoklinika.lt 

Šv. Kristoforo odontologijos klinika yra sudariu
si sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa dėl 
dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompen
savimo tam tikrų kategorijų apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos draudimu.

svarbu

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Šv. Kristoforo odontologijos klinikos nuotr.
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Batai, batai ir dar kartą batai

Šveicarijoje praėjusią savaitę „Spielzeug  
Welten“ muziejuje pristatyta išskirtinė batų  
paroda. Čia eksponuojami trijų pastarųjų tūkstant
mečių modeliai  apavai, kuriuos nešiojo mūsų 

protėviai. Paro
doje daugiau 
nei 220 porų  
batų. Seniausia 
pora atkelia 
vo iš Egipto.  
Jos data siekia 
1000 m. pr.Kr.

KALEIDOSKOPAS

Šviesų festivalis užkariauja Šveicariją

EPA-Eltos nuotr.
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Šviesų festivalis užkariauja Šveicariją
KALEIDOSKOPAS

Spalio 17 d. Šveicarijos Parlamento rūmai, esantys Berne, 
ne tik nušvito naujomis spalvomis, bet ir suskambo naujais 
garsais. Čia prasidėjo kasmetis šviesų festivalis „Rendez-vous 
Bundesplatz“, vyksiantis iki pat lapkričio pabaigos. Parlamen-
to rūmai šviesų festivalyje dalyvauja jau ketvirtą kartą. Šiemet 
šios šventės pagrindinė tema „Kelionė laiku rojuje“ („A Jour-
ney Through Time in Paradise“).

Šveicarijos Parlamento rūmai visą lapkritį 
švytės įvairiausiomis spalvomis

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Agnė VAitAsiūtė-KeiziKienė
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Rudenį Praha sutviska nuostabiausiomis 
spalvomis. Medžiai spalvoti, senamiesčio gat
velės pasidabina žibintų šviesomis, visur jau
ku ir beprotiškai gražu. Tikri romantikai pa
tirs, kada vakarinė  Praha spinduliuoja kaž
kokią stebuklingą aurą ir tikrai niekuo nenu
sileidžia įsimylėjėlių miestu tituluojamam 
Paryžiui. Čia pailsėti nuo darbų siautulio už
teks poros dienų.

Šimto bokštų miesto gatvėmis visi juda 
lėtai ir tiesiog „geria“ kerinčius vaizdus, 
gurkšnoja kavą jaukiose miesto kavinukėse ir 
diskutuoja apie kadaise čia vaikštinėjusius ka
ralius ar plaukioja valtelėmis bei garlaiviais.

Romantiškoji 
Praha

Kelionių gidas

Viduramžiais Praha buvo didesnė net už 

tuometinius Londoną ar Konstantinopolį.

Faktas

Žvarbus rudens oras, krintantys ar jau beveik nukritę lapai vis dažniau verčia susimąs-
tyti, kaip praskaidrinti kasdienybę. Viena vertus, pramogoms lauke jau kiek vėsoka, ki-
ta vertus, tereikia sugalvoti gerą pramogą. Savaitgalis Prahoje - pats tas. 

Nuotaikingas piešinys ant sienos, žymintis 
Prahos dalį, kuri nepakito nuo XVIII a.

EPA-Eltos nuotr.
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Kelionių gidas

n Astronominis laikrodis ir Rotušės aikštė
Prahos astronominis laikrodis įtaisytas Prahos 
rotušės pastato šone. Šis laikrodis valandas ir 
minutes skaičiuoja nuo pat XV amžiaus. Jis rodo 
saulės ir mėnulio judėjimą per Zodiako ženklus 
ir krikščionių kalendoriaus šventes. Kas valandą 
žiūrovų laukia nedidelis spektaklis, kurio veikėjai - 
įvairios biblinės figūros.

n Karolio tiltas
Magiška traukos vieta Prahoje - Vltavos upės krantus 
jungiantis Karolio tiltas. Tiltas stebina ne tik biblinių 
skulptūrų gausa, bet ir menininkų, gatvės muzikantų 
pasirodymais.

n Prahos pilis
Prahos pilis be abejo savo išvaizdą pakeitė šimtus 
kartų nuo tada, kai IX amžiuje čia buvo įkurti pirmieji 
miesto įtvirtinimai. Čekai didžiuojasi, kad Prahos 
pilis yra didžiausia pagal užimamą plotą visame 
pasaulyje - istoriniai pastatai čia išsidėstę 45 ha 
plote.

n Šv.Vito katedra
Šv.Vito katedros bokštai miesto panoramoje atrodo 
labai iškilmingai. Puošniosios gotikinės katedros 
statybos buvo pradėtos dar XIV amžiuje ir vyko 
keliais etapais. O labiausiai kvapą užgožia dideli 
vitražiniai langai, kurių, apsilankę katedroje, nepa-
miršite niekada.

n Karališkasis sodas ir Belvederis
Karališkasis sodas buvo įkurtas 1535 m. Sodai 
buvo apsodinti XVI a., o tiksliau - 1534 m. pagal 
Italijos renesanso stilių. Vėliau prasidėjo karališ-
kosios vasaros rezidencijos statybos, joje gyveno 
karalienė Ona. Dabar čia veikia dailės galerija. 
Priešais vasarnamį yra fontanas, kuris skamba, kai 
vanduo krinta ant bronzinio vandens, tad jis vadi-
namas dainuojančiu fontanu ir sutraukia marias 
turistų. 

n Mažasis miestas
Mažasis miestas (Mala Strana) yra Prahos dalis, kuri 
nepakito nuo XVIII a. 

verta aplankyti

Parengė Ringailė StulPinaitė

Prie Prahos pilies budi garbės sargyba, kurios 

pamaina keičiasi vidurdienį, o įėjimo sargybiniai 

keičiasi kas valandą.

simboliška ceremonija

Centrinė senamiesčio aikštė -  
šalia astronominio laikrodžio

Ringailės Stulpinaitės nuotr.

Fontanas Karališkajame sode
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip nusiųsti bučinį draugui, šiuo metu 
gyvenančiam už tūkstančio kilometrų? Ar 
vaizdo klipo audringumas gali priklausyti 
nuo peržiūrų skaičiaus? Ar iš jūsų nuotrau-
kos galima nuspręsti, su kokiu augintiniu 
geriausiai sutartumėte? Čia rasite visus at-
sakymus.

El.reklama: kaip prisibelsti į žmogaus jausmus?

karštis priklauso  
nuo vartotojų kiekio

Kas?
„Perrier“.

Ką padarė?
Pasiryžo įrodyti seną tiesą - „kuo dau-

giau žmonių kambaryje, tuo jame karš-
čiau“, tačiau visa tai pakreipė kiek kita 
linkme. Sukūrė internetinį puslapį ir pa-
žadėjo - čia vaizdai iš karščiausio Pary-
žiaus klubo, kuo daugiau peržiūrų jie su-
lauks, tuo karštesnę istoriją matysite.

Kodėl veikė?
Tam buvo nufilmuota galybė panašių 

vaizdo klipų, tačiau kiekvienas jų atrodė 
vis audringesnis. Tarkime, pačiame pa-
skutiniame atmosfera taip įkaitusi, kad 
nuo karščio netgi matoma, kaip lydosi 
šviestuvai. Kad žiūrėti būtų dar įdomiau, 
kompanija pasikvietė populiarią vietos 
grupę ir fone paleido specialiai reklamai 
įrašytą garso takelį. Tiesa, muzika vėliau 
išleista ir kaip atskiras albumas.

rezultatai?
Tam, kad vaizdo klipai keistųsi, var-

totojai patys turėjo sukurti virusinį efek-
tą. Nuoroda pradėta platinti elektroniniu 
paštu, „Facebook“, „Twitter“ kanalais.

goo.gl/ls6i4Qcom

n Geriausias rezultatas tuomet, kai kelios platfor-

mos sujungiamos į vieną visumą.

Vietoj IšVadų
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Internetas

El.reklama: kaip prisibelsti į žmogaus jausmus?

koks augintinis  
tau tiktų labiausiai?

Kas?
„Pedigree“.

Ką padarė?
Juk ne paslaptis, kad augintinis ir jo 

šeimininkas dažnai turi panašius būdo 
bruožus, kartais netgi išvaizdą. Beglo-
biams šunims namų ieškantys „Pedigree“ 
sukūrė platformą, kurioje nuskenuojamas 
jūsų veidas. Analizuojama veido forma, 
akys, lūpos ir kitos detalės. Iškart po to 
gaunate išvaizda jus labiausiai atitinkan-
čio šuns nuotrauką.

Kodėl veikė?
Jei sudomino, galite nieko nelaukę 

vykti į prieglaudos centrą ir įsitikinti savo 
panašumu. Jei patiks ir šuns charakteris, 
jau kitą dieną su naujuoju augintiniu 
galėsite siausti artimiausioje aikštelėje.

rezultatai?
Per visą kompanijos laiką sugeneruo-

ta per 2 mln. rezultatų, jie socialiniuose 
tinkluose buvo pasidalinti 2,1 mln. kartų. 
Iš viso tinklalapis aplankytas 4,5 mln. 
kartų, na ir įdomiausia statistika - iš 
prieglaudos buvo paimta 120 proc. dau-
giau gyvūnų.

goo.gl/5TP4iu

virtualūs bučiniai

Kas?
„Burberry“.

Ką padarė?
Gilias tradicijas turinčių Britanijos 

mados namų „Burberry“ kūrybininkai 
nusprendė, kad mieliausias dalykas pa-
saulyje yra bučiniai. Tačiau mes negali-
me pabučiuoti draugų, kurie šiuo metu 
yra kituose miestuose ar netgi šalyse. 
Tam buvo sukurta programėlė, leidžian-
ti šį veiksmą atlikti virtualiai.

Kodėl veikė?
Tereikėjo nueiti į tam skirtą tinkla-

lapį arba telefone parsisiųsti specialią 
programėlę. Aktyvuota kamera atpažin-
davo vartotojo lūpas ir iš jų padarydavo 
lūpdažių stiliaus atspaudą. Komanda 
tvirtina nežinojusi, kad paleidimo metu 
Brazilijos jaunimas šventė meilės dieną. 
Būtent iš čia išsiųsta daugiausiai buči-
nių, o jų kelionę buvo galima stebėti ir 
interaktyviame pasaulio žemėlapyje.

rezultatai?
Lūpų atspaudais papuošti virtualūs 

laiškai pasiekė 200 šalių, 13 tūkst. miestų 
gyventojus. O kiekvienas vartotojas su pre-
kės ženklu vidutiniškai praleido po 3 min.

goo.gl/Q4pXRv
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Veidai
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Ją sudaro trisdešimt tapybiškos fotografijos darbų, nukeliančių į mis-
tinius pasaulius. „J.Lucos fotografijoje realybė gęsta beveik nepalikdama 
nūdienos ženklų. Atpažįstami vaizdai, daiktai negelbsti - nepalieka jaus-
mas, kad tai nugyventi gyvenimai, o užfiksuoti žmonės jau yra tapę ar-
chyvinių nuotraukų herojais. J.Lucos fotografija yra tyli, bet kartu ir 
emocijų kupina provokacija, turinti dozę fantasmagorijos ir kinemato-
grafišką vaizdų dėstymo manierą. Mistinės, beveik antgamtinės būtybės 
hipnotizuoja, įtraukia į pasakojimą, priversdamos jaustis nejaukiai, lyg 
nuolat stebimam“, - komentavo menotyrininkė Danguolė Ruškienė.

Panevėžyje gimusi fotomenininkė J.Luca pastaruosius dešimt metų 
gyvena ir kuria Londone. Baigusi mados dizaino studijas, pasirinko ta-
pybiškos fotografijos kryptį. Dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir 
užsienyje, jos darbai buvo eksponuoti Niujorke, Los Andžele ir Londo-
no „Saatchi“ galerijoje. 2013 m. ji pelnė bronzos apdovanojimą Londo-
no fotografų asociacijos portretų konkurse „Let’s Face It 9“. „Laisvalaikio“ inf.

 MENAI

Jurga Luca: atskleisti meną, o menininką 
paslėpti - štai meno tikslas

Fotomenininkės Jurgos Lucos darbai 
žiūrovus nukelia į mistinį pasaulį

Jurgos Lucos darbai

Lietuvos rusų dramos teatras atvėrė duris į fotomenininkės Jurgos 
Lucos (46) darbų parodą „Tylos griuvėsiai“. Tai pirmoji personalinė 
Londone, Anglijoje, kuriančios fotomenininkės kūrybos paroda.

Laisvai apžiūrėti pirmajame teatro aukšte įsikūrusią ekspoziciją  

lankytojai gali antradienį, spalio 28 d., nuo 15 iki 18 val.  

Į spektaklius ateinantys žiūrovai ją matys iki sausio pabaigos.



48 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  2 4

Gidas

rekomenduoja

Kas?Vestuvių paroda „Išteku.lt“.
Visų porų, kurios ruošiasi vestuvėms ir nori 

susieti gyvenimą kartu, jau antrą kartą laukia 

įspūdingiausia ir didžiausia vestuvių paroda 

Vilniaus rotušėje! Čia galėsite pamatyti ir su-

sipažinti su geriausiais visos Lietuvos rengi-

nių vedėjais, floristais, dekoratoriais, vestuvių 

planuotojais, fotografais, konditeriais, sodybų 

savininkais, maisto tiekėjais, dizaineriais, ju-

velyrais, nuomos salonų steigėjais, grožio spe-

cialistais ir kitais vestuvinių paslaugų tiekė-

jais. Pirmą kartą Lietuvoje vienoje salėje iš-

vysite istorines vestuvines sukneles ir šiuolai-

kinių dizainerių kūrybą. 12 žinomiausių 

Lietuvos dizainerių specialiai šiai parodai 

ruošia įspūdingiausius ir juos labiausiai at-

spindinčius vestuvinių suknelių modelius.

Kur? Vilniaus rotušė (Didžioji g.31).

Kada? Spalio 24-26 d. 

Už kiek? Suaugusiam: 14 Lt (Tiketa.lt on-

line bei kasos punktuose renginio metu).

nuotakoms ir jaunikiams

Ką veikti savaitgalį?
Kas? „Love In Slow  
Motion“.
Muzikos prodiuseriai ir diskžo-
kėjai Martin Virgin ir Stepan Bi-
tus. Naują jausmų ir aistrų ku-
piną „Love In Slow Motion“ se-
zoną pradės bei savo albumą 
„Consequenced“ pristatys disko 
grupė iš Sankt Peterburgo D-Pul-
se. Kosmoso kaubojų trio koncer-
tu metu dėmesį prikaustys ne tik 
astronominiais garsais, bet ir 
specialiai jiems pritaikytomis bei 
įspūdingai pateiktomis vizuali-
zacijomis. 
Kur? „Studio 9“ (Gedimino 
pr.9).
Kada? Spalio 24 d. 23 val.
Už kiek? 10-20 Lt.

klubinėtojams

Martin Virgin
Stepan Bitus

Ulos Liukos nuotr.
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Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? „ZomBėk“.
Jei kada galvojote, kas būtų, jei netyčia 

įvyktų zombių apokalipsė, jums pasise-

kė - lietuvoje įvyks pirmasis bėgimas 

nuo zombių. Bėgimo tikslas - įveikti dis-

tanciją taip, kad nepagautų ir neužkrės-

tų zombiai. Dalyviai galės pasirinkti - ar 

bėgti nuo zombių, ar tapti zombiais. Ren-

ginyje dirbs profesionali grimuotojų ko-

manda, naktinių orientacinių ir airsof-

to daliniai, specialiai paruoštos lėtėjimo 

kliūtys. Gerų įspūdžių žada trumpesnė 

2,5 km bėgimo trasa, o labiau patyru-

siems siūloma išbandyti 5 km bėgimą.

Kur? Vingio parkas, M.K.Čiurlio-

nio g. 100 (būstinė).

Kada? Spalio 25 d. 18 val.

Už kiek? Suaugusiam: 35-59 Lt.

Kas? Kavos konferencija  
„Dark Times“.
Kavos entuziastai CROOKED nOSE & 
COFFEE StORiES kviečia į antrąją 
kavos konferenciją DaRK tiMES, kuri 
įvyks spalio 25-ąją galerijoje „Vartai“, 
Vilniuje. Renginys lauks visų, kurie no-
ri plačiau pažinti kavos kultūrą ir ieško 
kavoje įkvėpimo. tarp pranešėjų baristos 
ir kavos skrudintojai ieva Malijauskai-
tė, Domas ivonis („taste Map“, Vilnius), 
kavos ambasadorius Ralfas Berlitas 
(Ralf Berlit - „no Fire no Glory“, Ber-
lin), maisto žurnalistė ir fotografė Eglė 
Mačerauskė, kavos įrankių kūrėjas ir 
amatininkas Vauteris Strytmanas (Wou-
ter Strietman), filosofas ir rašytojas Kris-
tupas Sabolius bei dar keletas garbingų 
svečių. 
Kur? Galerija „Vartai“, Vilniaus g.39 
(Vilniaus mokytojų namai, 3 aukštas). 
Kada? Spalio 25 d. 10 val. 
Už kiek? Suaugusiam: 93 Lt (Bilietu-
pasaulis.lt online bei kasos punktuose).

Lyriškiems

skonio gurmanams

sportuojantiems

Ką veikti savaitgalį?

Kas? Tarptautinis dainuojamosios  
poezijos festivalis „Tai - aš“.  
Koncertas GALA.I.
tai - vienintelis tarptautinis šio žanro renginys 
Rytų Europoje. Dešimtyje festivalio laidų yra 
dalyvavę atlikėjai iš latvijos, ukrainos, lenki-
jos, Švedijos, norvegijos, Danijos, Vokietijos, 
JaV ir, be abejo, lietuvos. Vienas iš unikaliau-
sių festivalio akcentų tarptautiniame kontekste 
tas, kad dalyviai dainas atlieka savo gimtąja 

kalba. taip klausytojams pristatoma ne tik šio 
žanro tradicija konkrečioje šalyje, bet ir dalelė 
jos kultūros platesne prasme. Dalyvauja: Kostas 
Smoriginas, alina Orlova, Domantas Razaus-
kas,  Stenlis Samuelsenas (Stanley Samuelsen - 
Farerų salos) ir styginių kvartetas bei kiti. 
Kur? Šv.Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30). 
Kada? Spalio 24 d. 18 val.
Už kiek? Suaugusiam: 22-74 Lt (Bilietai.lt 
online bei kasos punktuose).

Alina Orlova
Stasio Žumbio nuotr.



Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

2014 m. spalio 24-30 d.

Interviu su Jolanta Leonavičiūte - 68-69 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Jolanta
Leonavičiūtė į televiziją  
grįžta šokio žingsniu
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TV1	 4,1	%
PBK	 3,9	%
TV8	 3,9	%
Lietuvos	rytas	TV	 3,5	%
RTR	Planeta	 2,7	%

REN	Lietuva	 2	%
Info	TV	 1,9	%
Video	ir	DVD	 1,3	%
LRT	Kultūra	 0,7	%
Liuks!	 0,6	%

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

PBK	 3,8	%
Lietuvos	rytas	TV	 3,7	%
TV1	 3,5	%
RTR	Planeta	 3,5	%
Info	TV	 3	%

TV8	 2,9	%	
REN	Lietuva	 2,6	%
LRT	Kultūra	 1,2	%
Video	ir	DVD	 1,2	%
Liuks!	 0,8	%

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK	17,8	%	

TRUMPai

Dainininkas DoNaTas MoNTvy-
Das (26) užsibrėžė tikslą į Lietuvą atvežti 
„Eurovizijos“ konkursą. „Tai - valstybinis 
prestižo reikalas, ir tai yra mano tikslas. 
Juolab, kad įrašinėdami pastarąjį albumą 
pradėjome bendradarbiauti su austra-
lais, švedais. Dabar sakau jiems tiesiai: 
„Mums reikia dainos nugalėtojos“. Ir mes 
jos ieškome. Yra abipusis susidomėjimas, 
žiūrėsime, kas iš to išaugs“, - pasakojo 
atlikėjas.

Šuolininkas į vandenį iGNas BaR-
kaUskas (25), TV3 žiūrovams jau pa-
žįstamas iš didžiulio susidomėjimo su-
laukusio projekto „Šuolis“, jau netrukus 
pasirodys naujame TV3 projekte „Šok su 
manimi“. Jo partnerė - JoMaNTė DaP-
kEvičiūTė (22) - daugkartinė Lietuvos 
sportinių šokių čempionė, aukso meda-
liu pasipuošusi keturis kartus. Pora repe-
tuoja kasdien po porą valandų.

laisvalaikis PRiE 
TElEvizoRiaUs 

Kadangi pats daug kur dalyvauju, viską pa-
matau gyvai. Labiau mėgstu vakarą praleisti su 
knyga. Atvirai pasakius - televizija mane vargina. 
Turime televizorių, jis stovi ir rodo kelis kanalus, 
jei gerai veikia antena. Retkarčiais įjungiame, bet 
ne tuomet, kai būname namie visa šeima. Nori-
me laiką praleisti kartu, o ne spoksoti televizorių 
ir neskirti dėmesio vienas kitam.

PRaMoGiNiai šoU 

Nestebiu jokių šou. Kartais būna, kad net 
nežinau kokių nors Lietuvos įžymybių. Sten-
giuosi savęs nekvaršinti visais šitais dalykais. 
Nesu geltonosios spaudos skaitytojas, nese-
ku, kas, kur, kada ir su kuo.

TElEviziJa PER vakaRiENę 

Jei televizorius yra įjungtas ir yra koks 
nors pietų metas, dažniausiai išjungiu. Man 
maistas ir televizija visiškai nesiderina ir net 
trukdo. Bet čia kaip kam, kiti be televizoriaus 
net gyventi negali.

DokUMENTika 

Seniau per televizorių žiūrėdavau doku-
mentiką apie gyvūnus, bet pastaruoju metu 
viską, kas man įdomu, randu internete.

kUlTūRos laiDų 
EGzisTaviMas

Gerai, kad yra ir kultūros laidų televizi-
joje, bet, jei atvirai, jos manęs vis tiek netrau-
kia. Knyga geriau.

TElEviziJa PRofEsiNiais 
sUMETiMais 

Kadangi pats dalyvauju projekte „Auksi-
nis balsas“, kartais jį pažiūriu dėl profesinių 
sumetimų, o kartais netyčia praleidžiu.

TV3	15,9	%	

LRT	Televizija	
8,1	%	

BTV	6,8	%	
NTV	Mir	Lietuva	

5,1	%	

TV6	4,5	%	Kiti		
kanalai	15,7	%	

LNK	21,9	%

TV3	19,8	%

LRT	Televizija	
6,9	%

BTV	5,2	%

TV6	5,2	%

NTV	Mir		
Lietuva	4,1	%Kiti		

kanalai	12,3	%

Dainininkas	EDgaRas	LuBys	(31)	labiau	
vertina	bendravimą	su	šeima	ir	draugais	
negu	laisvalaikį	prie	televizoriaus.	Būtent	
dėl	to,	nors	televizorių	namuose	jis	turi,	
retai	kada	įsijungia.	atlikėjas	prisipažįsta,	
kad	dažniau	skaito	knygas,	užuot	žiūrėjęs	
įvairias	laidas	ar	filmus.

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Edgarą Lubį

Nr.	Laida		 TV		Reitingas

1	 LIETuVOs	TaLENTaI	 TV3	 10,9

2	 VaLaNDa	su	RŪTa	 LNK	 9,9

3	 KK2	PENKTaDIENIs	 LNK	 9,4

4	 NuO...IKI	 LNK	 9,2

5	 LIETuVOs	BaLsas	 LNK	 9,1

6	 aLFa	saVaITĖ	 LNK	 8,4

7	 KK2	 LNK	 8,4

8	 PasMERKTI	3	 TV3	 8,1

9	 LNK	ŽINIOs	 LNK	 7,8

10	 PRIEŠ	sROVĘ	 TV3	 7,2

Duomenys: TNS LT, 2014 m. spalio 13-19 d.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Naujas LNK projektas bus tikras išban-
dymas neseniai susituokusioms poroms. TV 
eteryje ką tik iškepti sutuoktiniai susirungs 
tradiciniuose vestuvių žaidimuose, į savo ko-
mandas pasikvietę pabrolius, pamerges, bei 
rinks geriausias vestuvių dainas. M.Jampols-
kiui ir A.Butkui vesti laidą padės ir aktorė 
Asta Baukutė.

A.Butkus džiaugiasi dėl naujų pareigų, 
tačiau paklaustas, kada gi pats galės pade-
monstruoti aukso žiedą ant piršto, tik nusi-

juokia. „Koks aš svajonių jaunikis, greičiau 
svajonių senikis, - titulo kratosi šokėjas. - 
Vesti aš nenoriu, man ir taip gerai!“ Naujo 
šou dalyviams jis negailėjo pagyrų: „Jie - šau-
nuoliai, nepabūgę įsipareigojimų visam gyve-
nimui. Be to, ir laida mūsų puiki, čia niekas 
nieko blogo nekalba, skleidžia tik puikias 
emocijas ir kviečia džiaugtis kitų laime.“

Prieš metus šeimą sukūręs kitas „Šventę 
švęsti“ vedėjas M.Jampolskis sako, kad dar-
nus šeimos gyvenimas yra ilgas procesas, 
gyvenimo tikslas. „Vieniems pasiseka, ki-
tiems - ne. Bet stengtis verta. Mudu jau ke-
tverius metus kartu, o įspaudai pase nieko 
nepakeitė, nes savo įspaudą galvoje jau turė-
jau. Mums kiekviena diena kaip šventė. O tą 
šventę reikia švęsti“, - sakė naują LNK šou 
pristatantis M.Jampolskis.

Veidai
UŽ KadRO TElEvizija

M.Jampolskiui ir A.Butkui -
naujos pareigos

KoKs aš svajonių 
jauniKis, greičiau 
svajonių seniKis

Andrius Butkus

Kurį laiką nuo televizijos ilsėjęsi šokėjas Andrius ButKus (33) 
ir aktorius MArius JAMpolsKis (36) netrukus grįš į tV eterį.  
lnK televizijoje jiems patikėtas naujas savaitgalio šou „Šventę švęsti“.

Šokėjas Andrius 
Butkus kol kas 

neskuba eiti prie 
altoriaus

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Aktorius Marius 
Jampolskis įsitikinęs, 
kad dėl darnios 
santuokos stengtis verta
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TV PROGRAMA penktadienis

 12.00 	 „Rasputinas	-	caro	
	 	 favoritas“

 19.15 	 Akacijų	alėja	2014 24.00 	 „Sprogimo	banga“ 21.00 	 Norim	dar!	
	 	 Su	Radistais

 18.30 	 TV3	žinios

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.50	 „Rutos	 Ren-
del	detektyvai“.	9.55	„Mano	mažasis	ponis“.	10.20	
Senoji	 animacija.	 11.00	 „Ką	 padariau	 dėl	 meilės“.	
12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	0.05	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00,	23.10	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaiku-
čiai.	20.30	Gardu	Gardu.	21.00	„Šiaurės	pašvaistė“.	

 Info TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30	
Dviračio	 šou.	 10.40	 Mes	 pačios.	 11.05	 Krepšinio	
pasaulyje.	11.30	Apie	žūklę.	12.00,	14.45	24	valan-
dos.	 13.00	 Tauro	 ragas.	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	
Padėkime	augti.	 15.40	Pagalbos	 skambutis.	 17.00	
Info	diena.	21.00	Alchemija	LXVI.	21.30	Info	diena.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	 9.00,	 11.00,	 4.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Bu-
činys“.	 13.45,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	
Vyriška.	Moteriška.	15.55,	4.05	Mados	nuospren-
dis.	17.45	Humoro	festivalis.	20.00	Laikas.	20.40	
Lietuvos	 „Laikas“.	21.15	Stebuklų	 laukas.	22.15	
Respublikos	turtas.	0.10	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
7.05	„Vovočka	3“.	7.30	Žiūrėti	visiems!	8.25	Kviestinė	
vakarienė.	9.20	Tinkama	priemonė.	10.15	„112“.	10.45	
„Žvaigždžių	 gyvenimas“.	 12.25	 „Pėdsekiai“.	 13.20	
„Kariai	5“.	15.05	„Informacinė	laida	112“.	15.35	Žiū-
rėti	visiems!	16.30	Šeimos	dramos.	17.30	Nemeluok	
man!	19.25	Tinkama	priemonė.	20.30	Kviestinė	vaka-
rienė.	21.30	„Keista	byla“.	22.25	„Pasaulio	paslaptys	
su	A.Chapman“.	23.25	„Jums	net	nesisapnavo“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	su-
grįžimas“.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.25	
Valgis	 be	 taisyklių.	 10.30	 Apžvalga.	 10.55	 Prisie-
kusiųjų	 teismas.	13.30	Apžvalga.	13.55	Prokurorų	
patikrinimas.	 15.35	 „Sudaužytų	 žibintų	 gatvės“.	
16.30	 Apžvalga.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 18.50	
„Operacija	 „Lėlininkas“.	 20.45	 Norkino	 sąrašas.	
21.35	„Kurorto	policija“.	23.25	„Aštuntukas“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Geležinis	Šurikas.	10.00,	13.00,	
16.00,	19.00	Žinios.	10.50	Visa	Rusija.	11.00	Apie	tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	širdis“.	15.00	 „Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Kamenskaja“.	17.30	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Banditų	
karalienė“.	22.00	Specialusis	korespondentas.	

 TV PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.00	KucinAlina.	8.30	„Tarp	
mūsų	 gandrų“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Taip	
turėjo	 būti“.	 13.05	 „Pagalbos	 signalas“.	 13.25,	
18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Ži-
nios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 14.50	 „Komisaras	
Aleksas“.	15.40	Klajūno	užrašai.	15.50	 Ekologija	
ir	 verslas.	 16.25	 „Zlotopolskiai“.	 17.00	 Laukimo	
salė.	18.20,	22.45,	7.25	Polonija	užsienyje.	18.30	
TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
Kaip	užmušti	Fidelį?	19.25	Okrasa	laužo	taisykles.	
19.55,	 5.10	 „Pagalbos	 signalas“.	 20.25	 Provin-
cijos	 lobiai.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	
sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Ir	gėriui,	 ir	
blogiui“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.50,	12.30,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuome-
nės	gyvenimas“.	6.40,	11.40,	17.30,	0.10	„Nuotykiai	
rojuje“.	7.30,	10.50,	18.20	 „Gyvenimas	kaip	šou“.	
8.20,	15.50,	22.05	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	9.10,	
13.20,	2.40	„Ieškau	topmodelio“.	10.00,	21.15,	1.00	
„Mados	kontrolė“.	10.25,	17.05	„Vaikantis	šlovės“.	
14.10,	20.00,	23.20,	1.50,	3.50	„Išskirtiniai“.	15.00,	
19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40,	23.45	„Žvaigž-
dė	kadre“.	20.50	„Svajonių	namas“.	22.55	„Kendros	
šou“.	3.30	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Niujorką“.	

 TV1000
5.00,	13.30	„Monos	Lizos	šypsena“.	7.20,	23.10	
„Tinklas“.	 9.30	 „Įsimylėti	 per	 dvi	 savaites“.	
11.30	 „Gyvenimas“.	 15.40	 „Žarijos	 miestas“.	
17.25	„10	arba	mažiau“.	19.00	„Kai	aš	gulėjau	
mirties	 patale“.	 21.00	 „Raudonasis	 drakonas“.	
1.10	 „Tiesa	 apie	 Čarlį“.	 3.00	 „Lakas	 plau-
kams“.	

 TRaVEl
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Istorinės	 įžymy-
bės.	8.00,	12.00,	17.00	Kelionė	su	veterinaru:	
Australija.	 8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
Nikaragva;	Ruanda.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėji-
mo	įgulos.	10.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legen-
dos.	 11.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	
pasaulio	 kelionės	 motociklu:	 Rusija.	 16.00,	
23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 19.00	
Amerikos	maistas.	Aliaska.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	Nyderlandai;	Penangas.	21.00	Žemės	
stebuklai.	22.00	Pavojingos	žemės.	Haitis.	1.00	
Naktinė	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

(N-7).
9.00	 „Daktarė	Emilė	

Ouvens“	(N-7).
10.00	 „Paskutinis	iš	

Magikianų“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	

(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30.	„Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	Animacinė	komedija	
„Ratai	2“.

21.35	Fantastinė	romantinė	
drama	„Brėkštanti	
aušra.	2	dalis“	
(N-14).

23.50	Romantinė	drama	
„Vėtrų	kalnas“.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Pagalbos	skambutis	
(N-7).

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

Nesąžiningas	lenkty-
nininkas	(N-7).

13.00	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai		

prieš	ateivius“.
14.10	Drama	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

(N-7).
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
22.45	Veiksmo	trileris	

„Terminatorius	3.	
Mašinų	prisikėlimas“	
(N-7).

0.55	 Siaubo	f.	„Karštinė	2.	
Pavasario	karštligė“	
(S).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas“	

(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas“	(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.35	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.50	 „Kelias	į	laimę	2“	

(N-7).
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
22.50	Specialus	tyrimas.
23.30	Dabar	pasaulyje	

(rusų	kalba	iš	
Prahos).

24.00	Veiksmo	trileris	
„Sprogimo	banga“	
(N-14).

2.05	 „Senis“	(N-7).
3.05	 Laba	diena,	Lietuva.
4.50	 Duokit	šansą.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Nuotykių	f.	„Vinetu	ir	
metisas“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	TV	serialas	
„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

17.00	TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.30	TV	serialas	

„Mitiajaus		
pasakėlės“	(1)	(N-7).

19.30	Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

21.30	Veiksmo	f.	
„Universalus	karys.	
Atsiskaitymo	diena“	
(N-14).

23.45	Farai	(N-14).
1.10	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.10	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
12.00	 „Rasputinas	-	caro	

favoritas“	(N-7).
13.00	Sąmokslo	teorija	(N-7).
14.00	 „Šnipai	orbitoje“	(N-7).
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“	

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

link!	Ištisus	metus.
17.20	 „Pavojingiausi	

pasaulio	gyvūnai“	
(N-7).

18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	Kitoks	pokalbis.
20.55	Pasaulis	X.	„Kaip	

vardas	lemia	žmo-
gaus	likimą“	(N-7).

21.55	VMG	sala.
22.00, 2.00	 Veiksmo	f.	

„Amerikos	kikboksi-
ninkas“	(N-14).

24.00, 3.30	 Siaubo	f.	
„Nakties	košmarai“	
(S).

5.05	 „Gamtos	pasaulis“.
5.15	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Aivenhas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Kęstutis	Jablonskis	

ir	draugai.	2007	m.
13.30	Mokslo	sriuba.
13.45	 „Raudonmedžio	rojus“.
15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	 Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Gintaro	kelias“.
18.50	Jūra.	Lietuvos	

pakrančių	švyturiai.
19.15	Akacijų	alėja	2014.
20.00	Kultūra	+.
20.30	Mokslo	ekspresas.	
20.45	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
21.30	Didžioji	Lietuva.
22.00	A.Grikevičiaus	drama	

„Ave,	vita!“
23.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	„Tėve	mūsų“.
24.00	Panorama.
0.30	 Džiazo	muzikos	vaka-

ras.	XXVII	tarptauti-
nis	festivalis	„Vilnius	
Jazz	2014“.

1.30	 Muzikos	pasaulio	
žvaigždės.	Boguslavo	
Martinu	kūriniai.

 9.00	„Vinetu	ir	metisas“
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„ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ“
MelodraMa. JAV. 2005.
Režisierius Dž.S.E.Berkas.
Vaidina Dž.Džeksonas,
D.Saterlandas, Dž.Luis.

Dankanas niekaip neatsigauna po 
tėvo mirties. Kartą lankydamas se-
nelius, Dankanas sutinka senjorus 
prižiūrinčią Keitę. Vaikinas įsidarbina 
pagalbiniu darbininku senelių na-
muose ir tai yra didžiausias iššūkis...

„VĖTRŲ KALNAS“
roMantinė draMa. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 1992.
Režisierius P.Kosminskis.
Vaidina Ž.Binoš, R.Fainsas, S.Vord.

Hitklifas - Ketės įbrolis. Ketės broliai 
jį laiko už save menkesniu, nes jis 
dirba patarnautoju. Jis dar labiau 
įskaudinamas, kai jo gyvenimo 
meilė Ketė išteka už kito vyro, nes 
tekėti už patarnautojo jai būtų di-
džiulė gėda...

spalio 24 d.

 13.45 	 „Vairavimo	
	 	 pamokos“

 10.00 	 „Gelbėtojai	
	 	 Havajuose“

 22.45  	„Septyni“

 ANImAL PLANeT
7.00,	 11.55	 Veterinaras.	 7.25,	 15.35	 Darbas	
meistro	 bijo.	 8.15,	 16.30	 Pragariška	 katė.	 9.10	
Gyvūnų	 jaunikliai.	10.05,	18.20	Dikas	 ir	Domas	
skuba	į	pagalbą.	11.00	Šunų	mada.	12.20,	6.35	
Beždžionių	gyvenimas.	12.50,	19.15	Iškviečiamas	
tramdytojas.	13.45,	20.10	Aligatorių	tramdytojai.	
14.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	17.25	Kačiukai	
ir	šunyčiai.	21.05,	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	
22.00	 Plaukimas	 su	 pabaisomis.	 22.55	 Kalnų	
monstrai.	23.50,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

 SPoRT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	 lygos	 turo	apžvalga.	
8.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „FC	 Twente“	 -	
„AFC	 Ajax“.	 2014/2015	 sezonas.	 10.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 CSKA	 -	 „Lokomotiv“.	 12.15	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„SC	He-
erenveen“.	15.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Kras-
nodar“-	„Zenit“.	2014/2015	m.	sezonas.	17.00	NBA	
krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Oklahomos	
„Thunder“.	 19.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lygos	turo	apžvalga.	20.10,	21.10	Olandijos	„Eredi-
visie“	lyga.	„FC	Twente“	-	„AFC	Ajax“.	2014/2015	
sezonas.	22.00,	23.15	ATP250	„Apia	International	
Sydney“	vyrų	tenisas.	Finalas.

 VIASAT SPoRT BALTIc
6.45	Boksas.	Genadijus	Golovkinas	-	Marco	An-
tonio	Rubio.	9.45	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Liverpool“	-	„Real“.	11.35	Futbolas.	UEFA	Euro-
pos	 lyga.	„Lille“	-	„Everton“.	13.25	Ledo	ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Avangard“.	15.25	Krep-
šinis.	Eurolyga.	„Emporio	Armani“	-	„Barcelona“.	
17.15	Krepšinis.	Eurolyga.	„Neptūnas“	-	„Crvena	
Zvezda“.	19.05	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
apžvalga.	19.35	Krepšinis.	Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	
„Nizhny	Novgorod“.	Tiesioginė	transliacija.	21.40	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Olympiacos“	 -	 „Laboral	
Kutxa“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.25	 Futbolas.	
Premier	lygos	apžvalga.	23.55	Krepšinis.	Euroly-
ga.	„Žalgiris“	-	„Nizhny	Novgorod“.	1.45	Krepši-
nis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Laboral	Kutxa“.

 eURoSPoRT
9.35,	 19.30	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	 11.00,	
16.45	Motosporto	 žurnalas.	 11.30,	 18.30,	 1.45	
Smiginis.	 13.30,	 17.15	 Sporto	 linksmybės.	
13.45	 Žvaigždžių	 žurnalas.	 Bode	 Miller.	 14.30	
Kalnų	 slidinėjimas.	 Žurnalas.	 14.45	 Biliardas.	
21.00	 Boksas.	 Legendinės	 kovos.	 21.45	 Laida	
apie	 Myke	 Tyson.	 22.00	 Boksas.	 Profesionalų	
kovos.	 24.00	 Ralis.	 FIA	 Europos	 čempionatas.	
0.30	Motosportas.	GT	akademija.	0.45	Galiūnų	
sportas.	„Strongman	Champions	League“.	

„BRĖKŠTANTI AUŠRA. 2 DALIS“
Fantastinė roMantinė draMa. JAV. 2012.
Režisierius B.Kondonas.
Vaidina K.Stiuartas, R.Patinsonas, T.Lotneris.

Tapusi vampyre, Bela pradeda naują gyvenimą ir su Edvardu augina duk-
relę Renesmę. Kai dėl nepagrįsto kaltinimo Renesmė tampa Volturių 
taikiniu, Kalenai keliauja aplink pasaulį ir renka sąjungininkus, būsiančius 
liudininkais jų gynyboje. Besistengdamos išnaudoti visas savo galimybes, 
armijos renkasi kiekvienoje pusėje ir rengiasi galutinei kovai.

„TeRmINAToRIUS 3. 
mAŠINŲ PRISIKĖLImAS“
VeiksMo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV, Vokietija. 2003.
Režisierius Dž.Mostou.
Vaidina A.Švarcenegeris,
K.Deins, K.Loken.

Praėjo dešimtmetis nuo to laiko, 
kai Džonas Konoras sutrukdė Teis-
mo Dienai, taip apsaugodamas 
žmoniją nuo sunaikinimo...

TV8
21.00

LNK
22.45

TV3
23.50

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas		

ir	voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas	Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	XVI.	
Kalėdų	vaiduokliai“	
(N-14).

22.45	Kriminalinis	trileris	
„Septyni“		
(N-14).

1.05	 Drama	„Sekso	
magistrai“		
(N-14).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30, 21.30	 	
Ugniagesiai		
gelbėtojai	(N-7).

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“	(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Kastlas“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30, 20.00	 	

„Nevykėlių	dalinys“.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-14).
16.00	 „Ryšys“	(N-7).
17.00	 „Kobra“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
22.00	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
23.00	Veiksmo	drama		

„24	valandos“		
(N-14).

24.00	Animacinis	f.	
„Trapučio	parkas“	
(N-14).

0.30	 Veiksmo	drama	
„Majamio	katastrofa“	
(N-14).

2.00	 Eurolygos	rungtynės.	
Kauno	„Žalgiris“	-	
„Nižnij	Novgorod“.	
Vaizdo	įrašas.

9.00, 20.00, 22.55	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

9.45	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

10.45	Lietuvos		
kapinės.

11.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.

12.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

12.45	 „Nepažįstamoji		
iš	Vaildfel-Holo“	
(N-7).

13.45	 „Vairavimo		
pamokos“		
(N-7).

15.30	 „Baimė	mylėti“		
(N-7).

17.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

20.20	 „Tėvai		
už	borto“.

21.00	Pagaliau		
penktadienis!	
„Mergina	iš	
Amerikos“.

23.10	 „Kovotojas“		
(N-14).

TV3
21.35

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Statybų.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Visa	tiesa	apie	

ryklį“.
13.10	Nuotykių		

komedija	„Šuo		
policininkas“.

15.00	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

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

17.20	Ekstrasensai	
	tiria	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Animacinė	nuotykių	
komedija	„Šrekas	
Trečiasis“.

19.30	Filmo	pertraukoje	-	
Eurojackpot	Loterija.

20.55	Veiksmo	f.		
„Toras“	(N-7).

23.05	Komedija		
„Šefas	ant	ratų“	
(N-14).

1.30	 Kriminalinė	komedija	
„Banditai“	(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Peliukas	Stiuartas	

Litlis“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas	Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir	Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	nuo-

tykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Nuotykių	f.		

„Peliuko	Perio	nuo-
tykiai“.

11.50	Komedija		
„Nuotakos	tėvas	2“	
(N-7).

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.30	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.35	Drama	„Dvidešimt	
minučių“	(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Animacinis	f.	

„Tintino	nuotykiai.	
Vienaragio		
paslaptis“.

21.10	Komedija		
„Pirmieji	metai.	
Pasitikime	protė-
vius!“	(N-14)

23.15	Komedija	„Viskas	
bus	gerai“	(N-14).

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

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Uždraustasis	
Čingischano	kapas“

13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Duokit	šansą.
14.30	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	Emigrantai.
16.00	Žinios
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
21.00	Auksinis	balsas.
23.30	 „Ketverios	vestuvės	

ir	vienerios	laidotu-
vės“	(subtitruota).

1.35	 „Senis“	(N-7).
2.35	 Istorijos	detektyvai.
3.20	 Auksinis	balsas.
5.25	 Gimtoji	žemė.

 23.30 	 „Ketverios	vestu-
vės	ir	vienerios	laidotuvės“

 15.00 	 „Dauntono	
	 abatija“

ŠeŠtadienis

„DEŠIMT JARDŲ“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius H.Doičas.
Vaidina B.Vilisas, M.Peris, A.Pyt.

Buvusio kaimyno Nikolo Ozeranskio-Ozo dėka inscenizavęs savo mirtį, 
buvęs samdomas žudikas Džimis Tudeskis-Tulpė gyvena ramų gyve-
nimą. Ir staiga nekviestas ir nelauktas ant jų namų slenksčio išdygsta 
Ozas ir prašo padėti išgelbėti jo žmoną iš vengrų mafijos nagų. Tačiau 
pagrobėjai tik ir laukia, kada Ozas kreipsis pagalbos į Džimį.

rekomenduoja

„TORAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius K.Brana.
Vaidina K.Hemsvortas, 
A.Hopkinsas, N.Portman.

Norėdamas pamokyti arogantišką 
sūnų Torą, jo tėvas Odinas, fantas-
tinės karalystės Asgardo valdovas, 
išmeta Žemėn. Mirtinguoju pa-
verstas Toras prabunda Meksikos 
žemėse, ten jį randa mokslininkė 
Foster. Galingo nepažįstamojo 
atsiradimas kels klausimus ne tik 
mokslininkams, bet ir specialiųjų 
tarnybų darbuotojams: iš kur jis...

„ŠEFAS ANT RATŲ“
Komedija. JAV. 2014.
Režisierius Dž.Favro.
Vaidina Dž.Favro, R.Daunis 
jaunesn., S.Johanson.

Karlas - kadaise garsus virtuvės še-
fas, dabar dirbantis populiariame 
restorane, bet priverstas paklusti 
senamadiško savininko reikalavi-
mams. Vieną dieną sutriuškintas 
žinomo maisto kritiko, Karlas meta 
darbą restorane, sėda į maisto fur-
goną ir į pašonę pasičiupęs savo 
buvusią žmoną bei sūnų iškeliauja 
ieškoti laimės į Majamį.

„INSPEKTORIUS MORSAS“
Kriminalinė drama. Jungtinė 
Karalystė, JAV. 1986.
Režisierius T.Čailsas.
Vaidina Dž.Fo, K.Veitlis, Dž.Grautas.

Irzlus, bet kultūringas inspekto-
rius Morsas nagrinėja įvairiausias 
žmogžudystes, nutikusias Oksfor-
do apylinkėse. Po darbo jis mėgsta 
klausytis klasikinės muzikos, taip 
pat skaityti poeziją, spręsti kryžia-
žodžius. Darbe jis skrupulingas ir 
itin atidus. 

TV3
20.55

TV8
16.00

  TV8
10.00	 Kultūra	 +.	 10.30	 Statybų	 TV.	 11.00	 Lai-
kas	 keistis.	 11.30	 Gardu	 Gardu.	 12.00	 „Mano	
mažasis	 ponis“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	 15.00	
„Agatos	 teisė“.	 16.00	 „Inspektorius	 Morsas“.	
18.05	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai“.	 19.10	 Laba-
nakt,	 vaikučiai.	 20.00	 Drama	 „Mūsų	 namas“.	
21.40	Romantinė	drama	„Šiaurės	pašvaistė“.	

  INFO TV
5.30	 Info	 diena.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	
Tauro	 ragas.	 14.00	 Nuo...	 Iki.	 14.45,	 15.50,	
17.00	 KK2.	 15.25,	 16.30,	 17.45	 Dviračio	 šou.	
18.15	 Sekmadienio	 rytas.	 18.55	 24	 valandos.	
20.00	Alchemija	LXVI.	Žaliasis	tiltas.	VDU	karta.	
20.30	 Autopilotas.	 21.00	 „Rojaus	 sodai“.	 22.00	
„Susitikimai	 su	 vaiduokliais“.	 23.00	 Pagalbos	
skambutis.	23.50	Valanda	su	Rūta.		

  PBK
9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	9.15	Ganyto-
jo	žodis.	9.35	Skanėstas.	10.15	Rusiškos	virtuvės	
istorija.	11.20	 Idealus	remontas.	12.10	„Pokrovo	
vartai“.	 14.15	 Filmo	 tęsinys.	 15.05	 „Išnuomoja-
mas	tėtis“.	17.20	Ledynmetis.	20.00	Laikas.	20.35	
Ekstrasensų	mūšis.	Jie	sugrįžo.	22.50	Šįvakar	su	
A.Malachovu.	0.35	„Fantazija	meilės	tema“.	

  REN
7.00	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.15	
Kviestinė	vakarienė.	11.50	„10	metų	jaunesni“.	
12.30	„Tai	mano	namai“.	13.00	Žiūrėti	visiems!	
14.00	„Slaptosios	teritorijos“.	15.00	„Ekstrasen-
sų	mūšis“.	17.15	„Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	
Prokopenka“.	19.10	Jūrmala.	Humoro	festivalis.	
21.00	„X	Faktorius“.	

  NTV MIR
6.00	 Rusiškos	 skyrybos.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	
15.00	Šiandien.	7.20	Apžiūra.	7.50	Pagrindinis	
kelias.	8.25	Gaminame	su	A.Ziminu.	9.25	Ru-
siškas	 įdaras.	 9.55	 Kulinarinė	 dvikova.	 10.55	
Buto	 klausimas.	 12.25	 A.Žurbino	 melodijos.	
13.10	Aš	lieknėju.	14.10	Savas	žaidimas.	15.20	
Mūsiškiai.	 16.05	 Tyrimą	 atliko...	 17.00	 Kon-
trolinis	 skambutis.	 18.00	 Centrinė	 televizija.	
19.00	Rusijos	sensacijos.	20.00	„Jūrų	velniai“.	
21.55	 Tu	 nepatikėsi!	 22.50	 Vyriškas	 orumas.	
23.25	 „Antrasis	 žmogžudysčių	 skyrius“.	 1.20	
Kriminalinė	 Rusija.	 2.20	 1917-ųjų	 spalis.	
Kodėl	 bolševikai	 paėmė	valdžią?	3.40	 „Brolis	
už	brolį	2“.	

TV3
23.05

 11.50 	 „Nuotakos	
	 tėvas	2“	

TV6
19.00
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7.00	 Jokių		
kliūčių.

8.00	 Amerikos		
talentai.

9.00	 Laba	diena		
(N-7).

9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime		

augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Pasaulio		

rąsto	kėlimo		
čempionatas.		
2013	m.

12.00	 „Žmogus	prieš	
gamtą“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių		
princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“	(N-7).
16.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Muzikinė	kaukė.
21.00	Veiksmo	trileris	

„Juodasis		
griaustinis“		
(N-14).

23.05	Siaubo	trileris	
„Kulkos		
greičiu“	(S).

1.10	 Bamba	TV	(S).

7.00	 Programa.
7.04	 TV	parduotuvė.
7.20	 Dokumentinis	f.	

„Mirties	stovykla	
Treblinka.	Išlikusiųjų	
istorijos“	(N-7).

8.40	 „Mano	brolis	-	isla-
mistas“	(N-7).

10.00	VMG	kulinarinis	
žurnalas.

11.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
12.45	 „Vangelija“	(N-7).
16.00, 17.00, 19.00	 Žinios.	

Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“		
(N-7).

17.30	Nuoga	tiesa.	
„Našlaičių	teismas	
mamoms	palaidū-
nėms“	(N-7).

19.30	Dokumentinis	f.	
„Laukinių	kačių	nuo-
tykiai“.

20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	 „Daktaras	Monro“	

(N-14).
23.45	 „Vieniša	vieta	numir-

ti“	(N-14).
1.55, 5.55	Vestuvių	kovos	

(N-7).
3.30	 „Magda	M.“	(N-7).
5.00	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
5.10	 „Pragaras	ant	ratų“	

(N-7).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Trembita.
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	 Kelias	(evangelikams).
10.30	Keliaukim!
11.00	Arti.	Toli.
11.35	Mokslo	sriuba.
11.45	Žinios.
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Lietuviškų	vaikų	

knygų	iliustruotojai.	
13.30	Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	3	d.	

13.55	Dvarai	ir	likimai.	3	d.
14.30	F.Dostojevskio	

„Stepančikovo	dva-
ras	ir	jo	gyventojai“.	
1,	2	d.	

17.00	Didysis	muzikų	
paradas	2014.	XVIII	
muzikų	šventė.

22.00	 „Kelias	į	laimę	2“.
23.00	Panorama.	
23.30	Jono	Meko	filmų	

retrospektyva.	
1.05	 Muzikos	pasau-

lio	žvaigždės.	
„Pamėgtos	dainos“.	
Virgilijus	Noreika	ir	
Robertinas	Loretis	
(tenoras,	Italija).	
1999	m.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Šio	rudens		

valgiai.
7.10	 „Sodininkų		

pasaulis“.
7.45	 Nuotakos	siaubūnės	

(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens		

valgiai.
13.30	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Didžiosios	

Britanijos“	viešbutis.
16.35	 „Būrėja“.
17.10	Nuotykių	f.	

„Fliperis“.
19.05	 Inga	Lindstrom.	

Romantinė	drama	
„Vasaros	mėnuo“	
(N-7).

21.00	 „Kapitonas	Nemo“.
22.20	 „Atpildas“	(N-7).
0.40	 Nustebink	mane.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties	(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė.
12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas.
13.35	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
14.55	Aukščiausia		

pavara.
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!	(N-7).
18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Komedija	„Dešimt	

jardų“	(N-7).
21.00	Dokumentinis	f.	

„Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	Kriminalinė	drama	
„Žmogžudystė“		
(N-7).

23.00	Veiksmo	drama		
„24	valandos“	(N-14).

24.00	Animacinis	f.	
„Trapučio	parkas“	
(N-14).

0.25	 Mokslinės	fantasti-
kos	f.	„Horizontas“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.

10.15	 „Komisaras		
Manara“	(N-7).

11.15	Lietuvos		
kapinės.

11.45	 „Kontinentų		
kelionė“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink		
pasaulį“.

13.15	 „Gražuoliukas“.
14.15	 „Baimė		

mylėti“	(N-7).
16.15	 „Paskutinis		

legionas“	(N-7).
18.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
19.00	 „Departamentas“		

(N-7).
20.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės		
įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Nepažįstamoji	iš	
Vaildfel-Holo“		
(N-7).

21.30	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

24.00	 „Transporteris“		
(N-7).

 23.00 	 Panorama 23.45 	 „Vieniša	vieta	
	 numirti“

 12.00 	 „Žmogus	prieš	
	 gamtą“

 18.00 	 „Protėvių	
	 šauksmas“

 12.00 	 Trys	pedalai 17.10 	 „Fliperis“

TV PROGRAMAspalio 25 d.

  RTR PlaneTa (BalTija)
5.00,	 1.50	 „Netikėlė“.	 6.30,	 7.15	 „Laimės	
ženklas“.	 7.00,	 10.00,	 13.00	 Žinios.	 8.45	
Šunų	 planeta.	 9.15	 Šeštadienio	 talka.	 10.10,	
13.20	 Žinios.	 Maskva.	 10.25,	 1.25	 Kelionė	
namo.	11.05	„Jūra	iki	kelių“.	13.30	„Vyresnioji	
sesuo“.	 17.05,	 3.20	 Šeštadienio	 vakaras.	
19.00	 Šeštadienio	 žinios.	 19.45	 Dokumen-
tinis	 f.	 „Ebola“.	 20.40	 „Ateis	 netikėta	meilė“.	
0.30	„Varenka“.	

  TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.45	 Miško	 bičiuliai.	
10.00	Petersburski	Music	Show.	10.40	 Eko-
logijos	 laida.	 11.10	 Pasaulis	 sukasi.	 12.00	
„Šalmai	 ir	 gobtuvai“.	 13.10,	 18.25,	 1.45	
Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	 Sveikinimų	
koncertas.	 13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 14.30	
KucinAlina.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	
16.00	 Dokumentinis	 f.	 17.00	 Kultūringieji	
PL.	 18.00	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.50	
K.Kovalskis	 kviečia.	 20.40	 Labanaktukas.	
21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.45,	
3.35	„Londoniečiai“.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	
ten.	23.40,	5.20	„Jasminum“.	1.30	Pramoginė	
laida.	2.40	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

  DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 15.00,	 3.20	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	
5.50	„Ieškau	topmodelio“.	6.40,	8.20,	2.40,	4.15	
„Išskirtiniai“.	7.30,	18.45	„Auksinis	jaunimas“.	
9.35,	23.55	„Svajonių	namas“.	10.00	„Nuotaka	
milijonieriui“.	11.40,	19.35,	21.45,	4.35	„Mados	
kontrolė“.	12.05,	18.20,	3.05	„Žvaigždė	kadre“.	
12.30	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 15.50	 „Džuliana	 ir	
Bilas“.	 17.30,	 0.10	 „Kardašianų	 šeimos	 aukš-
tuomenės	 gyvenimas“.	 20.00	 „Ruduo	 Niujor-
ke“.	22.30	„Ji	nori	manęs“.	

  TV1000
8.30	 „Skrebutis“.	 10.10	 „Kvartetas“.	 12.00	
„Lakas	 plaukams	 14.00	 „Dabar	 gerai“.	 15.50	
„Tiesa	 apie	 Čarlį“.	 17.40	 „Paryžius	 Manhata-
nas“.	19.05	„Kur	nuneša	sapnai“.	21.05	„Pabu-
dimas“.	23.00	„Meilė	ir	garbė“.	

  TRaVel
8.00	Naujo	būsto	paieška.	11.00	Įspūdingos	jach-
tos.	13.00	Įspūdingiausi	nameliai	ant	ratų.	14.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 15.00,	 22.00	 Paminklų	
paslaptys.	16.00	Tamsiausios	Amerikos	paslap-
tys.	 18.00	 Vatikanas.	 19.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
21.00	Statybos	Aliaskoje.	23.00	Įspūdingiausios	
pasaulyje	kelionės	motociklu.	Australija.	

  animal PlaneT
7.25	Vabalai.	8.15	Vabalų	karai.	9.10	Nepapras-
ti	gyvūnai.	10.05	Mutantų	planeta.	11.00	Lauki-
nės	būtybės.	11.55	Nakties	priedangoje.	12.50	
Aligatorių	 tramdytojai.	 18.20,	 2.00	 Akvariumų	
verslas.	19.15	Felinologijos	įvadas.	20.10,	3.00	
Jūsų	 pirmasis	 šunytis.	 21.05	 Laukiniai	 gyvū-
nai.	 22.00	 Kruvinas	 ežeras.	 23.50	 Laukiniai	
ir	 pavojingi.	 0.45	 Neramūs	 laikai	 beždžionių	
mieste.	1.10	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

  sPoRT1
9.15	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	
Majamio	„Heat“.	11.30	Ispanijos	„Endesa“	krep-
šinio	lyga.	Zaragozos	„CAI“	-	„Valencia	Basket“.	
13.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „FC	
Barselona“	-	Gran	Kanarijos	„Herbalife“.	15.00	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 16.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Spartak“.	
17.45	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	Turo	apžval-
ga.	 18.30	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lygos	
turo	apžvalga.	20.00	ATP	250.	„US	Men’s	Clay	
Court	 Chempionship“.	 Vyrų	 tenisas.	 Finalas.	
21.45	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	
„Go	Ahead	Eagles“.	2014/2015	sezonas.	23.45,	
1.15	ATP	250.	„Open	De	Nice“	Prancūzija.	Vyrų	
tenisas.	Pusfinalis.	3.30	Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	„FC	Twente“	-	„AFC	Ajax“.	

  ViasaT sPoRT BalTic
8.20	Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	treniruotė	
4.	9.10	Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	kvalifi-
kacija.	 10.00	 Motosportas.	 Malaizijos	 MotoGP	
Moto2	kvalifikacija.	Tiesioginė	transliacija.	11.00	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Nizhny	Novgo-
rod“.	12.50	Krepšinis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-	
„Laboral	 Kutxa“.	 14.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Pre-
mier	 lyga.	 „West	 Ham“	 -	 „Manchester	 City“.	
16.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 rung-
tynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 19.00	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.	19.25	Futbolas.	
Anglijos	Premier	lyga.	„Swansea“	-	„Leicester“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 Dviračių	 sportas.	
Pasaulio	 čempionatas.	 23.00	 Boksas.	 Tommy	
Coyle’as	-	Michaelas	Katsidis.	

  eURosPoRT
9.30,	16.45	Motosportas.	FIA	pasaulio	čempio-
natas.	10.30	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	 taurė.	
11.30	 Sporto	 linksmybės.	 12.00,	 17.15	 Sporto	
žvaigždės.	 Bode	 Miller.	 12.45,	 18.00	 Kalnų	 sli-
dinėjimas.	Žurnalas.	13.00,	18.15	Kalnų	slidinė-
jimas.	Pasaulio	taurė.	14.45	Biliardas.	„European	
Tour“.	19.30	Biliardas.	„World	Main	Tour“.	21.00	
Kovinis	sportas.	„King	of	Kings	World	GP“.	22.00	
Kovinis	 sportas.	 „SuperKombat	 World	 Grand	
Prix“.	1.00	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00 	 „Grubus	žaidimas“  22.00 	 „Deeper	Upper“	
	 	 koncertas

 10.30 	 „Baltuolė	ir	
	 	 Rožytė“

1.40 	„Pirmieji	metai.	
Pasitikime	protėvius!“

 19.30 	 Lietuvos		
	 talentai	2014

 TV8
9.40	 Tobula	 moteris.	 10.10	 Svajonių	 sodai.	
11.00	 Mamyčių	 klubas.	 11.30	 Mankštinkitės.	
12.00	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	 13.00	 „Ana	 ir	
meilė“	(N-7).	15.00	„Agatos	teisė“	(N-7).	16.00,	
0.10	„Inspektorius	Morsas“	(N-7).	18.05	„Rutos	
Rendel	detektyvai“	 (N-7).	19.10	Labanakt,	vai-
kučiai.	 20.00	 Drama	 „Nelengvas	 sprendimas“	
(N-7).	 22.00	 Kultūra	 +.	 22.30	 Drama	 „Mūsų	
namas“	(N-7).	

 Info TV
	5.15,	10.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Ma-
čiuliu.	5.45,	17.15	Apie	žūklę.	6.15,	3.50	Auto-
pilotas.	6.45	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	
0.50,	3.05	KK2	(N-7).	9.05,	13.30	Dviračio	šou.	
10.45	Alchemija	LXVI.	Žaliasis	tiltas.	VDU	karta.	
12.00,	 2.15,	 4.50	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 13.00	
Teleparduotuvė.	14.00	Valanda	su	Rūta.	15.35,	
23.55	24	valandos	(N-7).	16.40	Retrospektyva.	
Autoriai	 Juozas	 Matonis	 ir	 Vytautas	 Damaše-
vičius.	 Ciklas	 „Menininkų	 portretai“.	 2002	 m.	
17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	 Nuo...	
Iki.	 19.10	 Mes	 pačios.	 19.40	 „Alfa“	 savai-
tė.	 Savaitės	 įvykių	 apžvalga.	 20.10	 Pagalbos	
skambutis	 (N-7).	 21.00	 „Rojaus	 sodai“.	 22.00	
„Susitikimai	su	vaiduokliais“.	23.00,	4.20	Tauro	
ragas	(N-7).	23.30	Ne	vienas	kelyje.	

 PBK
6.15	Informacinė	laida.	6.45,	9.00,	11.00,	17.00	Nau-
jienos.	7.10	Laida	kariams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.05	
Sveikata.	9.20	Padriki	užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	
10.25	Fazenda.	11.20	Savo	akimis.	11.55	Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	12.35	„Kovas“.	17.20	Juoda	balta.	
18.25	 Didžiosios	 lenktynės.	 20.00	 Laikas.	 21.45	
„Mamos“.	23.45	Tolstojus.	0.40	 Informacinė	 laida.	
1.10	„Kadrilis“.	2.35	„Granatų	apyrankė“.	

 REn
7.15	Švarus	darbas.	8.05	„Gyvenimo	taisyklės“.	
8.55	 Žiūrėti	 visiems!	 9.55	 Humoro	 festivalis.	
11.40,	 23.35	 Dokumentinis	 f.	 „Kriminaliniai	
žaidimai“.	0.20	Dobrovas	eteryje.	

 nTV MIR
6.20	Jų	papročiai.	7.00,	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	
Šiandien.	 7.25	 Gerai	 ten,	 kur	 esame	 mes!	 8.00	
Pirmoji	pavara.	8.45	Ar	rusai	moka	rusiškai?	9.25	
Valgome	namie!	10.00	Technikos	stebuklas.	10.55	
Vasarvietės	atsakymas.	12.25	Aukso	dulkės.	13.05	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	15.25	Važiuosime,	paval-
gysime.	15.55	Tyrimą	atliko...	16.55	Nepaprastas	
atsitikimas.	 19.10	 Profesija	 -	 reporteris.	 19.50	
„Jūrų	velniai“.	21.45	„Noriu	pas	Meladzę“.	23.45	
„Antrasis	žmogžudysčių	skyrius“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.25,	2.40	„Maža	paslauga“.	6.40	„Varenka“.	8.30	
Pats	sau	režisierius.	9.20	Žinios.	Maskva.	10.00,	
13.00	Žinios.	10.15	Humoro	laida.	10.45	Rytinis	
paštas.	 11.25	 Gyvūnijos	 pasaulyje.	 12.00	 Do-
kumentinis	 f.	 „Krymas.	 Malonus	 pasimatymas“.	
13.20	Žinios.	Maskva.	13.30	Humoro	laida.	15.25	
Mūsų	pasirodymas.	17.00	 „Saulės	 ratas“.	19.00	
Savaitės	 žinios.	 21.00	 Sekmadienio	 vakaras	 su	
Vladimiru	 Solovjovuvu.	 22.50	 „Penkeri	 metai	 ir	
viena	diena“.	0.50	„Linkėjimai,	Kozanostra“.	

 TV PolonIa
8.20	„Pagalbos	signalas“.	9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	9.50	
Klajūno	užrašai.	10.00,	18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.05	
„Šimtas	 minučių	 atostogų“.	 10.40	 Grūdas.	 11.10,	
24.00	„Alternatyvos	4“.	12.10,	22.40,	4.30	Sveikinimų	
koncertas.	12.25	Žemutinė	Silezija.	 Iki	pasimatymo.	
12.45	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.00	Viešpaties	An-
gelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.45	Prie	Tatrų.	
14.00	Šv.Mišių	 transliacija.	15.20	Pramoginė	 laida.	
16.20	Okrasa	laužo	taisykles.	16.50	Sveikatos	ir	gro-
žio	alchemija.	17.05,	1.30	Provincijos	lobiai.	17.25,	
1.05	 „Išsaugotas	pasaulis“.	17.55	Made	 in	Poland.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
19.45	Koncertas	J.Vasovskio	atminimui	„Visada	gali	
būti	 blogiau“.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	
21.45,	3.40	„Ranča“.	23.00,	4.50	Savaitraštis.pl.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	23.05	„Išskirtiniai“.	5.50,	16.50,	3.30	„Svajonių	
namas“.	6.40,	15.40,	18.45,	0.40	„Mados	kontrolė“.	
7.05	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	9.10	„Auksinis	jauni-
mas“.	 10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 12.30	 „Nuo-
tykiai	 rojuje“.	 14.10	 „Hanos	 auksas“.	 16.00,	 4.15	
„Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	
17.30	„E!	Naujienos“.	18.20	„Žvaigždė	kadre“.	19.10	
„Tikroji	Holivudo	istorija“.	20.00	„Džuliana	ir	Bilas“.	
21.40	„Ji	nori	manęs“.	1.30	„Kendros	šou“.	

 TV1000
7.05	„10	arba	mažiau“.	8.45	„Kur	nuneša	sapnai“.	
10.55	„Kruvinas	deimantas“.	13.30	„Kai	aš	gulėjau	
mirties	 patale“.	 15.30	 „Pabudimas“.	 17.25	 „Laiš-
kas“.	19.00	„Džuli	ir	Džulija“.	21.10	„Neliečiamieji“.	
23.05	„Aiškiaregė“.	1.05	„Kruvinas	deimantas“.

 TRaVEl
8.00, 13.30	Amerikos	maistas.	10.00	Žemės	stebu-
klai.	11.00	Statybos	Aliaskoje.	12.00	Įgulos	nuoty-
kiai.	14.00,	21.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	15.00	
Didžiausios	 paslaptys.	 16.00,	 19.00	 Londonas.	
16.30,	22.00	Paminklų	paslaptys.	17.30	Liverpulis.	
18.30	 Turkija.	 19.30	 Kelionė	 su	 veterinaru.	 20.00	
Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	motociklu:.	23.00	
Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Sportuok		

su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	 „Šaunusis		

peliukas		
detektyvas“.

13.00	Komedija		
„Išdykėlis	
Danstonas“.

14.50	 „Dauntono		
abatija“	(N-7).

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

17.20	Ekstrasensai	tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.	
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.

21.30	Drama	„Skrydis“		
(N-14).

0.10	 Karo	drama		
„Priešas	už	vartų“	
(N-14).

6.30	 „Peliukas		
Stiuartas	Litlis“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas		

Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Animacinis	f.	

„Tarzanas“.
11.45	Veiksmo	f.		

„Klik!	Arba		
gyvenimas		
pagreitintai“	
(N-7).

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

15.00	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

17.00	Ne	vienas		
kelyje.

17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.
19.00	 „Alfa“	savaitė.
19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	f.		

„Druska“	(N-7).
23.50	Melodrama		

„Kloja“	(N-14).
1.40	 Komedija		

„Pirmieji	metai.	
Pasitikime		
protėvius!“	(N-7)

6.00	 LiR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Gustavo	enciklopedija.
10.30	Brolių	Grimų	pasakos.	

„Baltuolė	ir	Rožytė“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Indijos	laukinės	

gamtos	paslaptys“	
„Tigrų	džiunglės“.

13.00	 „Puaro	13“.	„Numirė-
lio	kvailystė“	(N-7).

15.00	 „Dujos	-	Rusijos	ginklas“.
16.00	Žinios.
16.15	LKL	čempionatas.	

Klaipėdos	„Neptūnas“	
-	Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“.	Tiesioginė	trans-
liacija	iš	Klaipėdos.

18.00	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

18.30	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.
21.00	Mėnulio	fazė.
22.00	 „Imperija“	(N-7).

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Brydės.
8.30	 Tauro	ragas	

(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio	pasaulyje	

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

Geografija.	Pavojingi	
susitikimai“	(1).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Širdies	ilgesys“		
(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Veiksmo	trileris	
„Melas	ir	iliuzijos“	
(N-14).

0.50	 Bamba	TV	(S).

7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Sąmokslo	teorija		

(N-7).
8.50	 Gyvenu	čia.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas		

(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Mūsų	miškai.
12.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.00	 „Čiapajevas.		

Aistra	gyventi“		
(N-7).

15.20, 16.20	 	
Dokumentinis	f.	
„Mikropasauliai“	
(N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

17.30, 6.00	 	
Šeima	-	jėga!

19.30	Dokumentinis	f.	
„Laukinių		
kačių	nuotykiai“.

20.00	Pasaulis	X.		
„Kaip	vardas	lemia	
žmogaus	likimą“	
(N-7).

21.30, 1.40, 4.35	 	
24/7.

22.30, 2.20, 5.15	
Nusikaltimas	ir	
bausmė		
(N-14).

23.30	 „Praeities	šešėliai“	
(N-14).

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.30	 Dvarai	ir	likimai.	3	d.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Didžioji	Lietuva.	Lie-

tuvių	kalbos	istorija.
11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Linksmoji	knyga.
13.10	Mūsų	miesteliai.	

Kražiai.	1	d.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	V.Bellini	opera	

„Norma“.	1988	m.
17.10	Legendos.
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios	

(subtitruota).
18.45	 ...	formatas.	Poetė	

Rasa	Kutkaitė.
19.00	Atrask	ir	didžiuokis.	

Rašytojas	Giedrius	
Drukteinis.

19.55	 „Karo	ir	taikos	paženk-
linti	žmonių	likimai“.

21.05	Koncertas.	„Taip,	
Donelaiti!“

22.00	Grupės	„Deeper	
Upper“	koncertas.

23.00	Panorama.
23.30	Džiazo	muzikos	

vakaras.	„Vilnius	
Jazz	2014“.

0.30	 Edmundo	Kučinsko	
koncertas.	2007	m.

 23.30 	 „Praeities	šešėliai“
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spalio 26 d.

 16.10 	 „Štai,	koks	aš	esu“ 21.30 	 „Bobo	užkandinė“ 12.30 	 Penki	ingredientai

 AnimAl PlAnet
8.15	 Vabalų	 karai.	 9.10	 Nepaprasti	 gyvūnai.	 10.05,	
21.05	Mutantų	planeta.	11.00	Laukinės	būtybės.	11.55	
Nakties	priedangoje.	12.50	 Lotynų	Amerikoje.	17.25	
Neregėti	Havajai.	18.20	Namai	medžiuose.	19.15,	3.25	
Gyvenimas	 būryje.	 20.10,	 4.15	 Liūtų	 kovos	 laukas.	
22.00	 Krokodilas	 žmogėdra.	 22.55	 Kalnų	 monstrai.	
23.50,	 5.50	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 0.45,	 5.00	 Aš	 -	
gyvas.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.

 SPort1
9.00	 Čempionai	 LT.	 Tarptautinis	 laisvųjų	 imtynių	
čempionatas.	 10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	
„Pacers“	-	Majamio	„Heat“.	12.00	Olandijos	„Ere-
divisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „Go	 Ahead	 Eagles“.	
2014/2015	 sezonas.	 14.00	 Tiesioginė	 transliacija.	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	Gran	Kanarijos	
„Herbalife“	-	„Unicaja“.	15.45	Tiesioginė	transliacija.	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „FC	 Utrecht“	 -	 „PSV	
Eindhoven“.	2014/2015	sezonas.	17.15	Tiesioginė	
transliacija.	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	
„Mordovia“.	2014/2015	m.	sezonas.	19.00	Ispani-
jos	„Endesa“	krepšinio	 lygos	 turo	apžvalga.	20.00	
Tiesioginė	transliacija.	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lyga.	Tenerifės	„Iberostas“	-	Madrido	„Real“.	21.50	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	Gran	Kanarijos	
„Herbalife“	-	„Unicaja“.	23.30	ATP	250.	„Open	De	
Nice“	Prancūzija.	Vyrų	tenisas.	Finalas.

 ViASAt SPort BAltic
6.55	Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	Moto3	lenk-
tynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 8.10	 Motosportas.	
Malaizijos	 MotoGP	 Moto2	 lenktynės.	 Tiesioginė	
transliacija.	 9.30	 Motosportas.	 Malaizijos	 MotoGP	
lenktynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 11.10	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Swansea“	 -	 „Leicester“.	
13.00	Boksas.	Tommy	Coyle’as	-	Michaelas	Katsi-
dis.	14.25	Premier	 lygos	apžvalga.	15.25	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Tottenham“	 -	 „Newcastle“.	
Tiesioginė	transliacija.	17.30	Futbolas.	UEFA	Čempi-
onų	lygos	apžvalga.	17.55	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	 „Manchester	 United“	 -	 „Chelsea“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 20.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Burnley“	-	„Everton“.	21.50	Motosportas.	Malaizijos	
MotoGP	lenktynės.	23.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	„Manchester	United“	-	„Chelsea“.	1.20	Moto-
sportas.	Malaizijos	MotoGP	Moto2	lenktynės.	2.35	
Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	Moto3	lenktynės.	

 euroSPort
7.45,	18.00	Motosportas.	FIA	pasaulio	čempiona-
tas.	9.45,	13.30,	19.30,	1.30	Kalnų	slidinėjimas.	
Pasaulio	 taurė.	 11.30,	 14.45,	 22.00	 Biliardas.	
„World	Main	Tour“.	16.30	Stalo	tenisas.	Pasaulio	
taurė.	Vyrai.	21.00	Jojimas	su	kliūtimis.	Pasaulio	
taurė.	24.00,	2.15	Motosportas.	Savaitgalio	apž-
valga.	0.15	Boksas.	Profesionalų	kovos.	

6.50	 „Mylėk	savo	sodą“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės	(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	
(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos	pasaulis“.
12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	 „Mylėk	savo	sodą“.
14.00	 „Griežčiausi	tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.35	 	

Goko	stiliaus		
paslaptys.

16.35	 „Būrėja“.
17.05	 „Viengungis“.
19.05	 „Amžiaus	paslaptys.	

J.Gagarinas.	
Paskutinės		
24	valandos“.

20.00	Nustebink	mane.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis.	
Mirti	jaunam“		
(N-14).

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

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00, 13.00	 	

Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30, 14.30	 	

Juokingiausi	
Amerikos	namų	
vaizdeliai.

13.30, 17.00	 	
Jokių	kliūčių!	(N-7)

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

iliuzijų	pasaulis		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.05	Komedija	„Aš,	tu		

ir	Diupri“	(N-7).
21.30	 „Bobo	užkandinė“	

(N-14).
22.00	 „Žmogžudystė“		

(N-14).
23.00	Veiksmo	drama		

„24	valandos“		
(N-14).

24.00	Animacinis	f.	
„Trapučio	parkas“	
(N-14).

0.25	 Veiksmo	f.	
„Ugnikalnio	
išsiveržimas“		
(N-14).

9.00, 13.30, 22.40	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

10.00	 „Kontinentų		
kelionė“.

11.00	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

11.30	 „Pavojingoji		
Afrika“.

12.30	 „Nepažįstamoji		
iš	Vaildfel-Holo“	
(N-7).

14.00	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.30	 „Departamentas“		
(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.10	 „Štai,	koks		

aš	esu“	(N-7).
18.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
19.00	 „Komisaras		

Manara“		
(N-7).

20.00	 „Aivenhas“		
(N-7).

21.00	VIP	seansas.	
„Spąstai“		
(N-14).

23.10	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„melAS ir iliuZiJoS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius T.Takačas.
Vaidina K.Sleiteris, K.Gudingas jaunesn., S.E.Šulc.

Vesas Vilsonas, bestselerio autorius, turėjo viską, ko gali trokšti rašyto- 
jas, - pripažinimą ir turtus. Jo knyga apie nuoširdumą išgelbėjo milijonus 
šeimų nuo žlugimo. Žavingas Veso pasaulis subyra į šipulius, kai jo my-
limoji pagrobiama ir nužudoma, o jis pats įveliamas į samdomų žudikų, 
šnipų ir pavogtų deimantų istoriją. Ką slėpė jo gyvenimo moteris?

BtV
23.00

rekomenduoja

„AŠ, tu ir DiuPri“
komedija. JAV. 2006.
Režisieriai E.Ruso, Dž.Ruso.
Vaidina K.Hadson, O.Vilsonas,
M.Dilonas.

Ką tik iškeptų jaunavedžių Karlo 
ir Molės gyvenimas negali būti 
saldesnis. Atrodo, niekas negali 
sudrumsti idilės. Tačiau kai į jų gy-
venimą įsiveržia Karlo geriausias 
draugas Diupri, reikalai pasikeičia...

„KloJA“
melodrama. JAV, Kanada, 
Prancūzija. 2009.
Režisierius A.Egojanas.
Vaidina Dž.Mur, A.Seifrid, 
L.Nisonas.

Turtinga ginekologė pradeda įtari-
nėti vyrą muzikos profesorių neiš-
tikimybe, kai šis nespėja į lėktuvą, 
pavėluoja į savo gimtadienio vaka-
rėlį ir kiekvienai progai pasitaikius 
flirtuoja su studentėmis...

„SKrYDiS“
drama. JAV. 2012.
Režisierius R.Zemekis.
Vaidina D.Vašingtonas,
N.Velaskes, D.Čidlas.

Vipas yra tarpmiestinių skrydžių 
lakūnas. Beskrendant iš Orlando į 
Atlantą lėktuvas ima nevaldomai 
kristi. Vipas išgelbėja beveik visus ke-
leivius. Pabudęs ligoninėje lakūnas 
sužino, kad žuvo jo meilužė Trina.

tV6
19.05

tV3
21.30

lnK
23.50
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Paskutinis	iš	

Magikianų“	(N-7).
11.05	Veiksmo	f.	„Toras“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	Animacinis	f.	

„Slibinų	dresuotojai“.
14.30	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	
orai.

22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

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

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

2.00	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

2.50	 TV	serialas	„Choras“.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Komedija	„Nuotakos	

tėvas	2“	(N-7).
10.50	 „Tintino	nuotykiai.	

Vienaragio	paslaptis“.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

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

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

1.05	 TV	serialas	„Farų	
šeima“	(N-7).

2.00	 „Slapti	reikalai“	(N-7).

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

nuotykiai	5“.
13.25	 „Mažasis	princas“.
13.50	Laba	diena,	Lietuva.	

SGD	laivo-saugyklos	
„Independence“	
sutiktuvių	šventė.	

14.15	Žinios.	Orai.
14.30	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

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

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Dujos	-	Rusijos	

ginklas“.
1.00	 TV	serialas	„Senis“.

 1.00 	 „Senis“ 10.00 	 „Paskutinis	iš	
	 Magikianų“

 22.10 	 „Mentalistas“

Pirmadienis

 TV8
10.00	Senoji	animacija.	10.40	„Nelengvas	spren-
dimas“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30	 Gardu	
Gardu.	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.17.00,	 23.40	
Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	 gy-
venti“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	„Moterys	
meluoja	geriau“.	21.00	Drama	„Meilės	liepsna“.	

 Info TV
8.05	Apie	žūklę.	8.30	Šefas	rekomenduoja.	9.00,	
13.50	Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.05	Ne	vienas	
kelyje.	10.35,	16.30	„Alfa“	savaitė.	Savaitės	įvy-
kių	apžvalga.	11.05	24	valandos.	12.10	Valanda	
su	Rūta,	14.15	Autopilotas.	14.45	Yra	kaip	yra.	
15.45	KK2.	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Dvira-
čio	šou.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40,	 14.15	 Šįvakar	 su	
A.Malachovu.	 15.00	 Lauk	 manęs.	 15.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.50	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	23.00	Lietuvos	„Laikas“.	
21.10	 „Grigorijus	 R.“.	 23.15	 Vakarinis	 Urgantas.	
23.45	Informacinė	laida.	0.15	Nakties	naujienos.	

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45	 Tinkama	 priemonė.	
9.40	 Informacinė	 laida	 112.	 10.10	 „Keista	
byla“.	11.05	„Švarus	darbas“.	11.55	Gyvenimo	
taisyklės.	12.50	„Pėdsekiai“.	13.45	„Kariai	5“.	
15.35	 Informacinė	 laida	 112.	 16.05	 Žiūrėti	
visiems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.15	Neme-
luok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	
priemonė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
Žiūrėti	 visiems!	 22.25	 Vyriškos	 tiesos:	 „Man	
patinka	 jaunutės“.	23.20	Žiūrėti	visiems!	0.10	
„Kariai	5“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šian-
dien.	 9.25	 Rusiškas	 įdaras.	 9.55	 Medicinos	
paslaptys.	10.30,	16.30	Apžvalga.	Nepaprastas	
atsitikimas.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsitikimas.	
13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.35	 „Geriau-
si	 priešai“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	
„Karpovas“.	 21.00	 Dienos	 anatomija.	 22.00	
„Maskva.	 Trys	 stotys“.	 23.55	 „Eigulys“.	 1.50	
Kalbame	ir	rodome.	2.50	„Brolis	už	brolį“.	4.40	
Gelbėtojai.	

„MEILĖS LIEPSnA“
Drama. Vokietija. 2003.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina F.Lamė, A.Roi, J.Knospė.

Ana su Piteriu ruošiasi nuostabiai įžadų atnaujinimo šventei. Jų meilė 
po daugelio santuokos metų vis dar žydi ir aplinkiniai nekantrauja at-
švęsti kartu, išskyrus vieną - Anos seserį Džeraldiną. Seserys nesikalbėjo 
jau kelis dešimtmečius, todėl Anos sūnus Magnusas sumano truputį 
apgauti tetą, kad ši atvyktų į šventę. Sužinojusi apgaulę, Džeraldina nori 
nedelsiant išvykti, tačiau sugenda automobilis.

TV8
21.00

„VEIDRoDŽIAI 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2010.
Režisierius V.Garsija.
Vaidina N.Stalis, V.Ketas, 
E.Džounsas.

Maksas Metsonas papuola į siau-
bingą avariją, žūva jo sužadėtinė. 
Kiek atsigavęs po nelaimės, vyru-
kas įsidarbina savo tėvo krautuvė-
je. Netrukus veidrodžiuose jis ima 
regėti vaizdinius, kuriuose žūva 
krautuvės personalas. Paaiškėja, 
kad aukos buvo atsakingos už 
jaunuolės Eleonoros nužudymą 
ir jiems keršija jos dvasia. 

„BEDVASIS“
Drama. Rusija. 2012.
Režisierius R.Prygunovas.
Vaidina D.Kozlovskis, 
M.Andrejeva, M.Kazankova.

Maksas - puikus vyrukas: jaunas, 
išvaizdus, perspektyvus, kopiantis 
karjeros laiptais tarptautiniame 
banke. Jis gyvena svajonių gyveni-
mą - stilingi namai, barai, gražuolės 
ir madingiausi žaisliukai herojų lydi 
kasdien. Taip pat ir narkotikai, nak-
tiniai klubai ir, žinoma, įtakingiausi 
draugai. Vaikiną vis kamuoja klausi-
mas, ar jis gyvena teisingai. 

„SKAnDALAS“
DraminiS SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius Š.Raimz.
Vaidina K.Vašington, 
D.Stenčfild, K.Louz.

Olivija Poup - įstabaus proto mote-
ris, paskyrusi savo gyvenimą elito 
įvaizdžio visuomenėje apsaugai. Ji 
įsitikinusi, kad tamsiausios paslap-
tys niekada neišaiškės. Ilgus metus 
dirbusi Baltuosiuose rūmuose ko-
munikacijos vadove, herojė palieka 
šį darbą ir pradeda naują etapą...

TV6
23.00

TV3
1.10

rekomenduoja

TV6
0.50
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6.00	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįžimas“.
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 „Brolis	už	brolį“.
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Veiksmo	trileris	

„Edisono	policijos	
būrys“	(N-14).

23.30	WRC	Pasaulio	
ralio	čempionatas.	
Ispanija.	2014	m.

0.35	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

1.30	 TV	serialas	
„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.30	 Bamba	TV	(S).

7.19, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.35	 Vantos	lapas	(N-7).
8.05	 Mūsų	miškai.
8.35	 Šiandien	kimba.
9.05	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	M.Vitulskis.
10.05	Nuoga	tiesa.	„Kodėl	

valdžia	nusprendė	
įsileisti	klastingąją	
Ebolą?“	(N-7).

11.35	Pasaulis	X.	„Kaip	
vardas	lemia	žmo-
gaus	likimą“	(N-7).

12.35	24/7.
13.35	Gyvenu	čia.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.
18.40	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
20.55	VMG	sala.
21.00	Nuoga	tiesa.	

„Politikai	vagia:	ar	
jus	tai	stebina?“	

22.50	Pasaulis	X.	„Kaip	
vardas	lemia	žmo-
gaus	likimą“	(N-7).

23.50	 „Dingęs	pasaulis“.
0.55, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.40, 3.25, 5.40	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
3.55, 6.10	 „Mikropasauliai“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	Rašytojas	Giedrius	

Drukteinis.
13.10	 „Karo	ir	taikos	paženk-

linti	žmonių	likimai“.
14.20	 Koncertas.	Taip,	

Donelaiti!	Kauno	
valstybinis	choras,	
dir.	P.Bingelis

15.20	Arti.	Toli.
16.00	Gimtoji	žemė.
16.25	Girių	horizontai.
16.50	Kaimo	akademija.
17.20	Neskubėk	gyventi.
17.45	Žinios.	Ukraina).
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	LRT	Kultūros	akade-

mija.	Ilja	Laursas.	
19.45	Durys	atsidaro.
20.15	 Tūkstantmečio	akimir-

kos.	Teatro	instinktas.	
20.30	Tūkstantmečio	aki-

mirkos.	Primadona.	
Aktorė	Ona	Rymaitė.	

20.45	Linija,	spalva,	forma.
21.30	Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	4	d.	

22.00	 „Ketverios	vestuvės	
ir	vienerios	laidotu-
vės“	(subtitruota).

24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija	
„Nepageidaujami	
genai“	(N-7).

22.55	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

23.50	 „Dūmas“	(N-14).
0.50	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
13.00	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.30	 „Nevykėlių		

dalinys“	(N-7).
15.00	Nepaprastos		

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

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

(N-7).
20.00	 „Nevykėlių		

dalinys“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	 „Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

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

23.00	Siaubo	f.	
„Veidrodžiai	2“		
(S).

0.50	 Drama	„Bedvasis“	
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
11.30	 „Pavojingoji		

Afrika“.
12.30	 „Kontinentų		

kelionė“.
13.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
14.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.15	 „Kaimynas		

šnipas“.
17.00	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

17.30	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

18.00	 „Aivenhas“	(N-7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00, 22.45	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Išėjimas	per	
suvenyrų	krautuvę“	
(N-7).

23.00	 „Trauma“	(N-7).

 14.20 	 Koncertas.	
	 Taip,	Donelaiti!

 18.40 	 „Vangelija“ 6.45 	 Gamta	iš	arti  21.05  	„Išėjimas	per
	 suvenyrų	krautuvę“	

 9.30 	 Universitetai.lt. 9.25 	 „Antinas
	 Gudruolis“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Išdavos.	10.00,	13.00,	
16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	16.10,	18.35	
Žinios.	Maskva.	10.50	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	
11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	
širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Kamenskaja“.	 17.30,	 2.05	 Tiesioginis	 eteris.	
20.00	 „Išeiti,	 kad	 sugrįžtum“.	 23.45	 44-ųjų	
spalis.	Ukrainos	išvadavimas.	0.45	„Aniskinas	
ir	Fantomas“	(1).	

 TV Polonia
7.10	 A.Oseckos	 dainų	 koncertas.	 8.05	 Peiliu	
ir	 šakute.	 8.25	 „Karino“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	12.10	Made	in	Poland.	12.40,	17.55,	
1.45	 „Baronas24“.	13.05,	19.55,	5.20	 „Laimės	
spalvos“.	 13.30,	 18.50,	 20.45,	 2.10	 Galvosū-
kis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Ranča“.	 14.45	
Savaitraštis.pl.	 15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.50	
„Zlotopolskiai“.	17.20	Myliu	kiną.	18.20,	22.45,	
5.10	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	
Rytų	studija.	20.25	„Cafe	historia“.	20.45,	2.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	21.50,	3.45	„Namas	prie	užliejamos	
pievos“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	23.45,	
5.50	T.Lisas	gyvai.	0.45,	6.40	Borislavas	-	Gali-
cijos	Pensilvanija.	1.20	„Naszaarmia.pl“.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 12.30,	 20.00	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuo-
menės	gyvenimas“.	6.40,	11.40,	17.30	„Nuotykiai	
rojuje“.	7.30,	10.50,	18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	
8.20	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 9.10	 „Ieškau	 top	
modelio“.	 10.00	 „Žvaigždė	 kadre“.	 10.25,	 16.15,	
20.50	 „Išskirtiniai“.	 14.10	 „Dabarties	 genijai“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	15.50	„Mados	
kontrolė“.	 16.40,	 23.45	 „Žvaigždė	 kadre“.	 17.05	
„Vaikantis	šlovės“.	22.55	„Gražuolės	iš	vilos“.	

 TV1000
7.30,	 16.50	 „Džuli	 ir	 Džulija“.	 9.40	 „Nuostabi	
malonė“.	11.40	„Žinau,	ką	padarei	aną	vasarą“.	
13.25	 „Gnomeo	 ir	 Džiuljeta“.	 14.55	 „Basomis	
per	šliužus“.	19.00	„Dabar	gerai“.	20.55	„Meilė	
ir	garbė“.	22.40	„Laiškas“.	

 TRaVel
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 8.30,	
14.00	Naujo	būsto	paieška.	9.30,	13.30,	17.30	
Gelbėjimo	 įgulos.	 10.00,	 16.00,	 23.00	 Pilių	
paslaptys	ir	legendos.	11.00,	24.00	Didžiausios	
paslaptys.	 12.30,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	
15.00,	 21.00	 Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelio-
nės	motociklu.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	
Naujo	būsto	paieška.	22.00	Žemės	stebuklai.	

 animal PlaneT
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25,	15.35	Darbas	meis-
tro	bijo.	8.15,	16.30	Pragariška	katė.	9.10,	22.00	
Kačiukai	ir	šunyčiai.	10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	
skuba	 į	 pagalbą.	 11.00	 Aligatorių	 tramdytojai.	
12.20	Beždžionių	gyvenimas.	12.50,	19.15	Akva-
riumų	 verslas.	 13.45,	 20.10	 Namai	 medžiuose.	
14.40,	 21.05	 Gyvūnų	 apsaugos	 skyrius.	 17.25,	
22.55	Blogas	šuo.	23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

 sPoRT1
9.45	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Majamio	 „Heat“.	 Finalas.	 1	 susitikimas.	 12.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 2014/2015	 lyga.	 Turo	
apžvalga.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Krasnodar“-	 „Zenit“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
15.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-		
„Go	Ahead	Eagles“.	2014/2015	sezonas.	17.00	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	17.30	Is-
panijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	turo	apžvalga.	
18.30	 Tiesioginė	HD	 transliacija.	Rusijos	 „Pre-
mier	 League“.	 „Dinamo“-	 „Rubin“.	 2014/2015	
m.	sezonas.	(Pertraukoje	„Sportas“.	Dienos	nau-
jienos).	20.20,	21.10	Ispanijos	„Endesa“	krepši-
nio	lyga.	Gran	Kanarijos	„Herbalife“	-	„Unicaja“.	
21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	22.00,	
23.10	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Majamio	„Heat“.	Finalas.	1	susitikimas.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 8.00	 Boksas.	
Tommy	 Coyle’as	 -	 Michaelas	 Katsidis.	 11.05	
Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	Moto3	lenk-
tynės.	12.20	Motosportas.	Malaizijos	MotoGP	
Moto2	 lenktynės.	 13.35	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Avangard“.	 15.35	 Fut-
bolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	
United“	 -	 „Chelsea“.	17.25	Ledo	 ritulys.	KHL.	
Maskvos	 „Dinamo“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 Tie-
sioginė	 transliacija.	 20.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Vityaz“	 -	 „Jokerit“.	 21.55	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	QPR	-	 „Aston	Villa“.	Tiesioginė	
transliacija.	 24.00	 Motosportas.	 Nascar	 500	
mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 1.00	 Premier	 lygos	
apžvalga.	 2.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Maskvos	
„Dinamo“	-	Rygos	„Dinamo“.	5.00	Ledo	ritulys.	
KHL.	„Vityaz“	-	„Jokerit“.	

 eURosPoRT
9.30,	 19.45,	 0.30	 Biliardas.	 „World	 Main	
Tour“.	16.30	Dailusis	čiuožimas.	„Grand	Prix“	
serija.	 18.30,	 23.35	 Futbolo	 apžvalga.	 19.15,	
21.45,	 0.15	 Sporto	 linksmybės.	 22.00	 Im-
tynės.	 WWE	 žurnalas.	 22.30	 Imtynės.	 WWE	
archyvai.	
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 23.15 	 „Vampyro	
	 dienoraščiai“

 7.55 	 „Likvidacija“  12.15 	 A.Grikevičiaus
	 drama	„Ave,	vita!“

 6.05 	 Labas	rytas,	
	 Lietuva

 20.25 	 Pagalbos	
	 skambutis

 20.30 	 „Pasmerkti	3“

  TV8
10.20	 Senoji	 animacija.	 10.40	 Drama	 „Meilės	
liepsna“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 poky-
čiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	
„Moterys	meluoja	geriau“.	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	
17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.40	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	
animacija.	21.00	Drama	„Plunksnos	vėjyje“.	

  Info TV
9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	 21.00	 Dviračio	
šou.	 10.40	 Savaitės	 kriminalai.	 11.10	 Nuo...	 Iki.	
12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	15.45	KK2.	14.15	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 17.00,	
22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

  PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informacinė	laida.	
6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	6.40	
Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	 TV	 kanalas	 „Labas	
rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Bučinys“.	
13.45,	14.20	J.Menšovos	 laida.	14.55	Vyriška.	
Moteriška.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
20.40,	 23.05	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.10	 „Gri-
gorijus	 R.“.	 23.20	 Vakarinis	 Urgantas.	 23.55	
Informacinė	laida.	0.25	Nakties	naujienos.	

  REn
7.00	 „Vovočka	3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	8.20	
Kviestinė	vakarienė.	9.15	Tinkama	priemonė.	
10.15	 Informacinė	 laida	 112.	 10.45	 Pasaulio	
paslaptys	 su	 A.Čapman.	 11.45	 Slaptosios	
teritorijos.	 12.40	 „Pėdsekiai“.	 13.40	 „Kariai	
5“.	 15.25	 Informacinė	 laida	 112.	 15.55	 Žiū-
rėti	 visiems!	 16.10	 Šeimos	 dramos.	 17.10	
Nemeluok	man!	 19.15	Naujienos.	 19.25	 Tin-
kama	 priemonė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.25	Mano	tiesa.	23.20	Žiūrėti	visiems!	0.10	
„Kariai	5“.	

  nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Much-
taro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 Kulinarinė	 dvikova.	 10.30,	
13.30,	 16.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsiti-
kimas.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.35	„Geriausi	
priešai“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	
„Karpovas“.	 21.00	 Dienos	 anatomija.	 22.00	
„Maskva.	 Trys	 stotys“.	 23.55	 „Eigulys“.	 1.50	
Kalbame	 ir	 rodome.	 2.50	 „Brolis	 už	 brolį“.	
4.40	Gelbėtojai.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	 rytas.	9.05	Paskutinė	majoro	Pro-
nino	 byla.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	
10.30,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.50	
Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	
atvejis.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	
stanica	miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	2.05	
Tiesioginis	eteris.	20.00	 „Išeiti,	 kad	sugrįžtum“.	
22.50	Dokumentinis	f.	23.45	Mes	-	iš	animacinių	
filmų.	0.45	„Aniskinas	ir	Fantomas“	(2).	

  TV PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	7.55	Lenkų-lenkų	žodynas.	
8.25	 „Pažai“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.05	Lenkijos	reporteris.	12.40,	17.55	„Taip	tu-
rėjo	būti“.	13.05,	19.55	„Laimės	spalvos“.	13.25,	
18.50,	 21.40	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	 13.50	
„Londoniečiai“.	14.40	„Notacijos.	V.Bartoševskis.	
Ar	 man	 tame	 padėsi“.	 15.00	 Lenkijos	 žydų	 is-
torijos	 muziejaus	 atidarymo	 transliacija.	 16.00	
„Išsaugotas	 pasaulis“.	 16.35	 „Zlotopolskiai“.	
17.05	 Kultūros	 savaitraštis.	 18.20,	 22.45	 Polo-
nija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55	 XX	
amžiaus	sensacijos.	19.25	Borislavas	-	Galicijos	
Pensilvanija.	 20.25	 Kultūros	 informacija.	 20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	 ir	orų	pro-
gnozė.	 21.50	 „Tėvas	 Mateušas“.	 23.00	 Sveika,	
Polonija.	23.45	Pramoginė	laida.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.00,	14.35,	21.40	„Išskirtiniai“.	5.50,	8.20,	12.30,	
15.50,	20.50	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	
gyvenimas“.	6.15,	22.05	„Mados	kontrolė“.	6.40,	
11.40,	 17.30	 	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 7.30,	 10.50,	
18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	9.10,	12.55	 	„Ieš-
kau	topmodelio“.	10.00,	16.40,	23.45	„Žvaigždė	
kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Vaikantis	 šlovės“.	 15.00,	
19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 20.00	 „Auksinis	
jaunimas“.	22.55	„Gražuolės	iš	vilos“.		

  TV1000
9.00	 „Holivudo	 žmogžudysčių	 skyrius“.	 11.10	
„Stebint	detektyvus“.	13.00	„Meilės	riba“.	15.10	
„Kvartetas“.	 17.00	 „Neliečiamieji“.	 19.00	 „Lai-
mingas	 įvykis“.	 21.00	 „Bėgiai	 ir	 ryšiai“.	 22.50	
„Basomis	per	šliužus“.

  TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 8.30	 Naujo	
būsto	paieška.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėjimo	įgula.	
10.00,	 16.00	 Pilių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 11.00,	
23.00	 Didžiausios	 paslaptys.	 12.30,	 18.00	 Kovos	
dėl	bagažo.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	15.00	Įspū-
dingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
21.00	Atrakcionų	parkas.	22.00	Statybos	Aliaskoje.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 „Slibinų	dresuotojai“.
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Paskutinis	iš	

Magikianų“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“.
12.00	TV	serialas	Jangas“.
12.30	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	Ačiū!	Išsipildymo	

akcija.	Speciali		
programa,	2014.

20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(7).	Įžymybių	

naujienos	(N-7).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	TV	serialas	

„Nematoma	riba“.
23.15	 „CSI	kriminalistai“.
0.15	 „Greislendas“	(N-14).
1.15	 „Skandalas“	(N-14).
2.05	 „Daktaras	Hausas“.
2.55	 TV	serialas	„Choras“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	I“.

7.25	 Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Veiksmo	f.	„Druska“.
10.50	Lietuvos	balsas.
13.05	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.35	Animacinis	f.	
„Monstrai	prieš		
ateivius“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	

„Dviveidis“	(N-14).
0.55	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
1.50	 TV	serialas	„Slapti	

reikalai“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.	
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	TV	serialas	„Didysis	

Gregas	2“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Specialus	tyrimas.	
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Indijos	laukinės	

gamtos	paslaptys“.
1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Stilius.
4.35	 Emigrantai.
5.20	 Specialus	tyrimas.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena	(N-7).
9.00	 Romantinė	komedija	

„Rosamunde	Pilcher.	
Širdies	ilgesys“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Nacionalinis		
saugumas“	(N-7).

23.15	TV	serialas	
„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.10	 TV	serialas	
„Detektyvė	Džonson“.

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

2.05	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50, 14.50	 VMG	sala.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
12.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
13.35	Dokumentinis	f.	

„Didysis	Josifo	
Stalino	blefas“	(1).

14.55	 „Dingęs	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
17.20, 1.40, 3.25, 5.40	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Patriotai.	„Skandalas	

Marijampolėje.	
Taksisto	palikta	
žmona	sumušė	ser-
gantį	vaiką“	(N-7).

22.00	Reporteris.	Pažangi	
Lietuva.	Orai.

22.50	Nusikaltimas	ir	
bausmė.	„Kruvinieji	
Kėdainių	valdovai“.

23.50	 „Dingęs	pasaulis“.
0.55	 Reporteris.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
2.55, 5.10	Reporteris.
3.55, 6.10	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
6.40	 Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Septynios	Kauno	

dienos.
12.15	A.Grikevičiaus	drama	

„Ave,	vita!“
13.45	Mūsų	miesteliai.	

Kražiai.	1	d.
14.45	Gimtoji	žemė.
15.15	LRT	Kultūros	aka-

demija.	Ilja	Laursas.	
Verslas	naujai.	Nauja	
ekonomika.	2	d.

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Vilniaus	albumas.
18.15	 „Kankinimai“
18.45	 „Dubysos	spindesiai“.
19.00	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	 Dokumentinis	f.	

„Balta	spalva	mirties“.	
Rež.	R.Kaminskas.	

21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Imperija“	(N-7).
24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Linija,	spalva,	forma.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	
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 12.40 	 „Bučinys	kiaurai	
	 sieną“

 20.00 	 „Naujokė“ 12.40 	 „Audra“

  AnimAl PlAnet
7.00,	 11.55,	 22.00	 Veterinaras.	 7.25,	 15.35	
Darbas	 meistro	 bijo.	 8.15,	 16.30	 Pragariška	
katė.	 9.10	 Blogas	 šuo.	 10.05,	 18.20	 Dikas	 ir	
Domas	skuba	į	pagalbą.	11.00	Aligatorių	tram-
dytojai.	 12.20	 Beždžionių	 gyvenimas.	 12.50,	
19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	13.45,	20.10	Blogas	
šuo.	 14.40,	 21.05	 Gyvūnų	 apsaugos	 skyrius.	
17.25	Kačių	neįmanoma	nemylėti.	22.55	Kaimo	
veterinarai.	23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

  SPort1
7.00,	12.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	naujienos.	
7.10	Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	Turo	apžvalga.	
8.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Tenerifės	
„Iberostar“	-	Madrido	„Real“.	9.45	NBA	krepšinio	
lyga.	 San	 Antonio	 „Spurs“	 -	 Majamio	 „Heat“.	
Finalas.	 2	 susitikimas.	 12.15	 Portugalijos	 „Pri-
meira“	lygos	turo	apžvalga.	13.00	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 „Zenit“-	 „Mordovia“.	 2014/2015	
m.	 sezonas.	 15.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„FC	 Utrecht“	 -	 „PSV	 Eindhoven“.	 2014/2015	
sezonas.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	Turo	
apžvalga.	18.00	Tiesioginė	HD	transliacija.	WTA	
Čempionių	turnyras.	Moterų	tenisas.	Grupių	eta-
pas.	(Pertraukose	„Sportas“.	Dienos	naujienos).	
23.10	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Majamio	„Heat“.	Finalas.	2	susitikimas.	

  ViASAt SPort BAltic
7.00	Premier	lygos	apžvalga.	8.00	Ledo	ritulys.	
KHL.	 Maskvos	 „Dinamo“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
10.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 QPR	 -		
„Aston	Villa“.	11.50	Ledo	ritulys.	KHL.	„Vityaz“	-		
„Jokerit“.	 13.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Neptū-
nas“	 -	 „Crvena	 Zvezda“.	 15.45	 Krepšinis.	 Eu-
rolyga.	 „Žalgiris“	 -	 „Nizhny	 Novgorod“.	 17.35	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Olympiacos“	 -	 „Laboral	
Kutxa“.	 19.25	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 19.55	
Futbolas.	 Vokietijos	 taurė.	 „Chemnitzer“	 -		
„Werder“.	Tiesioginė	 transliacija.	21.55	Futbo-
las.	 Anglijos	 taurė.	 „Liverpool“	 -	 „Swansea“.	
Tiesioginė	transliacija.	24.00	Futbolas.	Anglijos	
taurė.	„Shrewsbury“	-	„Chelsea“.	1.50	Futbolas.	
Vokietijos	 taurė.	 „St	 Pauli“	 -	 „Borussia“.	 3.40	
Futbol	Mundial	žurnalas.	

  euroSPort
9.30,	20.00,	2.10	Biliardas.	„World	Main	Tour“.	
16.30,	 19.15	 Futbolo	 apžvalga.	 17.15	 Sporto	
linksmybės.	 22.00	 Boksas.	 WBA	 serija.	 Jur-
gen	 Brahmer-Roberto	 Feliciano	 Bolonti.	 24.00	
Motosporto	 apžvalga.	 0.05	 Motosportas.	 GT	
akademija.	 0.20,	 1.50	 Motosporto	 apžvalga.	
0.50	 Motosporto	 žurnalas.	 1.20	 Motosportas.	
„Trofeo	Abarth	Europe“.	1.55	Motosportas.	Sa-
vaitgalio	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Kriminalinis	trileris	

„Vagiant		
gyvenimus“	(N-14).

22.55	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

23.50	 „Dūmas“	(N-14).
0.50	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Kastlas“		
(N-7).

13.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

13.30	 „Nevykėlių		
dalinys“	(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 „Nepaprastos		

lenktynės“		
(N-7).

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

(N-7).
18.00	 „Kastlas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Naujokė“		

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Trileris		

„Raudonos		
šviesos“	(N-14).

24.00	Drama		
„Pagrobtas.		
Tifanės	Rubin	
	istorija“	(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Aivenhas“	(N-7).
10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.25	Kinomano	užrašai.
12.40	 „Bučinys	kiaurai	

sieną“	(N-7).
14.15	 „Nepažįstamoji	iš	

Vaildfel-Holo“		
(N-7).

15.15	 „Komisaras		
Manara“	(N-7).

16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
17.00	 „Kontinentų		

kelionė“.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Transporteris“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.	
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
23.20	 „Aivenhas“	(N-7).
0.20	 „Nepažįstamoji	iš	

Vaildfel-Holo“		
(N-7).

„PAGroBtAS. tiFAnĖS ruBin iStoriJA“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius G.Harvis.
Vaidina T.P.Henson, T.Okvinas, D.Haidnas Džounsas.

Pagal tikrą istoriją sukurta drama pasakoja apie begalines motinos 
pastangas susigrąžinti atimtą septynmetį vaiką. Rizikuodama viskuo 
Tifanė keliauja į Pietų Korėją, kur be jos sutikimo buvęs sutuoktinis 
išgabeno jų sūnų Kobį. Nevilties apimta moteris supranta, kad rimtos 
pagalbos iš šalies šioje situacijoje nesulauks. Tifanė tikisi parsivežti vaiką 
į namus, į Niujorką.

tV6
24.00

„PlunKSnoS VĖJYJe“
Drama. Vokietija. 2004.
Režisierius M.Faustas.
Vaidina J.Bremerman, 
E.Zanderis, M.Keleris.

Džulija Hamond kartu su dukra 
Pandora keliauja atostogauti. Džulija 
nori išsigydyti kankinančią astmą ir 
pamiršti skyrybas su vyru. Naujos 
pažintys netraukia moters, kol ji 
sutinka žavų sakalų prižiūrėtoją.

„DViVeiDiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Vu.
Vaidina Dž.Travolta, N.Keidžas, 
Dž.Alen.

Nusikaltėlis Kastoras Trojus ir de-
tektyvas Šonas Arčeris - du mirtini 
priešai. Kovos su terorizmu būrio 
vadui pavyksta atkeršyti už nu-
žudytą sūnelį - žudikas Kastoras 
Trojus miršta, o jo brolis atsiduria 
už grotų. 

„rAuDonoS ŠVieSoS“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius R.Kortesas.
Vaidina S.Vyver, R.De Niras, 
K.Merfis.

Nesvarbu, ką tu žinai. Nesvarbu, kuo 
tu tiki. Tiesa - didžiausia iliuzija iš 
visų. Įtempto siužeto trileris kviečia 
leistis į nepamirštamą kelionę po 
klaidžiausius parapsichologijos 
pasaulio užkampius. 

tV8
21.00

tV6
21.30

lnK
22.10
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Paskutinis	iš	

Magikianų“	(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Aš	-	kino	žvaigždė.	

Įžymybių	kūrybos	
egzaminas	(N-7).

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

(N-14).
1.10	 „Skandalas“	(N-14).
2.00	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).
2.50	 „Choras“	(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai		

prieš	ateivius“.
14.10	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	„Gyveni-

mo	receptai“	(N-7).
21.30	Žinios.	
22.10	Kriminalinė	komedija	

„Po	saulėlydžio“	(N-7).
0.05	 TV	serialas	„Gyveni-

mas	pagal	Harietą“	
(N-7).

1.00	 TV	serialas	„Farų	
šeima“	(N-7).

1.55	 „Slapti	reikalai“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.00	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“	

(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Gyvenimas.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.10	Vakaro	žinios.
23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
24.00	 „Kankinimai“	(1).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Mėnulio	fazė.

 12.00 	 Specialus	tyrimas 21.00 	 Aš	-	kino	žvaigždė  20.25 	 „Gyvenimo	
	 	 receptai“

Trečiadienis

„ELEMENTARU“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius R.Dohertis.
Vaidina Dž.L.Mileris, L.Liu, E.Kvinas.

Į Niujorką netikėtai atvyks Holmso brolis Maikroftas. Tai nebus džiu
gi naujiena. Ar Šerlokui pavyks išaiškinti Maikrofto sužadėtinės žūtį ir 
ištverti jo ir žaviosios Džoanos Vatson santykius? Žiūrovai galės nerti 
dar giliau į Šerloko vidinį pasaulį ir praeities paslaptis, o bylos kaip vi
sada stebins ir intriguos.

rekomenduoja
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„PO SAULĖLYDŽIO“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2004.
Režisierius B.Ratneris.
Vaidina S.Hajek, V.Harelsonas, 
P.Brosnanas.

Maksas Berdetas ir jo gražuolė bend
rininkė Lola traukiasi į Bahamus, Ro
jaus alą, kur ruošiasi pradėti naują gy
venimą. Jie tik ką pavogė jau antrąjį iš 
trijų garsiųjų Napoleono deimantų. 
Tačiau Stanas, FTB agentas, septyne
rius metus atkakliai persekiojęs Mak
są, negali patikėti, kad skandalingoji 
kriminalinė porelė nutarė pradėti 
ramų šeimyninį gyvenimą.

„GREISLENDAS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Istinas.
Vaidina D.Sandžata, A.Tveitas, 
V.Ferlito.

Pietų Kalifornijos pakrantėje stovi 
gražus prabangus namas, kitados 
priklausęs narkotikų baronui. Nie
kas nė neįtartų, kad jame gyvena 
geriausi vyriausybinių organizacijų  
FTB, Kovos su narkotikais skyriaus ir 
Migracijos tarnybos  agentai. FTB 
naujoko Maiko Voreno atsikrausty
mas reiškia didelę grėsmę dauge
liui senbuvių ir jų paslaptims.

„PAVOJINGAS METODAS“
PSichologinė drama. Jungtinė Ka-
ralystė, Vokietija, Kanada. 2011.
Režisierius D.Kronenbergas.
Vaidina K.Naitli, V.Mortensenas, 
V.Kaselis.

Antrojo pasaulinio karo metu Zig
mundo Froido mokinys, psichiatras 
Karlas Jungas gydo gražuolę rusaitę 
Sabiną Spylrein. Jungas neįstengia 
atsispirti merginos grožiui ir protui. 
Pamažu jis ją pamilsta, nepaisyda
mas jokių įsipareigojimų...

LNK
22.10

TV3
0.10

TV6
0.50

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 Senoji	 ani-
macija.	 9.55	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	 10.20	 Se-
noji	animacija.	11.00	Drama	„Plunksnos	vėjyje“.	
12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	
19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	
meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.55	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	18.00,	23.00	„Meilė	gyventi“.	20.00	La-
banakt,	vaikučiai.	21.00	„Erškėčių	paukščiai“.	

 INfO TV
5.30	 Info	 diena	 (k).	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	
16.30,	21.00	Dviračio	šou.	10.40	Alchemija	LXVI.	
Žaliasis	tiltas.	VDU	karta.	11.10	Pagalbos	skam-
butis.	 12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 13.05,	 15.45	
KK.	14.15	Šefas	rekomenduoja.	17.00,	22.00	Info	
diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	
Naujienos.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00	„Labas	rytas“.	9.20	
„Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Buči-
nys“.	13.40,	14.20	J.Menšovos	laida.	14.55	Vyriška.	
Moteriška.	 15.55,	 2.45	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	
23.05	Lietuvos	„Laikas“.	21.15	„Grigorijus	R.“.	23.20	
Vakarinis	Urgantas.	0.25	Nakties	naujienos.

 REN
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.10	Informacinė	laida	112.	10.35	Mano	tiesa.	
12.20	„Pėdsekiai“.	13.15	„Kariai	5“.	15.00	Infor-
macinė	 laida	112.	15.30	Žiūrėti	visiems!	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	 20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 Tėtis	 turi	 rūpesčių.	
23.05	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopen-
ka.	0.55	„Kariai	5“.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Much-
taro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 Buto	 klausimas.	 10.30,	 13.30,	
16.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	10.55	
Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teis-
mas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.55	 Prokurorų	
patikrinimas.	 15.35	 „Geriausi	 priešai“.	 17.00	
Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	 „Karpovas“.	 21.00	
Dienos	anatomija.	22.00	„Maskva.	Trys	stotys“.	
23.55	„Eigulys“.	1.50	Kalbame	ir	rodome.	2.50	
„Brolis	už	brolį“.	4.40	Gelbėtojai.	
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7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena	(N-7).
9.00	 Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	TV	serialas	„Proku-

rorų	patikrinimas“	
(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

20.00	Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

21.00	Farai	(N-14).
21.30	Trileris	„Šeštasis	

pojūtis	(N-14).
23.40	TV	serialas	„Vampyro	

dienoraščiai“	(N-14).
0.35	 TV	serialas	„Detek-

tyvė	Džonson“	(N-7).
1.30	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50, 14.50	 VMG	sala.
7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	 	Nuoga	tiesa.	

„Politikai	vagia:	ar	
jus	tai	stebina?“		
(N-7).

13.05	Vantos	lapas	(N-7).
13.35	 „Didysis	Josifo	

Stalino	blefas“	(N-7).
14.55	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Žinios.
18.05	Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
18.20	Laikas	krepšiniui.
18.30	Europos	taurė	2014.	

Volgogrado	„Krasnyj	
Oktiabr“	-	Vilniaus	„Lietu-
vos	rytas“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Rusijos.

20.30	Sąmokslo	teorija	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Patriotai.	„Skandalas	

Marijampolėje.	Taksisto	
palikta	žmona	sumušė	
sergantį	vaiką“	(N-7).

23.50	 „Dingęs	pasaulis“	
(N-7).

0.55, 2.55, 5.10	Reporteris.

9.00	 Akacijų	alėja	2014.
9.40	 Primadona.	Aktorė	

Ona	Rymaitė.
10.00	 „Televizija	ir	radijas.	

šiandienos	iššūkiai“.	
Tiesioginė	transliacija	iš	
LR	Seimo.

10.50	Antano	Tylos	85-mečiui.	
„Balta	spalva	mirties“.

11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
13.45	Linija,	spalva,	forma.
14.30	Mokslo	sriuba.
14.45	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.	
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita	(subtitruota).
18.15	 Robertas	Verba.	„Vincas	

Svirskis“,	„Jonas	
Biliūnas“,	„Žemaitė“,	
„Petras	Cvirka“.

19.00	Dirigentas	J.Domarkas.
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...formatas.	Poetas	

Gvidas	Latakas.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	Elito	kinas.	Drama	

„Vinterio	kaulai“	(N-14).
23.40	 „Dubysos	spindesiai“.
24.00	Panorama.	

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas		

ir	voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas	Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Fantastinis		

nuotykių	f.		
„Laiko	mašina“		
(N-7).

22.45	 „Klientų	sąrašas“		
(N-7).

23.40	 „Dūmas“	(N-7).
0.40	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“		
(N-7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas	
	(N-7).

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Kastlas“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Naujokė“		
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

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

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
21.30	Romantinė		

komedija	„Myliu	
tave,	žmogau“		
(N-7).

23.50	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.50	 Psichologinė		
drama	„Pavojingas	
metodas“		
(N-14).

9.00, 20.00, 22.55	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Departamentas“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	Kinomano		

užrašai.
12.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
14.00	 „Aivenhas“		

(N-7).
15.00	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
15.30	 „Kieta	palyda“		

(N-7).
17.20	 „Tėvai	už	borto“.
18.00	 „Nepažįstamoji		

iš	Vaildfel-Holo“	
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Baimė	mylėti“		
(N-7).

23.10	 „Transporteris“		
(N-7).

0.10	 „Departamentas“		
(N-7).

 18.15 	 Robertas	Verba 18.20 	 Laikas	krepšiniui 20.00 	 Naktis	ir	diena.	
	 	 Vilnius

20.20	 Keisčiausi	pasaulio
	 	 restoranai

19.00	 „CSI	kriminalistai“ 9.50 	 „Įspūdingasis
	 Žmogus-voras“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Nematoma	mikrobų	val-
džia.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.30,	
13.30,	 16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.50	 Apie	
tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	
miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	2.10	Tiesiogi-
nis	eteris.	20.00	„Išeiti,	kad	sugrįžtum“.	23.45	Civi-
lizacijos	paslaptys.	0.45	„Ieškokite	moters“	(1).	

 TV Polonia
7.05	Pasaulis	 sukasi.	7.55	Miško	 istorijos.	8.25	
„Atostogos	 su	 vaiduokliais“.	 9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	 „Taip	
turėjo	būti“.	13.05,	19.55,	5.20	„Laimės	spalvos“.	
13.25,	21.45,	18.50,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	 13.50	 „Namas	 prie	 užliejamos	 pievos“.	
14.45,	 1.15	 Geriausia	 Lenkijoje.	 15.20	 „Gyveni-
mo	menas“.	15.50	„Operacija	gyvenimas“.	16.20	
Miško	istorijos.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.10	WOK	
-	 viskas	 apie	 kultūrą.	 17.55,	 1.45	 „Taip	 turėjo	
būti“.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	
TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	 Ekologiški	 lobiai.	 20.25,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.50,	 3.45	
„Orai	penktadieniui“.	23.00,	4.40	Lenkijos	repor-
teris.	23.40,	5.50	Kabaretų	klubas.	0.35	Paprastai.	
2.45	Animacinis	f.	6.35	Klajūno	užrašai.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 9.10,	 21.40	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 5.50,	
12.30,	4.15	 „Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gy-
venimas“.	6.40,	11.40,	17.30,	0.10	 „Nuotykiai	 roju-
je“.	7.30,	10.50,	18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	
15.50,	20.50	„Auksinis	jaunimas“.	10.00,	16.40,	23.45	
„Žvaigždė	 kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Vaikantis	 šlovės“.	
13.20,	14.10,	1.00	„Išskirtiniai“.	13.45,	2.40	„Mados	
kontrolė“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00,	
1.50	„Svajonių	namas“.	22.30	„Gražuolės	iš	vilos“.	

 TV1000
9.30	„Holivudo	žmogžudysčių	skyrius“.	11.30	„Bėgiai	
ir	 ryšiai“.	 13.20	 „Šalutinis	 efektas“.	 15.10	 „Vieniša	
baltoji	moteris“.	17.10	„7	Dienos	ir	naktys	su	Marilyn	
Monroe“.	19.00	„Populiari	mergina“.	21.00	„Kai	aš	gu-
lėjau	mirties	patale“.	23.00	„Kažkas	naujo“.	0.50	„Vie-
niša	baltoji	moteris“.	2.50	„Muzika,	suradusi	mus“.	

 TRaVel
8.00,	 12.00,	 17.00	 Portlendas.	 8.30, 14.00, 20.00	
Būsto	paieška.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėjimo	 įgulos.	
10.00,	16.00,	23.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	11.00,	
24.00	Didžiosios	paslaptys.	12.30,	13.00,	18.00	Kovos	
dėl	bagažo.	15.00	 Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	
motociklu.	19.00	Amerikos	maistas.	21.00	Pakrančių	
karai.	22.00	Garsiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

 animal PlaneT
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25	Darbas	meistro	bijo.	
8.15,	16.30	Pragariška	katė.	9.10	Kačių	neįmano-
ma	nemylėti.	10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	skuba	į	
pagalbą.	11.00	Aligatorių	tramdytojai.	12.20,	6.35	
Beždžionių	gyvenimas.	12.50,	19.15	Veterinaras.	
13.45,	20.10	Kaimo	veterinarai.	14.40,	21.05,	1.40	
Gyvūnų	 apsaugos	 skyrius.	 15.35	 Gyvūnai	 eks-
tremalai.	17.25	Mano	mažasis	 košmaras.	22.00,	
3.25	 Mano	 laukinė	 meilė.	 22.55,	 4.15	 Mutantų	
planeta.	23.50,	5.50	 Laukiniai	 ir	pavojingi.	0.45,	
5.00	Gyvųjų	negyvėlių	įkandimas.	

 sPoRT1
7.00,	12.00,	23.00	„Sportas“	7.15,	17.00,	4.00	Rusi-
jos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	8.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„Go	Ahead	Eagles“.	
2014/2015	sezonas.	9.50,	23.10	NBA	krepšinio	lyga.	
Majamio	 „Heat“	 -	 San	 Antonio	 „Spurs“.	 Finalas.	
3	 susitikimas.	 12.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA	
-	 „Rubin“.	15.00	Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Fey-
enoord“	-	„Groningen“.	2014/2015	sezonas.	18.00	
Tiesioginė	HD	transliacija.	WTA	Čempionių	turnyras.	
Moterų	tenisas.	Grupių	etapas.	(Pertraukose	„Spor-
tas“.	Dienos	naujienos).	1.05	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 2.10	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	Tenerifės	„Iberostar“	-	Madrido	„Real“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50	Futbolas.	Vokietijos	 taurė.	„St	Pauli“	-	„Bo-
russia“.	 8.40	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	 „Liverpo-
ol“	 -	 „Swansea“.	 10.30	 Futbolas.	 Anglijos	 taurė.	
„Shrewsbury“	-	„Chelsea“.	12.20	Boksas.	Tommy	
Coyle’as	-	Michaelas	Katsidis.	14.55	Ledo	ritulys.	
KHL.	Maskvos	„Dinamo“	-	Rygos	„Dinamo“.	16.55	
Ledo	ritulys.	KHL.	„HK	Sochi“	-	Rygos	„Dinamo“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 19.30	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
„Lokomotiv“	-	„Jokerit“.	21.25	Futbolas.	Vokietijos	
taurė.	 „Hamburger“	-	 „Bayern“.	Tiesioginė	 trans-
liacija.	23.30	Futbolas.	Anglijos	lyga.	„Manchester	
City“	 -	 „Newcastle“.	 1.20	 Futbolas.	 Vokietijos	
taurė.	„Magdeburg“	-	„Bayer“.	3.10	Motosportas.	
Malaizijos	MotoGP	Moto2	lenktynės.		

 eURosPoRT
9.30	Motosporto	 žurnalas.	10.00,	20.00,	0.35	Bi-
liardas.	 „World	 Main	 Tour“.	 16.30,	 18.00	 Sporto	
linksmybės.	 17.15	 Futbolo	 apžvalga.	 19.00	 Dai-
lusis	 čiuožimas.	 „Grand	 Prix“	 serija.	 22.00,	 0.15	
Trečiadienio	sporto	įvykių	apžvalga.	22.05	Jojimas	
su	kliūtimis.	Nacijų	taurė.	22.20	Raitelių	klubo	žur-
nalas.	22.25	Golfo	klubas.	22.30	Golfas.	„US	PGA	
Tour“.	23.30	Mėnesio	sporto	įvykių	apžvalga.	23.35	
Buriavimas.	„Rolex	Middle	Sea	Race“.	0.05	Mėne-
sio	sporto	įvykių	apžvalga.	0.10	Jachtų	klubas.	0.20	
Sporto	kelionių	žurnalas.	2.00	Sporto	linksmybės.	
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 9.00 	 Muzikinė	kaukė  14.50 	 VMG	sala  0.45 	 „Vinterio	kaulai“19.50 	 „Meilė	kaip	mėnulis“ 19.30 	 Valanda	su	Rūta 10.00 	 Opiumas	liaudžiai

 TV8
7.40,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.30	 „Rutos	 Ren-
del	detektyvai“.	9.30	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	
10.00	Senoji	animacija.	10.40	„Erškėčių	paukščiai“.	
12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	23.55	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00,	23.00	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaiku-
čiai.	Senoji	animacija.	21.00	Drama	„Širdies	urvai“.	

 Info TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Autopilotas.	 11.05	
Šefas	rekomenduoja.	11.35	Padėkime	augti.	12.00	
Yra	kaip	yra.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas	(N-7).	
14.45	24	valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	22.00	
Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	
„Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Buči-
nys“.	13.45,	14.20	J.Menšovos	laida.	14.55	Vyriška.	
Moteriška.	15.55,	2.40	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	
23.00	Lietuvos	„Laikas“.	21.10	„Grigorijus	R.“.	23.10	
Vakarinis	Urgantas.	0.20	Nakties	naujienos.

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.10	 Informacinė	 laida	112.	10.40	Paklydimo	
teritorija	 su	 Igoriu	 Prokopenka.	 12.30	 „Pėd-
sekiai“.	 13.25	 „Kariai	 10“.	 15.05	 Informacinė	
laida	112.	15.35	Žiūrėti	visiems!	16.15	Šeimos	
dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujie-
nos.	19.25	Tinkama	priemonė.	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	 21.30	 Žvaigždžių	 gyvenimas.	 23.20	
Žiūrėti	visiems!	0.15	„Kariai	10“.	

 nTV MIR
	5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šian-
dien.	9.25	Vasarvietės	atsakymas.	10.30,	13.30,	
16.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	10.55	
Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teis-
mas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.55	 Prokurorų	
patikrinimas.	 15.35	 „Geriausi	 priešai“.	 17.00,	
1.50	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	 „Karpovas“.	
21.00	 Dienos	 anatomija.	 22.00	 „Maskva.	 Trys	
stotys“.	23.55	„Eigulys“.	2.50	„Brolis	už	brolį“.	
4.40	Gelbėtojai.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Rusų	 Rivjera.	 10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	10.50	Apie	tai,	kas	svar-
biausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05	
„Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	
miega“.	 16.30	 „Kamenskaja“.	 17.30,	 1.55	 Tie-
sioginis	 eteris.	 20.00	 „Išeiti,	 kad	 sugrįžtum“.	
22.00	 Vakaras	 su	V.Solovjovu.	 23.40	 Slapta	
medžiaga.	0.30	„Ieškokite	moters“.	

 TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 „Arčiau	Dievo,	 ar-
čiau	žmonių“.	8.25	„Klasė	ant	kulniukų“.	9.00	
Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.05	 Lenkijos	 re-
porteris.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Taip	 turėjo	būti“.	
13.05,	 19.55,	 5.20	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	
18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Ži-
nios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Orai	penk-
tadieniui“.	15.35	„Vilnoteka“.	15.55	 Papras-
tai.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.15	Kultūros	laida.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	KucinAlina.	20.25,	6.50	Kultūros	informa-
cija.	20.45	 Labanaktukas.	21.00	 Žinios.	21.55,	
3.45	„Komisaras	Aleksas“.	23.00,	4.35	Sveika,	
Polonija.	 23.45	 „Trečiasis	 karininkas“.	 0.40,	
5.55	„L“	buto	vaikai“.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 6.15,	 9.10,	 13.20,	 20.00,	 21.40,	 1.00	 „Iš-
skirtiniai“.	5.50,	12.30,	4.15	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	6.40,	11.40	„Nuotykiai	
Rojuje“.	7.30,	10.50	„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	
15.50,	 20.50	 „Svajonių	 namas“.	 10.00,	 16.40,	
23.45	 „Žvaigždė	 kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Vaikantis	
šlovės“.	 12.55,	 22.05,	 4.40	 „Mados	 kontrolė“.	
15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	17.30,	0.10	
„Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 18.20	 „Gyvenimas	
kaip	šou“.	22.30	„Gražuolės	iš	vilos“.

 TV1000
9.10	„Muzika,	suradusi	mus“.	11.20	„Vieniša	baltoji	
moteris“.	13.20,	3.00	„Roko	žvaigždė“.	15.20	„Mu-
zika,	suradusi	mus“.	17.25	„10	arba	mažiau“.	19.00	
„Pasitikėk	draugais“.	20.40	„Šalutinis	efektas“.	22.30	
„Ieškantys	laimės“.	0.40	„Tai,	kas	tikra“.	

 TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 8.30, 14.00, 
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	 13.30,	 17.30.	
Gelbėjimo	įgulos.	10.00,	16.00	Pilių	paslaptys	ir	le-
gendos.	11.00,	21.00,	24.00	Didžiausios	paslaptys.	
13.00,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiau-
sios	pasaulio	kelionės	motociklu.	19.00	Amerikos	
maistas.	22.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.		

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
11.00	 „Aistros	spalvos“	

(N-7).
12.00	 „Ponas	Jangas“.
12.30	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

(N-7).
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

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

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Kobra	11“	(N-7).
23.10	 „Kaulai“	(N-14).
0.10	 „Greislendas“		

(N-14).
1.10	 „Skandalas“	(N-14).
2.00	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).
2.50	 „Choras“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	I“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

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

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.	
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.	
22.10	Veiksmo	trileris	

„Poseidonas“	(N-7).
24.00	TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

0.55	 TV	serialas	„Farų	
šeima“	(N-7).

1.50	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Tautos	balsas.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas	2“	

(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Tikri	vyrai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Mūsų	laisvės	metai.	

2008-ieji.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Mūsų	laisvės	metai.	

2008-ieji.
23.20	Vakaro	žinios.
23.40	Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
0.10	 „Pompėja.	Laike	sustin-

gusių	žmonių	paslaptis“.
1.10	 „Senis“	(N-7).
2.10	 Laba	diena,	Lietuva.
4.00	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
4.45	 Tikri	vyrai.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Muzikinė	kaukė.
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

20.00	Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.	„Vinetu	

3“	(N-7).
23.20	TV	serialas	„Vampyro	

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

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

patikrinimas“	(N-7).
2.10	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

7.55	 „Likvidacija“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
12.00	Šeima	-	jėga!
13.35	 „Jurijus	Gagarinas.	

Gyvenimas	ir	mirtis“	
(N-7).

14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20, 1.40, 3.25, 5.40	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	
18.40	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
22.00	Reporteris.	
22.50	Nuoga	tiesa.	„Po-

litikai	vagia:	ar	jus	
tai	stebina?“		
(N-7).

23.50	 „Dingęs	pasaulis“	
(N-7).

0.55, 2.55, 5.10	Reporteris.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
3.55, 6.10	 „Mikropasauliai“	

(N-7).
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Gintarinės	batutos	

meistrai.	Dirigentas	
Juozas	Domarkas.

13.50	Mokslo	sriuba.
14.00	Kasdienybės	aitvarai.
14.45	Kaimo	akademija.
15.15	Kultūros	savanoriai.
15.45	 ...formatas.	Poetas	

Gvidas	Latakas.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	 Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 Vienintelis,	nepakar-

tojamas	ir	paskutinis.	
Dok.f.	apie	kino	reži-
sierių	Arūną	Žebriūną.

19.10	Kazimiero	Šiaulio	
70-mečiui.	Jaunimo	
estrada	94.	TOP	10.

20.00	Moterų	siluetai	
Lietuvos	istorijoje.	

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Raudonmedžio	rojus“.
23.15	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.45	 Elito	kinas.	Drama	„Vin-

terio	kaulai“	(originalo	
k.	subtitruota,	N-14).
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19.00 	 „Karamelė“ 15.00 	 Nepaprastos	
	 	 lenktynės

 11.40 	 „Toks	gyvenimas“

 AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25,	15.35	Gyvūnai	eks-
tremalai.	8.15,	16.30	Pragariška	katė.	9.10	Mano	
mažasis	košmaras.	10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	
skuba	 į	 pagalbą.	 11.00,	 22.55,	 4.15	 Aligatorių	
tramdytojai.	 12.20,	 6.35	 Beždžionių	 gyvenimas.	
12.50,	 19.15	 Mano	 laukinė	 meilė.	 13.45,	 20.10	
Mutantų	planeta.	14.40,	21.05,	1.40	Gyvūnų	ap-
saugos	 skyrius.	 17.25	 Gyvūnų	 jaunikliai.	 22.00,	
3.25	Iškviečiamas	tramdytojas.	23.50,	5.50	Lauki-
niai	ir	pavojingi.	0.45,	5.00	Laimikis	-	žmogus.	

 SPort1
7.00,	 12.00,	 23.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	
7.15,	 17.00,	 1.30	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 8.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „FC	
Utrecht“	-	„PSV	Eindhoven“.	2014/2015	sezonas.	
10.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	
„NEC	 Nijmegen“.	 12.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	
turo	apžvalga.	13.00	Portugalijos	„Primeira“	lyga.	
„Sporting	CP“	-	„Nacional“.	15.00	NBA	krepšinio	
lyga.	 Bruklino	 „Nets“	 -	 Majamio	 „Heat“.	 18.00	
Tiesioginė	HD	transliacija.	WTA	Čempionių	turny-
ras.	 Moterų	 tenisas.	 Grupių	 etapas.	 (Pertraukose	
„Sportas“.	Dienos	naujienos).	23.10	NBA	krepšinio	
lyga.	Majamio	„Heat“	-	San	Antonio	„Spurs“.	Fina-
las.	4	susitikimas.	2.00	WTA	Čempionių	turnyras.	
Moterų	tenisas.	Grupių	etapas.	(Antradienio)	

 ViASAt SPort BAltic
7.00	Ledo	ritulys.	KHL.	„HK	Sochi“	-	Rygos	„Di-
namo“.	9.00	Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	
9.30	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	10.00	
Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	 žurnalas.	10.30	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.30	 Futbolas.	
Vokietijos	 taurė.	 „Hamburger“	 -	 „Bayern“.	 13.20	
Futbolas.	Vokietijos	taurė.	„Magdeburg“	-	„Bayer“.	
15.10	Futbolas.	Anglijos	lyga.	„Manchester	City“	-	
„Newcastle“.	17.00	Futbol	Mundial	žurnalas.	17.25	
Ledo	ritulys.	KHL.	„HK	Sochi“	-	Rygos	„Dinamo“.	
19.25	Krepšinis.	Eurolyga.	„Anadolu	Efes“	-	„Žal-
giris“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 21.25	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -	 „Fenerbahce	 Ulker“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.25	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Real“	 -	 „Nizhny	Novgorod“.	Tiesioginė	 translia-
cija.	24.00	Rankinis.	Europos	čempionato	atranka.	
Švedija	-	Latvija.	1.30	Rankinis.	Europos	čempio-
nato	atranka.	Danija	-	Lietuva.

 euroSPort
9.30	 Motosportas.	 GT	 akademija.	 9.45,	 20.00,	
1.00	Biliardas.	„World	Main	Tour“.	16.30	Dailu-
sis	čiuožimas.	„Grand	Prix“	serija.	17.30	Sporto	
žvaigždės.	 Bode	 Miller.	 18.15	 Sporto	 links-
mybės.	 22.00	 Kovinis	 sportas.	 „SuperKombat	
World	 Grand	 Prix“.	 24.00	 Galiūnų	 sportas.	
„Europe’s	Strongest	Man“.	

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Antinas	Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.45	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Detektyvas	„Tiltas“	

(N-7).
23.10	 „Sekso	magistrai“	

(N-14).
0.05	 „Užribis“	(N-7).
1.00	 „Įstatymas	ir		

tvarka.	Specialiųjų	
tyrimų	skyrius“	
(N-7).

9.15, 14.30	 	
Teleparduotuvė.

9.30	 Vienam	gale		
kablys.

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“		
(N-7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Kastlas“	(N-7).

13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30, 20.00	 	

„Naujokė		
(N-7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės		
(N-7).

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

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.		

„Majamio	policija“	
(N-14).

0.15	 „Kietašikniai“		
(S).

2.10	 Eurolygos		
rungtynės		
„Anadolu	Efes	
Istanbul“	-		
Kauno	„Žalgiris“.	
Vaizdo	įrašas.

9.00	 Balticum	TV	
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Nepažįstamoji		
iš	Vaildfel-Holo“	
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Baimė	mylėti“		

(N-7).
13.50	Reidas.		

Eismo		
įvykių		
kronika.

14.20	Lietuvos		
kapinės.

14.50	 „Arkadija“.
16.30	 „80	traukinių		

aplink		
pasaulį“.

17.00	 „Pavojingoji		
Afrika“.

18.00	 „Komisaras		
Manara“	
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
22.50	Balticum	TV	

žinios.
23.05	 „Baimė	mylėti“		

(N-7).

„mAJAmio PoliciJA“
Veiksmo filmas. JAV. 2006. 
Režisierius M.Menas. 
Vaidina K.Ferelas, Dž.Foksas, L.Gongas.

Rikardas Tubsas ir Sonis Kroketas - du policijos detektyvai. Jų naujausia 
užduotis - demaskuoti vietos narkotikų baroną Montoją, kurio žmonės 
atsakingi už kelias neseniai įvykdytas žmogžudystes, todėl jie vis giliau 
infiltruojasi į Montojos aplinką. Detektyvams tenka dalyvauti pavojingoje 
operacijoje, kurios metu jie atsiduria Haityje ir Kuboje, kur nei Majamio 
policija, nei JAV Vyriausybė negalės jiems padėti.

tV6
21.30

rekomenduoja

„reZiDentAi“
serialas. Rusija. 2011. 
Režisierius M.Pežemskis. 
Vaidina I.Ochlobystinas, 
I.Glinikovas, A.Iljinas.

Keturi nepatyrę medicinos prakti-
kantai vis patenka į pačias kvailiau-
sias situacijas, įtraukdami į jas ir savo 
vadovą Andrejų Bykovą. Jis - puikus 
specialistas, kuriam netrūksta humo-
ro jausmo, ironijos ir sarkazmo...

„KoBrA 11“
Nuotykių serialas. Vokietija. 
2012-2013. 
Režisieriai A.Zandas, F.Toca. 
Vaidina E.Atalajus, T.Bekas, K.Voivud.

Benas ir Semiras sieks demaskuoti 
susitepusius politikus, nutraukti bio-
loginio ginklo gabenimą į Afriką, 
bandys atskleisti keistosios auklės 
paslaptis, išnarplioti pavojingus nar-
kotikų prekybos tinklus, išvaduoti 
įkaitus ir išgelbėti nuskriaustuosius...

„PoSeiDonAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2006. 
Režisierius V.Petersenas. 
Vaidina K.Raselas, R.Dreifusas, 
Dž.Baret.

Banga smogia su milžiniška jėga 
ir, prieš visiškai apversdama laivą, 
smarkiai užsupa jį ant kairiojo bor-
to. Keleiviai ir įgulos nariai prispau-
džiami nuolaužų, dar kiti vandens 
išmetami už borto...

tV6
21.00

lnK
22.10

tV3
22.10



68 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  2 4

Veidai
eterio žmonėseterio žmonės

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Daugelis televizijos žiūrovų tave pa-
žįsta iš vasarą vykusio TV3 realybės šou 
„Meilė ar pinigai?“. Papasakok apie save.

- Esu kilusi iš Vilniaus, baigiau teisės stu-
dijas. Nors daugelis mane pristato kaip mode-
lį, šis darbas man niekada nebuvo pagrindinis, 
greičiau - papildoma veikla, hobis, suteikiantis 
galimybę daug keliauti. Be jo, dirbau ir advo-
kato padėjėja, ir vienoje Anglijos televizijos 
laidoje. Kaip modelis atstovavau Lietuvai kon-
kurse „Mis pasaulio modeliai“, dirbau Milane, 
Niujorke kompanijoje „Jacobs & Co“. Vis dėl-
to tai niekada nebuvo mano gyvenimo tikslas. 
Nors daug kas dar paauglystėje sakė, kad eičiau 
dirbti modeliu, nekreipiau į tai dėmesio. Ga-
liausiai sutikau išbandyti save fotosesijoje.

- Daug keliauji. Ar nesunku nuolat 
gyventi ant lagaminų?

- Tokie dalykai užgrūdina, suteikia didesnio 
pasitikėjimo savimi. Be abejo, sunku atsidurti 
vienai nepažįstamam mieste, bet mano prigim-
tis tokia, kad niekada niekieno neprašau pagal-
bos, viską darau pati. Todėl ši patirtis padėjo 
tvirtus mano gyvenimo pamatus. Kita vertus, 
į viską žiūriu labai lengvai. Problemas žmonės 
dažniausiai susikuria patys. Aš nepabijojau iš-
lįsti iš savo komforto zonos ir džiaugiuosi, kad 
galiausiai tapau tuo, kas esu šiandien.

- Nebuvai susiviliojusi likti kokioje 
nors kitoje šalyje?

- Kol kas Lietuvoje turiu tam tikrų darbų, 
veiklos. Be to, gal jau atsikandau to gyveni-
mo užsienyje. Ilgainiui kelionės taip pat ima 
varginti.

- Kokie mitai apie modelio darbą pa-
sitvirtino, o kokie sugriuvo? Ar tiesa, kad 
merginos greitai susižavi lengvais pini-
gais, vakarėliais, svaigalais?

Jolanta Leonavičiūtė:
Modelis Jolanta leonavičiūtė (27) 
prisipažįsta, kad niekada nebuvo iš tų, 
kurias mokykloje berniukai tampydavo už 
kasų. Drovi, nedrąsi mergaitė niekada ne-
svajojo nei apie modelio, nei apie televizi-
nę karjerą. Galbūt dėl to Jolanta tvarkin-
gai baigė teisės mokslus ir tik tada ryžosi 
išbandyti savo jėgas priešais fotoobjekty-
vą. Dabar mergina džiaugiasi, kad įgyta 
patirtis ją užgrūdino, suteikė pasitikėjimo 
savimi ir pavertė ją tokia, kokia yra.

Modelio darbas Jolantai daugiau  
kaip hobis, o ne pagrindinė veikla

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai
Veidai

eterio žmonėseterio žmonės TElEvizija

- Kiekviena mergina renkasi pati. Niekas 
neverčia eiti į tuos vakarėlius. Aišku, kai gy-
veni viena dideliame mieste, norisi ir išeiti, 
ir pasilinksminti, bet galiausiai tie vakarėliai 
nusibosta. Turiu pasakyti, kad pati nemačiau 
tokių atvejų, kad merginos nusiristų ir imtų 
vartoti svaigalus. Man niekada niekas nieko 
nesiūlė. Gal nesu panaši į tokią, kuri gali su-
sigundyti.

- O kaip dėl badavimo? Ar iš tiesų 
tenka taip uoliai prižiūrėti savo kūno li-
nijas?

- Be abejo, kad figūrą reikia prižiūrėti. 
Bet kai daug dirbi, lakstai per įvairias atran-
kas, nėra laiko valgyti. Kita vertus, kai dirbi 
tokį darbą, negali sau leisti valgyti bet ko. 
Jei ne tu, bus kita mergina, kurią paims. Be 
to, viskas priklauso nuo to, kokiu modeliu 
dirbi - jei esi apatinių drabužių modelis, ba-
dauti nereikia, ten merginos turi būti apva-
lesnių formų, jei vaikštai ant podiumo - pir-
menybė teikiama merginoms, atrodančioms 
kaip pakabos.

- Ne paslaptis, kad dirbdama tokį dar-
bą sutikai ne vieną pasaulio įžymybę. Pa-
pasakok, su kuo teko pabendrauti?

- Taip, mačiau Peris Hilton (Paris Hilton), 
ji ne kartą sukinėjosi toje pačioje aplinkoje. 
Mačiau dizainerį Robertą Kavalį (Roberto 
Cavalli). Kanų kino festivalyje bendravau su 
aktoriumi Adrianu Brodžiu (Adrien Brody) - 
labai malonus vyrukas. Dar buvau sutikusi 
aktorę Mišelę Rodriges (Michelle Rodrigu-
ez), ji vaidino filme „Avataras“, režisierių 
Kventiną Tarantiną (Quentin Tarantino). Ma-
čiau modelį Iriną Šeik (Irina Shayk) - labai 
graži moteris. Dar gražesnė negu ant žurna-
lų viršelių.

- Kaip manai, ar gražiam žmogui leng-
viau gyventi ir pasiekti aukštumų tiek 
karjeros, tiek asmeninio gyvenimo sri-
tyse?

- Grožis gyvenime padeda, bet laimės ne-
prideda. Viskas priklauso nuo asmenybės. 
Pažiūrėkite, kiek daug pasaulyje yra merginų, 
kurių bruožai galbūt ir nėra tokie patrauklūs, 
bet jos pasiekia gyvenime labai daug savo 

charizma, vidiniu spindesiu, energija. Grožis 
yra labai abstraktus dalykas. Niekada nelai-
kiau savęs labai gražia. Vaikystėje niekada 
nebuvau iš tų merginų, kurias vaikinai tam-
pydavo už kasų, buvau gana drovi. Džiaugiuo-
si, kad gyvenimas mane ištraukė iš įprastos 
aplinkos ir padarė tokią, kokia esu.

- Kai ryžaisi dalyvauti realybės šou 
„Meilė ar pinigai?“, nebijojai, kad paskui 
prilips tokios lengvabūdės etiketė?

- Daugelis galbūt taip ir mano, bet jie, 
matyt, pamiršta, kas yra televizija. Niekada 
nebandžiau ir nebandysiu niekam įrodinėti, 
kad nesu tokia ar kitokia.

- Gerbėjų netrūksta?
- Ne, tikrai netrūksta. Nuolat gaunu laiškų.

- O ar yra tas vienintelis?
- Laikas parodys. Nesu linkusi daug kal-

bėti apie savo asmeninį gyvenimą, bet sim-
patija yra.

- Netrukus pasirodysi TV3 projekte 
„Šok su manimi“. Kaip sekasi ruoštis?

- Taip. Repetuojame beveik kasdien - 
penkias dienas per savaitę. Nors vaikystė-
je lankiau sportinius šokius, dabar viską 
reikia mokytis iš pradžių. Žiūrėsime, kaip 
seksis. (Šypsosi.)

grožis padeda, bet laimės neprideda

Modelis Jolanta Leonavičiūtė, ruošdamasi  
projektui „Šok su manimi“, repeticijoms su Mariumi 

Gaižausku  skiria penkias dienas per savaitę

Džiaugiuosi, 
kaD gyvenimas 
mane ištraukė iš 
įprastos aplinkos 
ir paDarė tokią, 
kokia esu
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Kinas su žvaigžde

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokį įspūdį padarė šis filmas?
- Yra toks nusistovėjęs stereotipas, kad 

daugelis amerikietiškų komedijų neva yra 
lėkštos ir neįdomios, bet galiu drąsiai sakyti, 
kad būtent šis filmas man labai patiko. Ten 
buvo daug tokių gyvenimiškų situacijų, kurios 
gali nutikti bet kuriam iš mūsų. Buvo daug 
juokingų epizodų. Džiugu ir tai, kad filmas 
baigėsi labai pozityviai.

- Kokia pagrindinė filmo idėja?
- Filmas yra skirtas šeimai. Pagrindinė 

mintis buvo ta, kad šeima yra pati svarbiau-
sia - kad ir kokios blogos dienos mus kartais 
aplanko, vis tiek svarbiausia laikytis išvien 
su visa šeima.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą pa-
žiūrėti?

- Drąsiai gali eiti tėveliai su vaikais. Tai 
nėra romantinis filmas. Aš ir pati į filmą 
ėjau su savo broliu, tad prisijuokėme iki 
soties.

- Kaip įvertintumėte aktorių vaidybą?
- Aktorius, kuris vaidino tėtį (Steve Ca-

rell - aut. past.), man patinka. Esu mačiusi 
daug filmų, kuriuose jis vaidina. Kaip kome-
dijos žanro aktorius jis tikrai šaunus. Kiti ak-
toriai taip pat gerai vaidino. Net neabejoju, 
kad filmas sulauks daug laurų.

- Ar dažnai filmus žiūrite kino teat-
ruose?

- Labai mėgstu žiūrėti filmus, bet į kino 
teatrą einu gana retai. Jei atrandu laiko pa-
žiūrėti filmą, dažniausiai tai darau namie. 
O jei pasirenku žiūrėti kokį nors fantastinį 
filmą, tuomet pirmenybę teikiu kino teat-
rui, kad pajausčiau visus vaizdo ir garso 
efektus.

- Pagal ką renkatės, kokį filmą žiūrėti?
- Renkuosi pagal aktorius. Pavyzdžiui, 

man labai patinka aktorė Kameron Dias (Ca-
meron Diaz). Mačiau beveik visus filmus su 
ja. Mėgstu romantines komedijas.

- Kokių filmų nežiūrite?
- Kino teatre tikrai nežiūrėčiau siaubo fil-

mo, nes man per daug baisu. (Šypsosi.)

Komedija, prajuokinsianti ir tėvus, ir vaikus
Dainininkė Eglė JaKštytė (23) prisipa
žįsta esanti didelė romantinių komedijų 
gerbėja. tiesa, jas dažniausiai mergina 
žiūri namuose, o į kino teatrus eina žiūrėti 
fantastinių filmų su specialiaisiais efek
tais. šį kartą „laisvalaikis“ jai pasiūlė pa
žiūrėti naują komediją visai šeimai „alek
sandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“. Po filmo atlikėja džiaugėsi, 
kad laikas kino salėje neprailgo, o ir juoko 
buvo į valias.

Filmo pliusai minusai

Aktorių vaidyba.
Nenuspėjamas siužetas.

Filmo pradžia nepadarė didelio įspūdžio, ji buvo 
truputį užtempta.

Dainininkė Eglė Jakštytė į filmą 
„Aleksandras ir baisiai, labai 

siaubingai nesėkminga diena“ 
rekomenduoja ateiti su visa šeima

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

aleksandras ir baisiai,  
labai siaubingai nesėkminga diena

n Žanras: Komedija, JAV

n Režisierius: Miguel Arteta

n Vaidina: Steve Carell, Bella Thorne, Jennifer Coolidge, 

Jennifer Garner, Dylan Minnette, Kerris Dorsey ir kt.

n IMDB reitingas: 6.7/10
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 12.40, 
14.35, 17.30, 18.40, 21, 21.40 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-30 d. 10.30, 13.20, 
17, 19, 20, 21.50 val.
„Atostogos Italijoje“� (komedija, D.Britanija, N-13) - 
24-30 d. 15.50 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
30 d. 18.50 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, Vokietija, 
N-13) - 28-29 d. 21.20 val. 30 d. 19.10 val. (Panelės premjera).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 10.10, 11, 12, 13.30, 16, 16.40, 18.20 val.  
(24 d. 11 val. seansas nevyks).
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 15.20, 19.35, 21.30 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 24-30 d. 11.30, 
16.30, 21.10 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 13, 14.20, 
20.50 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 10.50, 
17.10 val. (24 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.30, 14.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.20 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.40, 16.20 val. 
(24 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 12.50, 18.10 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-27, 30 d. 21.20 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 24-29 d. 19.10 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 24-30 d. 13.50 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 24-
29 d. 18.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 11.10, 
13.15, 15.20, 17.25, 19.30, 21.35 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-30 d. 11, 13.50, 
16.45, 18.30, 21.20 val.
„Atostogos Italijoje“� (komedija, D.Britanija, N-13) - 
24-30 d. 16.45, 19.15, 21.40 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
30 d. 21.30 val.
„Meilės legenda“� (baletas) - 26 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 28, 30 d. 20.40 val. 29 d. 18 val. 
(Panelės premjera).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 11, 12, 13.30, 14.15, 16.05, 16.25, 19.40,  
21.50 val. (24 d. 12 val. seansas nevyks; 28 d. 16.05 val. 
seansas nevyks; 16.25 val. seansas vyks 28 d.).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 11.40, 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 11.35, 13.45, 16.15, 18.45, 21 val. (24 d.  
11.35 val. seansas nevyks).
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 24-30 d. 14.30, 
17, 19.30, 21.50 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 12.30,  
18.10 val. (24, 28 d. 12.30 val. seansas nevyks; 26, 28 d. 
18.10 val. seansas nevyks).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-30 d. 15.45,  
21.30 val. (26 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV, 
N-13) - 24-30 d. 15.20, 18 val. (29 d. 18 val. seansas 
nevyks).
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 14, 19 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 24-30 d. 
16.30, 21.30 val. (30 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 13.20, 
17.50 val. (27 d. 17.50 val. seansas nevyks).

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 13.40, 15.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 11.25 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 24-27, 29 d. 20.40 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 25-30 d. 11.15 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 24-26, 28-30 d. 20 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 25-30 d. 12.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 12 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Filmų programa vaikams (1112 m.)“� (dokumentika, 
įvairios) - 24 d. 12 val.
„Atsispirk ir skrisk“� (dokumentika, Norvegija, Indija) - 
24 d. 17 val.
„Euromaidan. Rough Cut“� (dokumentika, Ukraina) -  
24 d. 19.30 val.
„Susitarimas“� (dokumentika, Danija) - 24 d. 21.15 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva) - 25 d. 
13 val.
„Kadencija“� (dokumentika, Rusija, Estija) - 25 d. 16 val.
„Šokančių dvasių miškas“� (dokumentika, Kongas, 
Švedija, Kanada) - 25 d. 18.30 val.
„Pankė“� (dokumentika, JAV) - 25 d. 20.30 val.
„Nono, berniukas Zigzagiukas“� (filmas vaikams, 
Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Prancūzija) - 26 d. 13 val.
„PruittIgoe mitas: miesto istorija“� (dokumentika, 
JAV) - 26 d. 15 val.
„Griuvėsiai“� (dokumentika, Vokietija) - 26 d. 16.45 val.
„Egzekucijos belaukiant“� (dokumentika, 
Nyderlandai) - 26 d. 18.30 val.
„Rič Hilas“� (dokumentika, JAV) - 26 d. 20.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 27 d. 15 val.
„Rugpjūčio belaukiant“� (dokumentika, Belgija) -  
27 d. 17.30 val.

„Rūsys“
Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje pristatomas psichologinio 

siaubo žanro filmas „Rūsys“. Žiūrovai turės galimybę ne tik išvys-
ti stiprų žanrinį lietuvišką kiną.

Kiek nuodėmių esame padarę per gyvenimą? Kiek kaltės ne-
šiojamės? Kiek nuoskaudų galime iškęsti? Ir galų gale kiek viso 
to dar tilps tamsiame mūsų sielos rūsyje? O kas nutiks, kai nebe-
tilps? Filmo siužetas sukurtas remiantis tikrais Lietuvoje nutiku-
siais įvykiais. Pasakojama istorija apie garsios tapytojos Ievos (akt. 
Jurga Šeduikytė) ir orlaivių piloto Tomo (akt. Marius Jampolskis) 
šeimą, kurioje pradeda dėtis protu nesuvokiami dalykai, kai jų 
namo rūsyje paslaptingai dingsta nekviestas svečias, o ant rūsio 
laiptų Tomas randa C raidės formos vinį.

Filmo scenarijus gausus biblinės simbolikos, psichologinio 
poveikio modelių, o ore visuomet kybo klausimas - ar tai vyksta 
iš tiesų? O gal Ievai reiškiasi sunkios formos epilepsijos simpto-
mai? Visą filmo istoriją vainikuoja finalas, kurio negali numanyti 
niekas.

„Rūsio“ kūrėjai koncentravosi į istoriją, o ne vien į tai, kaip 
išgąsdinti ar šokiruoti žiūrovus. Filme gausu emocijų - nuo juoko, 
intymumo iki pykčio ar liūdesio, ir viskas pagardinta skoningais 
siaubo prieskoniais.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera
Kino teatruose nuo spalio 24 d.
n Siaubo, psichologinė drama, Lietuva, 2014
n Režisierius: Ričardas Matačius
n Vaidina: Jurga Šeduikytė, Marius Jampolskis ir kt.

Dainininkė Jurga Šeduikytė filme „Rūsys“ 
atliko vieną pagrindinių vaidmenų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Atostogos 
Italijoje“

„Trip To Italy“

Filmo „Atostogos Italijoje“ istorija prasi-
dėjo prieš ketverius metus, kai Didžiosios 
Britanijos televizijoje buvo pradėtas rodyti 
serialas „Kelionė“. Vyrukai (aktoriai Stivas 
Kuganas (Steve Coogan) ir Robas Braidonas 
(Rob Brydon) keliavo po Šiaurės Angliją, o 
pagrindinis jų kelionės tikslas buvo aplanky-
ti žymiausius šio regiono restoranus. Po pui-
kių atsiliepimų šiemet pristatytas antras se-
rialo sezonas, kuriame valgio ir gyvenimo 
gurmanai jau inspektavo Italijos restoranus.

Abu serialo sezonai pavirto ir pilno me-
tro filmais. Pastarojoje juostoje S.Kuganas 
ir R.Braidonas keliauja didžiųjų romantizmo 
poetų keliais nuo Ligūrijos iki Kaprio, pa-
keliui vertindami prašmatniausių, ištaigin-
giausių bei originaliausių restoranų pasiūlą 
ir diskutuodami pačiomis įvairiausiomis te-
momis - nuo Betmeną vaidinančių aktorių 

balsų registrų iki filmų tęsinių meninės 
vertės. Kelio filmas, lydimas juokingų ir 
kartais nepatogių komikų pokalbių, itališkų 
delikatesų gausos ir žadą atimančių šalies 
vaizdų, trumpų atostogų į kiną kviečia ir 
visus Italijai neabejingus žiūrovus. „Forum Cinemas“ inf.

KINAS

Premjera

„Nepalik manęs“� (dokumentika, Nyderlandai) - 27 d. 
19.15 val.
„Kraujas“� (dokumentika, Rusija) - 27 d. 21.15 val.
„Kaip Moise Katumbi į valdžią atėjo“� (dokumentika, 
Belgija) - 28 d. 17.30 val.
„Skalbykla“� (dokumentika, Šveicarija, Prancūzija) - 
 28 d. 19 val.
„Privatus smurtas“� (dokumentika, JAV) - 28 d. 21 val.
„Žmogaus matas“� (dokumentika, Danija) - 29 d.  
17.30 val.
„Gyvenimas po Tilerio“� (dokumentika, JAV) -  
29 d. 19 val.
„Jei medis kristų: Žemės išlaisvinimo fronto isto-
rija“� (dokumentika, JAV) - 29 d. 20.45 val.
„Pozityvas / Mėsos kombinatas“� (dokumentika, 
Ukraina) - 30 d. 17.30 val.
„Sušaudytas streikas“� (dokumentika, Pietų Afrika) -  
30 d. 19 val.
„Tegyvuoja Prancūzija!“� (dokumentika, Islandija, 
Švedija) - 30 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-28, 30 d. 14, 16, 
18, 20, 22 val. 29 d. 14.15, 16, 18, 20, 22 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-28, 30 d. 11, 
13.15, 16.15, 19, 21.45 val. 29 d. 11, 13.45, 16.15, 19, 
21.45 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 24, 27-30 d. 10.30, 12.45, 15, 
17.15 val. 25-26 d. 10.30, 12.45, 14.15, 17.15 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 24 d. 
10.15, 12, 12.45, 14.15, 15.15, 16.30, 19 val. 25 d. 10.15, 
11.30, 12.45, 14, 15, 16.30, 18.45 val. 26 d. 10.15, 11.30, 
12.30, 14, 15, 16.30, 18.45 val. 27-28, 30 d. 10.15, 11.30, 
12.45, 14, 15.15, 16.30, 19 val. 29 d. 10.15, 11.30, 12.30, 
13.45, 14.45, 16.30, 19 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 30 d. 19.30 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 24-25, 27-29 d.  
21.30 val. 26, 30 d. 21.15 val.

„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24 d. 19.30, 22 val. 25, 27-28 d. 19.30, 21.45 val. 26 d. 
14.45, 19.30, 21.30 val. 29 d. 17, 19.30, 21.30 val. 30 d. 
17.45, 19.45, 21.45 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-29 d. 21.15 val. 30 d. 
15.30, 18.45, 21.40 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24 d. 22 val. 25-27 d. 
21.30 val. 29 d. 21.15 val. 30 d. 21.45 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-26 d. 16.25, 
19.15, 22 val. 27-30 d. 14.10, 16.30, 19.15, 22 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24 d. 11, 15.30 val. 25-26 d. 11,  
13.30 val. 28-29 d. 11, 13.15, 15.30 val. 27, 30 d. 11, 13.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24 d. 13.15 val. 25-30 d. 10, 12 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-28, 30 d. 11.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 15.45 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 25 d. 
11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 29 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Darbo balius“� (komedija, Rusija) - 24 d. 16.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 24 d. 18 val. 29 d. 17 val.
„Kai ateina ji“� (komedija, JAV) - 24 d. 19.30 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 25 d. 15 val. 30 d. 17 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva) - 25 d. 17 val.
„Laisvės tango“� (drama, Belgija, Liuksemburgas, 
Prancūzija) - 25 d. 18.30 val. 28 d. 17 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija) - 28 d. 
18.45 val.
„Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“� (nuotykių 
drama, Lietuva) - 29 d. 18.45 val.
„Vardas tamsoje“� (drama, Lietuva) - 29 d. 19.30 val.

„Sibirietiškas auklėjimas“� (kriminalinė drama, Italija, 
Lietuva) - 30 d. 19 val.
„Išbadėjusių žaidynės“� (komedija, JAV) - 31 d. 16.30 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
31 d. 18 val.
„Pats baisiausias filmas“� (siaubo komedija, JAV) -  
31 d. 20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 12.30, 
14.30, 18.30, 20.40, 21.45, 22.45 val. (22.45 val. seansas 
vyks 24-25 d.).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-30 d. 11.15, 15.25, 
18.4, 20, 21.35 val.
„Atostogos Italijoje“� (komedija, D.Britanija, N-13) -  
24 d. 23 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
30 d. 19.30 val.
„Meilės legenda“� (baletas) - 26 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 28-29 d. 18.40 val. 30 d. 21 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 10.20, 11, 13.30, 16, 16.30, 17.30, 18.15 val.  
(26 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 11.30, 14, 
19 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 16.40, 21.30, 23.40 val. (28-29 d. 16.40 val. 
seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 16.30, 21 val. 
(30 d. 21 val. seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 16.20,  
20.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.40, 14 val.

Kino teatruose nuo spalio 24 d.

n Komedija, Didžioji Britanija, 2014

n Režisierius: Michael Winterbottom

n Vaidina: Rob Brydon, Steve Coogan, Rosie 

Fellner, Marta Barrio ir kiti

n IMDB reitingas: 7,5/10

Kadras iš filmo
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Įniršis“
„Fury“

Antrojo pasaulinio karo pabaiga: 1945-ųjų 
balandis. Sąjungininkų kariuomenė veržia-
si vis giliau į Vokietiją. Tarp puolančiųjų yra 
ir Šermano tankas, pavadintas „Įniršio“ var-
du. Penkių žmonių tanko įgulai vadovauja 

seržantas, kurio tikro vardo turbūt niekas 
ir nežino, - visi jį vadina Karo tėtušiu (ser-
žantą vaidina Bredas Pitas (Brad Pitt). Ko-
vų užgrūdintas seržantas išsirengia į ypa-
tingą misiją ir jos metu atsiduria priešo už-
nugaryje. Likę vienui vieni, penki vyrai (ir 
visiškai žalias kulkosvaidininkas) privalo 
atsilaikyti prieš kur kas gausesnes priešų 
gretas. Tačiau Karo tėtušio užmojai kur kas 
didesni. Jo tikslas - ne vien atsilaikyti, bet 
ir smogti netikėtą smūgį į pačią nacistinės 
Vokietijos širdį...

Tarp ištikimų Karo 
tėtušio bendražygių 
pamatysite iš „Trans-
formerių“ pažįstamą 
Šiją Lebuf (Shia LaBe-
ouf) ir Klinto Istvudo 
(Clint Eastwood) sūnų 
Skotą (Scott). Šis fil-
mas taip pat yra iš-
skirtinis tuo, kad pa-
grindiniam tanko vai-
dmeniui pirmą kartą 
buvo naudojamas ti-
kras, iš muziejaus pa-
siskolintas tankas.

„Forum  
Cinemas“ inf.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 15.15 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
24-30 d. 16.10 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, 3D, V) - 24-30 d. 13 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 24-30 d. 10.50 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių 
f., JAV, V) - 24-30 d. 10.30, 12.30 val. (24 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 24-30 d.  
14.25 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-30 d. 19.30,  
23.45 val. (30 d. 19.30 val. seansas nevyks; 23.45 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 24-25, 27-30 d. 12.50 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
24-25 d. 23.35 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) - 24-25 d. 
23.25 val.

CINAMON
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-30 d. 13.30, 16.15, 
19, 20.45 val.
„Atostogos Italijoje“� (komedija, D.Britanija, N-13) - 
24, 26, 28, 30 d. 19.15 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 19.45 val.  
(25, 27, 29 d. 19.45 val. seansas nevyks).
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 11.45, 14 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 16, 21.30 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-30 d. 19.15,  
22 val. (19.15 val. seansas vyks 25, 27, 29 d.).

„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 15, 17.30, 
19.45, 21.45 val. (19.45 val. seansas vyks 25, 27, 29 d.).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 11, 12.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 12, 14.15 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 13.25, 15, 
17.05, 19.30, 21.35 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 24-30 d. 10.20, 15.30, 
18.30, 20, 21.25 val. (26 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
30 d. 21.30 val.
„Meilės legenda“� (baletas) - 26 d. 17 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 28-29 d. 19.40 val. 30 d. 21.50 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 19.10 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50 val. (28-29 d. 
19.40 val. seansas nevyks; 30 d. 21.50 val. seansas nevyks).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 10.40, 
13.20, 18.10 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 24-30 d. 11, 
15.50 val. (26 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 20.40 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 24-30 d. 10.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 24-30 d. 12.40 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-29 d. 21.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 24-30 d. 11, 13 val. (24 d. 11 val. 
seansas nevyks).

„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 24-30 d.  
15.10 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 24-30 d. 17.20 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 24-30 d. 13.20, 15, 
17.05, 17.15, 19.50, 22 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 24-30 d. 10.20, 
12.50, 15.30, 18.30, 21.50 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV) - 
30 d. 21.30 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, Didžioji 
Britanija, Vokietija, N-13) - 28-29 d. 19.25 val. 30 d.  
21.40 val. (Panelės premjera).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
24-30 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.30, 19.10 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
24-30 d. 15.10, 19.25, 21.30 val. (28-29 d. 19.25 val. 
seansas nevyks; 30 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 24-30 d. 10.40,  
18.55 val. (24 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d. 10.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, 3D, JAV, V) - 24-30 d. 12.40 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 24-30 d. 
13.10 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 24-29 d. 21.40 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 25-30 d.  
10.50 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 24-30 d. 15.45 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 24-30 d. 21.20 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 24 d.

n Veiksmo drama, Didžioji Britanija, 2014

n Režisierius: David Ayer

n Vaidina: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, 

Jon Bernthal, Jason Isaacs, Michael Pena

n IMDB reitingas: 7.5/10Kadras iš filmo

Aktorius Bredas Pitas (Brad 
Pitt) Londono kino festivalyje 
pristatė filmą „Įniršis“

EPA-Eltos nuotr.
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- Kaip jūs ruošiatės savo spektak-
liams?

Kirilas Glušajevas: Repeticijų mes ne-
turime, tačiau turime labai daug treniruočių. 

Mes labai daug dirbame, nes siekiame koky-
bės. Teatro sportas kaip scenos menas atsi-
rado XX a. viduryje. Jis turi ir savo šaknis, ir 
tradicijas, ir istoriją, ir netgi kanonus.

- Kaip sugebate sužadinti publikos 
vaizduotę be dekoracijų ir kitų teatri-
nių elementų, pvz., be pjesės?

Audrius Bružas: Reikia begalinio tar-
pusavio pasitikėjimo, įsiklausymo, įdirbio, 
laiko ir išlavintų gebėjimų bei tam tikrų 
žmogiškų vertybių nuolatinio puoselėjimo: 
paprastumo ir nesusireikšminimo.

K.Glušajevas: Be to, reikia nebijoti 
susimauti. Kodėl retas užsiima improviza-

TeaTras

Gero humoro dozes „Kitas kampas“ padalys visoje Lietuvoje

Vienintelis profesionalus improvizacijos teatras Lietuvoje „Kitas kampas“ 6-ąjį sezo-
ną teatre tęsia dalydamas gero humoro dozes. Tačiau įdomu, kas pralinksmina pa-
čius aktorius, ar jiems improvizacija padeda nesusimauti gyvenime ir kaip jie kuria 
be pjesių ir dekoracijų.

„K
ito

 k
am

po
“ n

uo
tr.

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
24 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. 
operetė. Dir. J.Geniušas.
25 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas.  
Dir. R.Šervenikas.
26 d. 12 val. - S.Prokofjevo „Pelenė“. 3 v. baletas.  
Dir. A.Šulčys.
29 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“. 2 v. 
baletas. Dir. J.M.Jauniškis.
30 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Otelas“. 2 d. opera italų k. 
Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
24 d. 17 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Idiotas“. Rež. E.Nekrošius („Meno forto“ spektaklis).
24 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
25 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. Rež. 
K.Dehlholm.
26 d. 16 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - N.Gogolio 
„Revizorius“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras).
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr „Medžioklės 
scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
24 d. 18 val. - Kitas kampas.
25 d. 14 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. K.Latėnas.
26 d. 16 val. - Juozo Erlicko programa  „Mes visi namie“.
28 d. 18.30 val. - „Selavy!“ 

30 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant godo“.  
Rež. R.Tuminas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare „Ledi 
Makbet“. Rež. A.Latėnas.
25 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika 
pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
25 d. 18 val. Didžiojoje salėje - E.Scarpetta „Vargšai. 
Aristokratai“. Rež. P.E.Landi.
26 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.McDonagh 
„Pagalvinis“. Rež. J.Vaitkus.
28 d. 11 val. 99 salėje - A.Pukelytės (6-ų ir vyresnių 
klasių moksleiviams) spektaklis-ekskursija „Ekskursija į 
teatro vidų“. Rež. A.Pukelytė.
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Frayn „Triukšmas už 
kulisų“. Rež. P.E.Landi.
30 d. 18 val. 99 salėje - Premjera! C.Murillo „Tamsos 
žaidimas“. Rež. D.Rabašauskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
24 d. 18.30 val. - M.Macevičiaus „Prakeikta meilė“ (su 
lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.
25 d. 18.30 val. - V.Mucharjamov „Ačiū, Margo!“ 
25 d. 12.00 val. - „Linksmoji Einšteino laboratorija“ 
(lietuvių k.). Rež. S.Pikturnaitė.
26 d. 12.00 val. - J.Ščiuckij „Raudonkepuraitė“. 
26 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai!“ 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
29 d. 18.30 val. - A.Vampilov „Praėjusią vasarą“. 
30 d. 18.30 val. - A.Krogerus „Iš meilės man“.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� Didžioji salė
24 d. 18.30 val. - Premjera! „Smėlio žmogus“ (pagal 
E.T.A.Hoffmaną). Rež. G.Radvilavičiūtė.
25 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
26 d. 12 val. - „Sniego karalienė“ (pagal H.K.Anderseną). 
26 d. 18.30 val. - „Meteo“. Rež. Ana Ivanova 
Brashinskaya (Rusija/Suomija).

Mažoji salė
25 d. 14 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. 
26 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“. 

RAGANIUKĖS TEATRAS
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukės stebuklai I d.“
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Raganiukės 
stebuklai II d.“. Rež. R.Urbonavičiūtė.

„DOMINO“� TEATRAS
24 d. 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
28 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.
30 d. 19 val. - B.Nušičiaus „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Ieškojimų kabinetas“. 
Šiuolaikinio šokio spektaklis. Choreogr. D.Light (UK) 
(Kauno šokio teatras „Aura“).
24 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos 
menininkų programa Atvira erdvė’14 pristato: Premjera! 
„Popular Problems“. Šiuolaikinio šokio spektaklis.
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Nutolę toliai“ (pagal 
P.Širvį). Rež. C.Graužinis.
25 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos 
menininkų programa Atvira erdvė’14 pristato: Premjera! 
„Popular Problems“. Choreogr.: A.Lisičkinaitė, S.Juraškaitė.
26 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Senelės pasaka“. Rež. 
A.Giniotis (teatras Atviras ratas).
26 d. 13 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „Didysis 
dūdinukas“. Rež. S.Degutytė (Stalo teatras).
26 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Meilė trims apelsi-
nams“ (N-16). Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

KEISTUOLIŲ TEATRAS
24 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.
25 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis „Geltonų plytų kelias“.
25 d. 19 val. - Premjera! „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“. 
26 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Mamulė 
Mū“. Rež. A.Sunklodaitė.
26 d. 15 val. - Atvira pamoka. Profesionalai vaikams. 
Įkvepiantys pučiamieji. Atvira pamoka su aktore Ilona Balsyte.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKoncertai

cija teatre? Todėl, kad retas kuris yra atsi-
kratęs kompleksų - apsijuokti, pasijuokti iš 
savęs, padaryti klaidą ir eiti toliau.

- Juk aktorius visų šių kompleksų tu-
rėtų būti atsikratęs dar mokydamasis...

K.Glušajevas: Atvirkščiai, dėl pras-
tos pedagogikos šie kompleksai mokantis 
aktorinio meno tik dar labiau iškyla į pa-
viršių. Įsivaizduok spindintį, gyvybingą 
jaunuolį iš miestelio, kuris atvažiuoja į 
sostinę. Kadangi jis turi visas reikiamas 
savybes tapti aktoriumi, įstoja į aktorinį. 
Tačiau pedagogas dar nuo stojamųjų eg-
zaminų pradeda jį gąsdinti: „Ko tu čia 
linksminies, mes juk statome pjesę, rim-
tą pjesę.“ Taip tas pradedantis aktorius 
yra įspraudžiamas į tariamo rimtumo rė-
mus. Nereikia daryti smulkios filosofijos 
giliose vietose. Gilios vietos yra savaime 
gilios.

- Jūs jau 6 metus dalijate gero hu-
moro dozes. O pačius kas pralinksmina 
labiausiai?

Martynas Nedzinskas: Mane pra-
linksmina žmonės, kurie patenka į absur-
diškas situacijas. Na, pavyzdžiui, kai žmo-
gus nemato, kad jam atsisegęs klynas, o 
jis postringauja apie gyvenimo prasmę - 
mane tai linksmina. Arba kai ištaiginga da-
ma pasidažiusi lūpas meiliai žiūri, o jai ant 
skruosto snarglys pūpso - mane tai links-

mina. O labiausiai mane pralinksmina Ba-
lys Latėnas.

- O kaip yra su humoro jausmu Lie-
tuvoje?

K.Glušajevas: Viskas gerai, tik reikė-
tų išmokti dažniau pasijuokti iš savęs. Taip 
pat svarbi ir humoro pasiūla. Ne tik humo-
re, bet ir kituose žanruose pasiūla kuriama 
pagal paklausą. Tačiau pirmiausia reikėtų 
siūlyti kokybę. Tada atsiras ir paklausa, o 
su laiku ji tik augs.

Balys Latėnas: Taip, nes tai, kas kas-
dien yra brukama televizijoje, radijuje, 
spaudoje, internete, ilgainiui žmonėms pra-
deda atrodyti normalu ir netgi gerai. O šiaip 
lietuvių humoro jausmas yra tikrai geras.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Gero humoro dozes „Kitas kampas“ padalys visoje Lietuvoje
KodėL retas 
užsiima 
improvizacija 
teatre? todėL, 
Kad retas Kuris 
yra atsiKratęs 
KompLeKsų - 
apsijuoKti, 
pasijuoKti iš 
savęs, padaryti 
KLaidą ir eiti 
toLiau

l Spalio 24 d. Vilniaus mažasis teatras, Vilnius
l Spalio 29 d. „Girstučio“ salė, Kaunas
l Lapkričio 9 d. Vilniaus mažasis teatras, Vilnius
l Lapkričio 10 d. Klaipėdos koncertų salė, Klaipėda
l Lapkričio 26 d. J.Miltinio dramos teatras, Panevėžys

artimiausi pasirodymai

Bilietus platina „Bilietai.lt“.

26 d. 15 val. - Abonementas į 3 atviras pamokas 
„Profesionalai vaikams“.
29 d. 19 val. - „Meilė iš paskutinio žvilgsnio“ (pagal 
Daivos Čepauskaitės kūrybą). Rež. G.Beinoriūtė.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
26 d. 13 val. - „Baūūūbai“. Rež. R.Vikšraitis.
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
24 d. 18 val. Teatro ceche - „Yolo“ (su subtitrais anglų 
k.). Rež. P.Makauskas. Įėjimas nemokamas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
24, 28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
25 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - R.Everett „Demonai“. 
Rež. G.Padegimas (Klaipėdos dramos teatras).
26 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - I.Paliulytės „Astrida“. 
Rež. I.Paliulytė.
26 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
29 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.Čechovo „Vyšnių 
sodas“. Rež. A.Areima.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - Dž.Rosinio „Sevilijos kirpėjas“. 3 d. 
komiška opera. Dir. J.Janulevičius, rež. G.Želvys.
25 d. 18 val. - I.Kalmano „Grafaitė Marica“. 3 v. operetė. 
Rež. Alexey Stepaniuk (Rusija), dir. J.Janulevičius.
26 d. 12 val. - V.A.Mocarto „Mažoji burtų fleita“. 2 d. 
muzikinė pasaka. Rež. A.Galla (Lenkija), dir. V.Visockis.
26 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas, dir. J.Janulevičius.
29 d. 18 val. - E.Džonas, T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis, dir. J.Janulevičius.
30 d. 18 val. - F.Vaildhorno „Grafas Montekristas“. 2 d. 
miuziklas. Rež. K.Jakštas, dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
24 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). Rež. 
A.Rubinovas.
25 d. 18 val. - P.Lagerkvisto „Neūžauga“. Rež. 
S.Rubinovas.
26 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“. Rež. 
S.Rubinovas.
30 d. 18 val. - Premjera! V.Klimaček „Supermarketas“. 
Rež. A.Veverskis.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
30 d. 19 val. - M.Fratti „Sesuo“. Rež. A.Žukauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
25 d. 12 val. - „Žvaigždės vaikas“ (pagal O.Vaildo 
pasaką). Rež. A.Stankevičius.
25 d. 16 val. - A.Kulikausko autorinis koncertas „Tu 
paklausyk“. Dalyvauja: G.Šulinskas (gitara), J.Kazakevičiūtė 
(vokalas).
26 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

VDU TEATRAS
29 d. 19 val. Didžiosios salės fojė - Premjera! „Ričardas II: 
Post factum“. Rež. A.Areima.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio „Gaida“ 
pradžios koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras. Solistai: M.Levickis (akordeonas), V.Giedraitis 
(klarnetas). Dir. R.Freisitzer.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Žaismingos muzikos orkestras koncertuoja 
su Mere Popins!“ Klaipėdos kamerinis orkestras (vad. 
M.Bačkus).
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio „Gaida“ 
koncertas. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: A.Syed 
(smuikas), E.Kubit (akordeonas). Dir. A.Čepaitė.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
26 d. 16 val. - „Vilniaus arsenalas“ Vėlinėms. Ansamblis 
„Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė (fleita), R.Romoslauskas 
(altas), S.Okruško (klavesinas). Solistė N.Katilienė (sopranas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
XII tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - Aš“� 
24 d. 18 val. - Koncertas GALA.I. Dalyvauja: Stanley 
Samuelsen (Farerų salos) ir styginių kvartetas. P.Dirmeikis 
(Prancūzija). Grupė „Vinland“ (Estija). A.Orlova, 
D.Razauskas, K.Smoriginas.
25 d. 18 val. - Koncertas GALA.II. Dalyvauja: K.Špinkis 
(Vokietija), M.Tselkovik (Baltarusija), A.Miltinš su grupe 
(Latvija), A.Giniotis, A.Zalieska-Zala, N.Malūnavičiūtė 
(vokalas) ir F.Zakrevskis (fortepijonas), S.Bareikis ir 
O.Ditkovskis, A.Vervečkaitė, A.Vaicenavičius ir Ž.Miežytė, 
E.Grajauskas su grupe, A.Makejevas, V.Šerelis.
30 d. 19 val. - Festivalio „Gaida“ koncertas. Solistė G.Isphording 
(klavesinas, Olandija-Lenkija). Vilniaus miesto sav. Šv.Kristoforo 
kamerinis orkestras. Dir.: D.Katkus ir J.Kanga (Suomija).

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - LMTA pučiamųjų 
instrumentų orkestras. Įėjimas nemokamas.
28 d. 18 val. Kongresų rūmų Kamerinėje salėje - Pirmojo 
pasaulinio karo kompozitoriai. Lietuvos muzikos ir Teatro akade-
mijos ir Prancūzų instituto renginys, skirtas Pirmojo pasaulinio 
karo 100-osioms metinėms paminėti. F.Pelassy (smuikininkas, 
Prancūzija), I.Baikštytė (fortepijonas). Įėjimas nemokamas.

MOKYTOJŲ NAMAI
25 d. 12 val. Svetainėje - XII tarptautinio dainuojamo-
sios poezijos festivalio „Tai - Aš“ koncertas mažiesiems. 
„Bardai vaikams“. Dalyvauja: K.Špinkis (Lietuva, Vokietija), 
A.Miltinš su grupe (Latvija), V.Povilionienė (Lietuva).
26 d. 16 val. Didžiojoje salėje - Vintažinės muzikos fes-
tivalis 2014 m. Dalyvauja: Vilniaus miškų urėdijos folkloro 
ansamblis „Nalšia“, R.Lingė, V.Kazlauskas, E.Jocytė.
28 d. 18 val. Svetainėje - Vakaras iš ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. 

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

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

dRabužiai

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

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

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

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

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

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
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
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai     
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  2 4 79

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - jaunaties ir drauge dalinio Saulės užtemimo diena - jėgos metas, tinkamas svajoti, kurti planus, tačiau 
ne naujiems darbams. Atsigręžkite į savo vidinę jėgą, į tai, ką norėtumėte realizuoti, atsisakykite nereikalingų dalykų, 
žalingų įpročių.
Šeštadienis - gera diena dvasinėms praktikoms, kovų menams, sportui, aistringam meilės pasimatymui, nebloga ir 
pirkiniams. Aptikite jėgą savyje ir raskite, kur ją nukreipti.
Sekmadienis palankus išvykoms, kultūriniams renginiams, gerai imti sportuoti, aplankyti gimines. Jausite energijos 
antplūdį, pajudės į priekį užsistovėję reikalai.
Pirmadienis puikus svarbiems darbams pradėti (ypač jei jie susiję su menais), įkvėptai kūrybai, kultūriniams renginiams, 
šventėms, kelionėms, sužadėtuvėms, meilės pasimatymui. Tai gera diena ir pirkiniams (ypač meno dirbinių), investicijoms.
Antradienis puikus svarbiems susitikimams, dalykiniams reikalams, sutartims pasirašyti, kelionėms, verslui, naujiems 
darbams pradėti. Ypač palankus metas menininkams, dvasiniams praktikams.
Trečiadienis - dirgloka diena, netinkama svarbiems darbams, susitarimams: bus nemaža priekabumo, nuotaikų kaitos. 
Nepasiduokite provokacijoms, dirglumui, kad kai kas vyksta ne taip, kaip numatyta, tada diena praeis visai neblogai.
Ketvirtadienis - priešpietė nebloga dalykiniams reikalams tvarkyti, sutartims pasirašyti, popietė - draugiškiems susitiki-
mams, kolektyvinei veiklai, darbui su informacija.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu geriau save pažinti Gyvosios astrologijos kursuose 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt  

tel.861296007

Spalio 24-30 diena

Geriausios dienos: 27,28,30

SVEIKINA

Aktorė Valda Bičkutė
1980 10 25

„Info TV“ žinių vedėjas  
Viktoras Jakovlevas
1984 10 30

Dainininkė  
Aistė Smilgevičiūtė-Radzevičienė
1977 10 29

Dainininkas Justinas Lapatinskas
1987 10 24

Palanku kurti verslo pla-
nus, tačiau juos laikykite paslap-
tyje. Geriausios dienos - sekma-
dienis ir pirmadienis, antradienis, 
palankios svarbiems susitiki-
mams, kelionėms, reprezentacijai. 
Skirkite laiko meditacijai.

aVinui

Puoselėkite partnerystę, 
pasirūpinkite savo įvaizdžiu, išvaiz-
da - nuo gerų tarpusavio santykių 
daug priklausys. Galite išgyventi 
meilės renesansą. Šeštadienis, 
pirmadienis ir antradienis jums 
geriausios dienos meilei, kūrybai.

JAUČIUI

Metas skirti laiko sveikatai, 
o užgriuvusius gausius darbus 
atlikti su meile - tada būsite išties 
įvertinti. Sekmadienį skirkite dėme-
sio partneriui, pirmadienis palankus 
reprezentacijai, įvaizdžio kūrimui. 
Geras jums ir ketvirtadienis.

dVYniaMs

Atsigaunate, ateina jums 
geresnis metas, palankus meilei. 
Atsiverkite naujoms galimybėms, 
leiskite sau pasvajoti - tam palankus 
penktadienis, šeštadienis. Pirmadienis 
puikus naujiems kūrybiniams pro-
jektams, meilės pasimatymui.

VĖŽIUI

Metas pasirūpinti jaukumu 
namuose, pamaloninti šeimą. 
Skirkite laiko savianalizei, dvasinėms 
praktikoms. Geriausios dienos - 
sekmadienis, pirmadienis bei antra-
dienis, palankios ir įkvėptai kūrybai, 
ir nekilnojamojo verslo operacijoms.

LIŪTUI

Maloniu elgesiu daug 
pasieksite, būsite reikalingi, laukiami. 
Neblogas metas pasirūpinti mokslais, 
užmegzti vertingas pažintis, meilės 
ryšius, pažintis, o galbūt ir susižadėti 
ar susituokti. Ypač tam palankus šeš-
tadienis, pirmadienis, antradienis. 

MerGeLei

AstroloGinė proGnozė

BLoGiausia diena: 29.

Pats laikas pasirūpinti 
būties pagrindu. Neapleiskite savo 
kūno - pamaloninkite jį masažais, 
nueikite į grožio saloną. Tam 
palankus šeštadienis, sekmadienis. 
Pirmadienis bei antradienis - ypač 
sėkmingi ir darbo reikalams. 

SVARSTYKLĖMS

Jūsų jėgos metas, penkta-
dienis jums - naujo ciklo pradžia. 
Leiskite sau kurti, mylėti ir priimti 
meilę. Kils naujų įdomių sumanymų,  
įsiklausykite, bet visų pirma į save. 
Pirmadienis ir antradienis - puikios 
dienos naujiems projektams.

SKORPIONUI

Reikėtų kiek apriboti bend-
ravimą. Skirkite laiko dvasinėms 
praktikoms, įsiklausykite į save - tada 
gausite palaikymą. Tam palankus 
sekmadienis, pirmadienis ir antra-
dienis. Pastarosios dvi dienos - ir 
nekilnojamojo turto operacijoms.

ŠauLiui

Daug lemia draugų para-
ma, darbas komandoje. Atsiverkite 
naujoms perspektyvoms šioje 
srityje. Nuo sekmadienio pajusite 
jėgų antplūdį. O pirmadienis bei 
antradienis kaip tik ypač palankūs 
naujų darbų pradžiai.

OŽIARAGIUI

Metas išsikelti ambicingus 
tikslus, juos pasieksite pasitelkę 
žavesį. Sekmadienis palankus 
susitikti su draugais. Pirmadienis 
ir antradienis - pasirūpinti karjera, 
uždarbiu, pirkiniais, tai ypač geras 
metas meno srities darbuotojams. 

Vandeniui

Puikus metas kūrybai, 
meilei, reprezentacijai. Jausite 
įkvėpimą, aplinkinių dėmesį, pripa-
žinimą, aplankys kūrybinės idėjos. 
Tam labai palankus pirmadienis ir 
antradienis. Svarbiems dalykiniams 
susitikimams - ketvirtadienis.

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Maratonas. Pensionas. 
Adyti. Upėtakis. Skala. Niša. Opalas. Stela. 
Renis. Ra. „Omo“. Eta. Balis. Mazutas. 
Ūla. Gūdis. Sopa. Nėris. Nei. Žiburys. 
Baužas. Kr. Ravelis. Kelmas. AA. Saris. 
Kartys. Gru. Nes. Balnas. Karys. Maat. Pta. 
Vasara. Abi. Sėjinukas. Sedanas.
Horizontaliai: Stelažas. Raketa. Ivanas. 
Padala. Beretė. Tyla. Nulis. Nota. Gėris. 
Pi. Ni. Būrys. TN. Radis. Bau. Senelis. 
Ka. Inis. Kalva. Pušis. Bernas. Epas. 
Altas. Nė. Kumysas. Storas. „Žas“. Re. 
Diapazonas. Kad. Oka. Upes. Nilotai. 
Gran. Asama. Kary ba. SOS. Brausis.
Pažymėtuose langeliuose: 
Trubadūras.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 

puikų „Sothys“ prizą - 
energizuojanTį dieninį 

Kremą  
(veidui) - 217 Lt

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 28 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja julija 
Kunicka iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.
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l

Ji:
- Ar tu mylėsi mane, kai mano plaukai 

taps žili?
Jis:
- Žinoma! O kodėl turėčiau nemylėti? Aš 

juk mylėjau tave, kai tavo plaukai buvo rau-
donos, geltonos, oranžinės, sidabrinės, mė-
lynos ir net žalios spalvos!

l

Kaimo žmogelis sako kaimynui:
- Žinai, Jonai, vakar pirmą kartą buvau 

teatre!
- Patiko?
- Labai, ypač pabaigoje, kai dalijo paltus. 

Paėmiau po tris sau ir žmonai.

l

Petriukas klausia tėvo:
- Tėti, iš kur aš atsiradau?
- Tave gandras atnešė, - atsako tėvas.
- Keista... Turi gražią žmoną, o miegi su 

gandrais!
l

- Ką veiki namie?
- Muses gaudau. Šiandien pagavau 5 - dvi 

vyriškosios ir tris moteriškosios giminės.
- Iš kur žinai?
- Dvi tupėjo ant laikraščio, trys - ant 

veidrodžio.
l

Nutarė vyras nusipirkti namą. Jo klausia:
- Kokio dydžio turi būti tas namas?

- Pakankamai didelis, kad žmona netu-
rėtų laiko plepėti telefonu ir vaikščioti po par-
duotuves, bet ne per daug didelis, kad į jį 
negalėtų persikraustyti mano uošvė.

l

Mažasis Arnas grasina mamai:
- Jei nenupirksi man ledų, aš prie sveti-

mų žmonių tave vadinsiu močiute!
l

Viešbučio tarnautojas atveda prie kam-
bario jauną porelę ir maloniai teiraujasi:

- Jums dar ko nors reikės?
- Ne, nieko, - atsako vyras.
- O žmonai?
- O! Gerai, kad priminėte. Atneškite tuš-

čią voką ir pašto ženklą.

aNEkDOTai

Beprotiškas pasaulis
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IŠBANDYMAS. Alpinistas Gijomas Rolanas 

(Guillaume Roland) eina 2 km aukštyje 

įtemptu lynu virš Šveicarijos Alpių. Tai 

kasmetis Europos alpinistų susitikimas. 

Tokiu ėjimu alpinistai mokosi pusiausvyros. 

Tiesa, kad ėjimas lynu nebūtų toks 

ekstremalus, alpinistas yra prisirišęs virvę.

RANKOS. Praėju-
sią savaitę Indijos 
Bhopalo mieste 
buvo minima Pa-
saulinė rankų plo-
vimo diena. Jos 
tikslas yra švies-
ti žmones apie 
rankų plovimo 
su muilu svarbą, 
kaip vieną efekty-
viausių būdų sie-
kiant užkirsti kelią 
ligoms plisti.




