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rudens skonis pagal renatą

justės Zinkevičiūtės gyvenimo taisyklės

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

sandra tapo ambasadore



Agnė KišonAitė: 
Kūryba - maloni

gyvenimo forma

n Gimė 1983 04 06 Klaipėdoje

n Studijos: 2005 m. Vizualinio dizaino bakalauras 

(Vilniaus dailės akademija (VDA) 

2007 m. Vizualinių komunikacijų magistras (VDA) 

2009 m. Interjero dizaino bakalauras (VDA)

n Apdovanojimai: „Geras dizainas 2015“ - už kilimų 

kolekcijos „Gervė“, „Sniegena“ ir „Žvirblis“ dizainą 

n A.Kišonaitės sukurta skulptūra „Lūpdažių bokštas“ 

2015 m. įtraukta į Gineso rekordų knygą. Iš 18 399 

lūpų dažų pakuočių pagaminta 3,03 metro aukščio  

530 kg sverianti skulptūra yra aukščiausia iš  

daugiausiai lūpdažių pakuočių pagaminta skulptūra 

n Dizainerės darbai www.agneart.com

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Originaliais kūriniais garsėjanti menininkė Agnė KišOnAitė (33) sugeba nustebinti bei sužavėti net 
ir tuos, kurie menu beveik nesidomi. Preciziški paveikslai, milžiniškos instaliacijos - neretai jos pačios  
gyvenimo fragmentai perteikti kūryboje. O jos gyvenime tikrai netrūksta meilės, spalvų, įdomių  
žmonių, ir žinoma, idėjų. Mūzų, kaip pati sako, ji nelaukia, nes įkvėpimas ją atranda dirbančią.

Eimantė Juršėnaitė

Agnė KišonAitė: 
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Galbūt sunkiai 
nueitas kelias 
kuriant kūrinį 
menui teikia 
didesnę prasmę
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Dažnai stebini originaliais projek-
tais, kuri objektus iš įvairių kasdienybė-
je naudojamų dalykų, gvildeni moteriš-
kas temas. Šiuo metu ruošiesi dar vieno 
intriguojančio kūrinio „Diabetas“ prista-
tymui, kas tai bus?

- Skulptūra „Diabetas“ vaizduos moterį, 
kuri leidžiasi insuliną. Instaliacija bus paga-
minta iš daugybės panaudotų specialių insuli-
no švirkštų-injektorių, kuriuos kasdien nau-
doja sergantieji šia liga. Lapkričio mėnesį bus 
minima Pasaulinė diabeto diena, tad šia proga 
planuoju pristatyti meno kūrinį „Diabetas“. 
Projekto idėja buvo labai entuziastingai sutik-
ta, ypač tų, kurie serga diabetu. Jie prie pro-
jekto galėjo ir vis dar gali prisidėti atiduodami 
tuščius injektorius, jų, tikiuosi, bus surinkta 
apie kelis tūkstančius. Projektas susijęs su 
mano pačios išgyvenimais - prieš ketverius 
metus ir man buvo diagnozuota ši liga. Tai 
buvo sukrečiantis įvykis, jį ir perteikiau savo 
kūryboje. Taip gimė „Diabeto“ idėja.

- Lapkritį laukia dar vienas pristaty-
mas - surengsi savo personalinę parodą?

- Taip, po daugiau nei trejų metų pertraukos, 
lapkričio 17 dieną, galerijoje „Menų tiltas“ bus 
atidaryta mano personalinė paveikslų paroda, 
kurioje pristatysiu savo „moteriškąją“ kūrybą, 
vaizduojančią moteris, jų gyvenimo fragmentus. 
Taip pat parodos lankytojai galės išvysti ir ma-
no kurtą meno instaliaciją „Femme”.

- Tavo kūryboje daug grožio, esteti-
kos. Galbūt tai ir yra tavo populiarumo 
paslaptis, gal žmonės jau pasiilgo spalvų?

- Savo kūryba noriu džiuginti, o ne vaiz-
duoti blogybes, kurių galima pamatyti per žinių 
laidas. Seniau Lietuvos menai buvo niūrūs, 
tačiau pastaruoju metu vis dažniau dizaineriai 
ir tapytojai renkasi ryškesnes spalvas. Manau, 
to mums visiems labai reikia, nes saulė ne taip 
dažnai džiugina, esame kiek depresyvūs, re-
tokai šypsomės ar džiaugiamės kasdiena, o 
spalvos juk gražina pasaulį. Populiarumo dirb-
tinai nesiekiu, tai vyksta natūraliai. Manau, kad 
žmonėms yra įdomūs nematyti meno kūriniai, 
pavyzdžiui, iš lūpų dažų ar nagų lako buteliukų 
sukurti meno objektai. Ar tai, kad sugalvojau 
tapyti ant kėdžių atkalčių, ar integruoti lininius 
rankų darbo kilimus į fotelių atkaltes. Šiuolai-
kiniuose namuose beveik nebėra sienų, todėl 
tapyta kėdės nugarėlė ar rankų darbo fotelis 
tampa funkcionaliu meno kūriniu erdvėje. Šie-
met „Maison & Object“ parodoje, Paryžiuje, 
daug dėmesio sulaukė ir mano kurtas kilimų 
dizainas. Ekspozicijai sukūriau kilimus ne tik 
plokštumoje, bet sugalvojau panaudoti kaip 

tūrinius objektus. Savitas braižas, atsispindin-
tis visoje mano kūryboje, naujų meno ir dizai-
no formų paieška yra, manau, tai, kodėl aš 
atrodau įdomi žmonėms.

- Esi sakiusi, kad tavo kūryba neati-
tinka lietuviškų dailės kanonų, ką turi 
omenyje?

- Vilniaus dailės akademijoje mokoma, 
kad reikia laukti impulso, mūzos ir kurti eks-
presyviai, tarsi drobėje išliejant emocijų 
pliūpsnius. Pasak menotyrininkų, aš viską 
darau atvirkščiai. Mano kūryboje nėra jokio 
atsitiktinumo - visos kompozicijos apgalvotos 
iki smulkmenų, visos spalvos išjaustos, vis-
kas labai preciziška, jokio ekspromto.

- Ar neatrodo, kad šiais laikais žmo-
nės dažnai į paveikslus ir meno kūrinius 
žiūri tik kaip į interjero detalę?

- Su taip manančiaisiais nesusiduriu arba 
jų yra labai mažai. Galbūt kažkas ir bando 
vieną ar kitą kūrinį priderinti prie interjero 
sienų spalvų, tačiau manęs tai nežeidžia. Ne-
pataikauju pirkėjams, apie juos kurdama ne-
galvoju. Esu įsitikinusi, kad paveikslas - aist-
ros prekė. Jei žmogui paveikslas patinka, jis 
jį įsigyja ir juo džiaugiasi. Namai be paveiks-
lų atrodo tušti, niūrūs, o paveikslai neretai 
tampa savotiškais šeimos nariais. 

- Dažnai kūrėjai tiesiog džiaugiasi ga-
limybe dalytis savo kūryba, o ar tavo na-
muose yra paveikslų, kurių niekada ne-
parduotum?

- Taip, yra keli paveikslai, kurie yra skirti 
mano šeimai: pirmasis ant drobės tapytas pa-
veikslas pavadinimu „Mano mylimiausi bate-
liai”, taip pat vyro išsirinktas paveikslas „Aist-
ra”. Pastarasis yra dar tapytas ant popieriaus, 
vienas pirmųjų mano paveikslų, tačiau jame jau 
galima atpažinti mano braižą. Dar vienas mūsų 
mylimas paveikslas yra sukurtas ant drobės 
varvinant nagų laką - jis tarsi meno objekto 
„Stiklo pūtikas” subproduktas, iškrentantis iš 
mano kūrybos konteksto, tačiau man labai pa-
tinkantis. Apskritai mūsų namuose - kaip gale-
rijoje: naujai nutapytus paveikslus pasikabina-
me. Tokiu būdu vertinu, ar jis tikrai užbaigtas. 
Jei įsitikinu, kad taip, - tuomet parduodu.

- Tavo kūryba glaudžiai siejasi su mo-
ters pasauliu - tapai moteris, jų aksesua-
rus, gyvenimo fragmentus. Kas yra šiuo-
laikinis moteriškumas?

- Manau, kad vienas gyvenimo variklių - 
mėgstama veikla. Taip žmogus tampa užsiė-
męs, trokštantis žinių ir įdomus aplinkiniams. 
Todėl šiuolaikinė moteris pirmiausia yra veik-
li ir energinga. Manau, kad moterys, kurios 
tik rūpinasi namais, augina vaikus, gali tapti 
nuobodžios ir neįdomios. Vis dėlto svarbu 
mokėti laviruoti ir neperžengti tos ribos, kai 
moteris tampa vyriška.

- Nemanai, kad veiklios moterys ne-
retai tampa karjeristėmis, per daug sa-
varankiškos ir stiprios?

- Manau, kad jos neturi kito pasirinkimo. 
Jau tampa natūralu, kad net ir per pasimatymą 
moterys pačios už save moka. Kai negali būti 
silpna būtybe, tenka savimi pasirūpinti, save 
išlaikyti, uždirbti pinigų. Todėl moterys ir tam-
pa pernelyg nepriklausomos, stiprios.

- Daugeliui menininkas vis dar asoci-
juojasi su chaotišku gyvenimo būdu, ne-
pastovumu, neretai ir nuotaikų kaita. 
Tau toks apibūdinimas, rodos, nelimpa...

- Galbūt tokie menininkai ir buvo 20-ojo 
amžiaus Paryžiuje, bet dabar jie yra discipli-
nuoti, nes bohema neturi iš ko gyventi, bent 
jau aš taip manau. Aš su žmonėmis stengiuo-
si elgtis taip, kaip norėčiau, kad jie elgtųsi su 
manimi. Kaip mano paveiksluose viskas yra 
apgalvota, preciziška ir tvarkinga, taip yra ir 
mano namuose, studijoje, gyvenime.

- Tačiau kūrėjai sako, kad kūrybai rei-
kalingas įkvėpimas, nelabai suplanuosi 
tokį dalyką...

- Esu pastebėjusi, jog profesionalai ne vi-
sada sėdi ir laukia kažkokio mistinio įkvėpimo: 
tikiu, kad daug dirbant įkvėpimas aplanko žy-
miai dažniau. Bet nemanau, kad kasdien galė-
čiau tapyti. Tai varginantis darbas, reikalaujan-
tis susitelkimo, nes visą laiką įtemptai bend-
rauji su kuriamu paveikslu. Nors labai mėgstu 
bendrauti su žmonėmis, kartais po dienos ta-
pymo būna sudėtinga susikalbėti, rodos, žodžiai 
stringa. Todėl gerai, kad turiu ir kitų veiklų - 
kuriu meno instaliacijas, baldų bei kilimų dizai-
ną, mokau tapybos, prižiūriu savo tinklalapį 
„agneart.com“ ir paskyras socialiniuose tink-
luose, organizuoju savo parodas ir panašiai. 
Nėra kada laukti mūzų, kai darbas veja darbą. 

- Paminėjai socialinius tinklus. Manai, 
kad šiuolaikinis kūrėjas be to gali egzis-
tuoti?

- Gali, tačiau ar to reikia? Jei yra įvairių prie-
monių, kodėl jomis nepasinaudoti. Socialiniai 
tinklai yra puikus būdas parodyti savo kūrybą, 
pasidalyti sumanymais. Besidomintieji mano 
darbais neretai parašo, pasidomi, užsimezga tam 
tikras dialogas, sulaukiu grįžtamojo ryšio.

- Turi nemažai veiklų, kaip jas visas 
suderini?

- Darbo valandų neskaičiuoju, dažniausiai 
dirbu po 12 valandų per dieną, neretai ir sa-
vaitgaliais. Būna laikotarpių, kai dirbu be po-
ilsio dienų.

Menininko 
biografija 
ir jo kūryba 
neatsiejaMi

tik žinodaMas 
taisykles gali jas 
taikyti arba jas 
laužyti
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- Esi darboholikė?
- Manau, taip. Pastaruoju metu darbų turiu 

daug ir visus stengiuosi padaryti gerai. Jei kal-
bame apie instaliacijas - man labai patinka kur-
ti idėjas. Tačiau idėjos įgyvendinimas nuo A 
iki Z užima labai daug laiko ir reikalauja įvairių 
organizacinių gebėjimų, kartais ir rėmėjų ten-
ka ieškoti pačiai. Jei norėčiau įgyvendinti visas 
man kilusias idėjas, dirbti tektų dar daugiau, 
tad mano vyras mane pristabdo ir primena, 
kad reikia save tausoti ir savimi pasirūpinti. 

- Vyras nesiskundžia, kad tiek daug 
dirbi? 

- Mano vyras taip pat daug dirba. Būna ir 
taip, kad namuose susitikę kiekvienas dirba-
me savus darbus, tačiau stengiamės vakarus 
ir savaitgalius leisti drauge bei susirasti kitų 
veiklų - rūpinamės namų interjeru, susitin-
kame su draugais ir panašiai. Vis dėlto nega-
lėčiau kūrybos pavadinti darbu, tai veikiau 
maloni gyvenimo forma. Man dažnai atrodo, 
kad nieko neveikiu, tik maloniai leidžiu laiką - 
kūryba man labai įdomi.

- Daugelis pasakytų, kad tai - svajonių 
gyvenimas...

- Tai ir yra mano svajonių darbas, bet iki 
svajonės reikėjo ne mažai nueiti. Visi žmonės 
gali taip gyventi, kiekvienas gali išsilaisvinti 
iš veiklos, kuri jiems yra nemaloni. Žinoma, 
iš pradžių gali būti sunku, tačiau visi gali ras-
ti mėgstamą veiklą. Svarbu ne sekti tuo me-
tu madingomis profesijomis, ne klausyti tėvų 
patarimų, o įsiklausyti į save, imtis mėgsta-
mos veiklos. Kuomet taip atsitinka - nebe-
skaičiuoji darbo valandų, o tai anksčiau ar 
vėliau duoda vaisius. 

- Tavo vyras Mantas - informacinių 
technologijų specialistas, ar jis visuomet 
buvo meno gerbėjas, ar tu jį užkrėtei 
aist ra menui? 

- Manto tėtis taip pat yra dailininkas. To-
dėl nuo mažumės Mantas lankėsi Klaipėdos 
menininkų dirbtuvėse, matė, kaip jo tėtis ku-
ria grafikos darbus. Aš nemanau, kad jį už-
krėčiau, bet kad įtraukiau į meno kūrimo pro-
cesą - tai tikrai. Jis visuomet man padeda 
konstruoti instaliacijas, organizuoti renginius 
ir yra mano visų sumanymų klausytojas. La-
bai džiaugiuosi, kad mano veikla vyrui įdomi. 
Tuo pačiau galiu pasakyti, kad gyvename labai 
nenuobodžiai - vis prigalvoju naujų iššūkių.

- Sakoma, kad kiekvienas yra meni-
ninkas, bet tik menininkai tai žino. Su-
tinki?

- Manau, profesionalus menininkas turi bū-
ti baigęs studijas. Aš pati daug metų studijavau, 
tik tada pradėjau savarankiškai kurti. Kūryba 
reikalauja tam tikrų žinių. Tik žinodamas taisyk-
les gali jas taikyti arba jas laužyti. Kiek paste-
bėjau, meninio išsilavinimo neturintys žmonės 

dažnai bando išrasti dviratį, renkasi sunkesnį 
kelią. Galbūt ne visi gali atskirti profesionalaus 
ir mėgėjo menininkų darbus, tačiau įgijusieji 
išsilavinimą skirtumą tikrai pastebi.

- Atrodo, kad turi talentą netgi kasdie-
niškus daiktus, pavyzdžiui, medicinines 
pirštines, nagų lako buteliukus ir pan., 
paversti menu. Kaip kyla tokių minčių?

- Negaliu paaiškinti. Tos idėjos tiesiog at-
siranda ir veikiausiai jų būtų dar daugiau, ta-
čiau neįgyvendinta idėja nieko verta, o, kaip 
minėjau, tai reikalauja daug laiko ir įvairių įgū-
džių. Veikiausiai tai dizaino studijų įtaka, taip 
mano kūryba gimsta ne tik plokštumoje, kaip 
paveikslai, bet atsiranda ir tūriai - instaliacijos. 
Ir dabar turiu porą sumanymų, tačiau visuomet 
einu sunkiausiu keliu - dažnai sugalvoju ką 
nors, kad tenka ilgai rinkti medžiagą objektui 
sukurti, ieškoti... Galbūt sunkiai nueitas kelias 
kuriant kūrinį menui teikia didesnę prasmę.

- Kūrybos procesas tau toks pat svar-
bus kaip ir rezultatas?

- Visuomet siekiu kuo geresnio rezultato, 
bet kūrybos procesas man labai malonus: tarsi 
bendrauju su savo kūriniu, kartais fone įsijun-
gusi kokį nors gerą serialą... Vis dėlto organi-
zaciniai reikalai nėra mėgstamiausia darbo dalis, 
bet niekas už mane to nepadarys. Pagalvoju, 
kad būtų gerai turėti mecenatą, kuris remtų 
mano kūrybą ir pačiai nereikėtų dėl to sukti 
galvos, tačiau kol kas tai mano pačios rūpestis. 

- Jei para turėtų 48 valandas, kam 
skirtum daugiau laiko? 

- Norėčiau užsiimti keramika, skulptūra. 
Taip pat esu baigusi someljė kursus ir norė-
čiau praplėsti savo žinias šioje srityje. 

- Dar reikia skirti laiko namams, bui-
čiai...

- Man pasisekė, kad vyras puikiai gamina, 
tad šis rūpestis manęs nevargina, o namų 
tvarkymas manęs visai nedžiugina. Tačiau 
turiu puikų receptą - pasikviesti svečių. Tokiu 
atveju tenka greitai susitvarkyti. Dažnai 
džiaugiuosi, kad studija - mano namuose, čia 
neretai apsilanko draugai, čia vyksta ir mano 
dalykiniai susitikimai.

- Rodos, dauguma tavo veiklų susiju-
sios su individualiu darbu. Ar galėtum 
dirbti didelėje įmonėje apsupta daugybės 
kolegų?

- Prieš nuspręsdama užsiimti tapyba dir-
bau tokioje įmonėje ir man labai patiko. Buvo 

Kelionė 
nenusiseKė, jei 
nenuėjau bent  
į vieną muziejų  
ar parodą

„LaisvaLaikio“ interviu
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įdomu. Priimdama sprendimą svarsčiau, kaip 
bus, kai visada teks būti vienai savo studijo-
je. Iš tiesų, kaip ir sakiau, viena nesijaučiu - 
bendrauju su savo paveikslais. Galiausiai esu 
iš tų žmonių, kuriems kartais reikia pabūti 
vieniems. Kadangi studijoje daug laiko pra-
leisdavau viena, kilo mintis rengti tapybos 
kursus. Dabar pas mane ateina šauni kompa-
nija, su ja kartu tapome, bendraujame, disku-
tuojame įvairiomis temomis, rengiame vaka-
rėlius, vykstame į bendras keliones... 

- Vadinasi, turi ir pedagoginių gebė-
jimų...

- Balta drobė kiek gąsdina ir kelia įtampą, 
atsiranda svarstymų, kaip pradėti. Viską pa-
pasakoju per savo patirtį, atliekame specialius 
kūrybos pratimus ir ta įtampa dingsta, o maž-
daug per mėnesį gimsta puikūs mano mokinių 
paveikslai ir piešiniai. Veikiausiai žmonėms 
patinka mano natūralumas ir nuoširdumas. 

- Turbūt tavo darbas neretai suveda 
su daugybe įdomių žmonių...

- Taip, pastebėjau, kad kuo žmogus yra 
labiau išsilavinęs, tuo labiau jį traukia meni-
ninkai. Pastaruoju metu susipažįstu su labai 
įdomiais žmonėmis, kuriems ir mudu su vy-
ru esame įdomūs. Tai vienas mano veiklos 
pranašumų.

- Sakei, kad savo veiklų, kūrybos dar-
bu pavadinti negalėtum, tačiau kaip nuo 
jų atitrūksti, pailsi?

- Tikriausiai nieko nenustebinsiu - mėgs-
tu eiti į miestą, susitikti su draugais, pabend-
rauti. Anksčiau nemėgau vykti į gamtą, o da-
bar pastebėjau, kad labai smagu vaikščioti 
basai pajūry - tai atpalaiduoja ir įkvepia. Tie-
sa, neseniai vyras padovanojo išmanųjį laik-
rodį, skaičiuojantį miego valandas ir žings-
nius. Jei matau, kad dar neišvaikščiojau nu-
statyto dienos žingsnių skaičiaus, išeinu pa-
sivaikščioti - vėjas gerai prablaško mintis, 
atgaivina. Žinoma, labai mėgstu keliauti. 
Džiaugiuosi, kad dažniausiai vykstame drau-
ge su vyru. Per atostogas nekuriu, tik se-
miuosi iš aplinkos idėjų. Kaip tik neseniai 
buvome Provanse, grįždami Genujoje lankė-
mės Helmuto Niutono parodoje... 

- Ir per atostogas be meno niekaip? 
- Dažniausiai visos mano kelionės susiju-

sios su menu, nesvarbu, ar vykstu eksponuo-
ti savo darbų, ar keliauju pasižiūrėti kitų me-
nininkų kūrybos. Kelionė nenusisekė, jei ne-
nuėjau į bent vieną muziejų ar parodą. Porą 
metų iš eilės vykau į Londone vykstančią 
meno mugę „Frieze art”. 2015 metais vykau 

Nėra kada laukti 
mūzų, kai darbas 
veja darbą

savo kūryba 
Noriu džiugiNti, 
o Ne vaizduoti 
blogybes, kurių 
galima pamatyti 
per žiNių laidas

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

į Venecijos bienalę ir jau turiu bilietus 2017 
metams. Su mokinėmis vykome į Džefo Kun-
so (Jeff Coons) parodą, lankiausi „Art Mona-
co“. Šiemet aplankiau ir Šveicarijoje vykusią 
meno mugę „Art Basel“, kuri yra mano tiks-
las, - tikiuosi, vieną dieną ten bus eksponuo-
jami ir mano darbai.

- Honkonge yra tavo instaliacija 
„Lūpdažių bokštas“, patekusi į Gineso 
rekordų knygą. Pernai šis įvykis sulaukė 
didelio spaudos dėmesio, ar pačiai tai 
didelis laimėjimas?

- Rekordo tyčia nesiekiau. Viskas prasi-
dėjo nuo to, kad viename Honkongo prekybos 
centrų norėta eksponuoti mano skulptūrą 
„Lūpdažis milžinas“. Bebendraujant su centro 
atstovais kilo mintis padaryti didesnę skulp-
tūrą, ji ir tapo rekordinė. Pristatymo ceremo-
nija buvo labai smagi, tačiau rekordo nesu-
reikšminu. Kur kas reikšmingesnis įvykis per 
karjerą būtų jau minėta svajonė - surengti 
parodą užsienyje, kokiame nors menininkų 
megapolyje - Niujorke, Honkonge, Šanchaju-
je, Berlyne ar Paryžiuje. Tada tikrai jausčiau-
si pakylėta. Tikiu, kad anksčiau ar vėliau taip 
ir nutiks - įgyvendinu viską, ko imuosi, tik 
nežinau, kiek laiko tam prireiks.

- Kokių menininkų kūryba labiausiai 
žaviesi?

- Labai įkvepiantys Tamaros de Lempic-
kos darbai, tikrai įdomi Džefo Kunso kūryba, 
įdomūs ir klasikai - Miro skulptūros tiesiog 
žavingos, nepralenkiamas Salvadoras Dali, 
garsusis Pablas Pikasas ar Vincentas van Go-
gas. Mėgstu skaityti kūrėjų biografijas, do-
miuosi, kaip vienas ar kitas įvykis paveikė jų 
kūrybą. Tiesa, man įdomi ne tik tapyba, bet 
ir mada. Išvykusi į užsienį mielai apsilankau 
ir madų pristatymuose. Kaip tik dabar skaitau 
knygą „Intymus gyvenimas“ apie Koko Šanel 
(Coco Chanel). Kaip žinoma, ji prisistatinėjo 
labai įvairiai ir apie save pasakojo daug skir-
tingų istorijų, knygoje faktus bandoma pa-
grįsti originaliais dokumentais ir suprasti, 
kokia jos tikroji istorija. Tai labai žavinga, nes 
neretai žinodamas kūrėjo biografiją į jo kūri-
nius pažvelgti kitaip. Nori nenori, menininko 
biografija ir jo kūryba neatsiejami.

- Minėjai, kad tau įdomūs ir mados 
pristatymai. Esi viena stilingiausių šalies 
moterų, be to, mada yra ir tavo kūrybo-
je. Domiesi šia sritimi?

Pastebėjau, kad 
kuo žmogus 
yra labiau 
išsilavinęs, tuo 
labiau jį traukia 
menininkai
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- Taip, domiuosi. Dalyvavau Paryžiuje su-
rengtoje dizainerio Žano Polio Gotjė (Jean 
Paul Gaultier) kurtų drabužių parodoje, „Lan-
vin“ mados namų kūrybos retrospektyvoje. 
Buvau gavusi nemažai kvietimų į Londono 
mados savaitę, į ją labai norėjau nuvykti, ta-
čiau susirgau ir to padaryti, deja, nepavyko. 

- Kaip manai, menas ir mada labai 
susiję? Ar egzistuoja kokios nors meno 
mados?

- Manau, kad taip. Šiais laikais nyksta ri-
bos tarp meno formų. Todėl natūralu, kad 
menininkai domisi mada, o mada menu. Nors 

tai, ko gero, vyksta jau gerą 100 metų. Dėl 
meno madų man sunku atsakyti, to reikėtų 
teirautis menotyrininkų ir meno kritikų. Ta-
čiau tikrai pastebiu, kad ir Lietuvoje vieni 
menininkai yra žmonėms įdomūs, kiti - 
grimzta į užmarštį. Gal tai ir būtų galima pa-
vadinti meno madomis.

- Anksčiau ir pati kūrei marškinėlius 
su savo tapybos darbais...

- Dabar neturiu tam laiko, tačiau tikiu, kad 
kada nors ir vėl tai darysiu.

- Kaip rūpiniesi savo stiliumi?
- Kitados esu pati pasisiuvusi porą sukne-

lių, dabar dažnai puošiuosi mamos megztais 
megztiniais, pati sukuriu drabužį, o siuvėja 
man jį pasiuva, taip pat renkuosi geros koky-

bės lietuviškų prekės ženklų drabužius. Į di-
džiuosius tinklus žvelgiu turėdama savo filo-
sofiją. Į juos užsuku labai retai. Mano kuria-
mos instaliacijos iš dalies atsirado dėl to, kad 
žmonės išmeta daugybę dalykų, kurie yra ne-
perdirbami. Esu linkusi galvoti apie atsakin-
gą vartojimą ir renkuosi drabužius, kurie grei-
tai nesusidėvi. Apskritai turiu nedaug kos-
metikos ir drabužių, nes stengiuosi turėti tik 
tiek, kiek man gali prireikti, ir tiek, kiek tikrai 
sunaudosiu ar sudėvėsiu.

- Kokia svarbiausia stiliaus taisykle 
turi vadovautis moteris šiais galimybių 
laikais?

- Svarbiausia, kad moteris būtų originali 
ir savita, o ne panaši į kitas. Kaip ir mano 
paveiksluose, visos moterys - skirtingos.

„LaisvaLaikio“ interviu

Profesionalai ne 
visada sėdi ir laukia 
kažkokio mistinio 
įkvėPimo: tikiu, 
kad daug dirbant 
įkvėPimas aPlanko 
žymiai dažniau

Paveikslas - 
aistros Prekė
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Likus keletui dienų iki Tado Vidmanto juodosios 
komedijos „Gautas iškvietimas 3“ premjeros kino 
teatruose, į išankstinę premjerą rinkosi aktoriai, 
kūrybinė grupė ir gausus būrys žinomų žmonių. 
Filmo režisierius ir aktoriai į premjerą atvyko poli-
cijos atributika papuoštu šarvuočiu. „Šiam filmui 
atidavėme visą save. Kadangi filme šaržuojami 
policijos pareigūnai ir situacijos, į kurias jie paten-
ka, tai ir atvykimas į premjerą turi atspindėti filmo 
humorą iki galo“, - sakė režisierius. „Gautas iškvie-
timas 3“ kino teatruose pasirodo spalio 7 dieną.

Į „Gautą iškvietimą 3“ rinkosi 
žinomi žmonės

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Režisierius Tadas Vidmantas  
su žmona Lina

Į premjerą atvyko ir Rūta Meilutytė 
su kompanija

Premjeros nepraleido  
Asta Valentaitė, filme atlikusi 
antraplanį vaidmenį

Augustino Žukovo nuotr.

S.Daukšaitė-Petrulėnė 
tapo indiško kino 
ambasadore

Žinoma aktorė Sandra dauKŠaiTė-
PeTruLėnė (34) , sukūrusi įsimin-
tinus vaidmenis Lietuvos ir užsienio 
kūrėjų filmuose, sukaupė nemenką 
patirties bagažą. Jos darbais besiža-
vintys indiško kino  platintojai pasiūlė 
jai leistis į dar vieną nuotykį - tapti  
indiško kino ambasadore Lietuvoje.

„Prieš kurį laiką su manimi susisie-
kė indiškų filmų platintojas. Pasikalbė-
jome apie indiško kino galimybes Lietu-
voje. Peržiūrėjęs mano sukurtus vaid
menis ir daugiau pasidomėjęs manimi, 
jis pasiūlė tapti indiško kino ambasado-
re“,  sakė žinoma aktorė. Naujosios 
pareigos jos visai nevargina, priešin-
gai  aktorė entuziastingai stengiasi pri-
sidėti prie indiško kino populiarinimo 
savo gimtinėje: „Pasidomėjau indišku 
kinu, kultūra ir labai džiaugiuosi, jog 
leidausi į šį nuotykį bei naują patirtį. 
Tikiuosi, tai bus gražios draugystės pra-
džia ir indiškas kinas vėl išpopuliarės 
mūsų šalyje. Juolab kad prieš kelis de-
šimtmečius jis jau buvo labai mėgsta-
mas  ir televizijoje, ir kino teatruose 
buvo ganėtinai daug indų kūrėjų filmų. 
Taigi tikiuosi, kad bus savotiškas indiš-
ko kino Lietuvoje atgimimas ir puiki ats-
vara Holivudo produkcijai, nes dabar in-
diški filmai taip pat labai šiuolaikiški, 
nors ir išlaikę savo dvasią, muzikalumą, 
jausmingumą ir egzotiką, o vaidmenis 
kuriantys aktoriai tikrai labai talentingi.“
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veidai

Gyvenimo 
taisyklės

pagal  Justę 
 Zinkevičiūtę

Kino ir teatro aktorė Justė ZinKevičiūtė (27)
visuomet pasižymi išlavintu moterišku stiliumi 
ir tikrai damai būdingomis manieromis. tačiau 
visos moterys turi bene tiek pat silpnybių, kiek 
ir taisyklių, kuriomis vadovaujasi gyvenime. tad 
kokių taisyklių laikosi ir kokių nesilaiko Justė?

SPORTAS 
Pagrindinė taisyklė - jausti savo kūną. Kai no-

risi vaikščioti, nueinu ne vieną kilometrą. Kai no-
riu plaukioti - lendu į baseiną ir t.t. Vienintelis 
pastovus dalykas - tempimo pratimai, juos atlieku 
dažnai, taip neleisdama kūnui užmigti. 

MITYBA 
Atsisakymas pieno ir miltinių produktų daro 

stebuklus ir kūnui, ir savijautai. 

STILIUS
Čia egzistuoja taisyklė - paprastumas yra to-

bulybė. Man patinka minimalistiniai papuošalai, 
patinka dėvėti klasikinio stiliaus drabužius, kartais 
pamaišant su sportiniu stiliumi. 

IŠLAIDOS
Kaip kiekviena moteris, taip ir aš kartais „pa-

slystu“ ir leidžiu sau daugiau, negu galiu tą dieną. 
Bet šiaip išlaidas skaičiuoju pagal pajamas. Labai 
paprasta.

SAVIUGDA 
Taisyklė tokia: turiu kiekvieną dieną sužinoti 

kažką naujo. Perskaityti, pamatyti, užuosti, patirti... 

ATOSTOGOS 
Mano atostogos yra be taisyklių arba, kitaip 

tariant, yra viena - veikti, ką nori. Visada išvyks-
tant sudaromas atostogų planas, ir jis koreguoja-
mas nuvykus. Juk svarbiausia - geras laikas ir po-
ilsis. Viskas vyksta pagal nuotaiką. 

RANKINĖS TURINYS
Mano rankinė būna tvarkinga! Ten tikrai „ne-

telpa mano gyvenimas“. Bet visada turiu rankinė-
je kosmetinę, kurioje galima rasti nuo pleistrų... 
iki arbatos, nuo tušinuko iki lęšių. 

LAIKAS
Jis kruopščiai suplanuotas! Nežinau, ką dary-

čiau be darbo knygutės! 

SOCIALINIAI TINKLAI
Čia galioja griežta taisyklė - jokio asmeninio 

gyvenimo viešinimo. Socialinius tinklus naudoju 
aktorystės tikslams. Pasidalinu spektakliais, nau-
jais projektais...

Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Verslininkai Eduardas Fedotovas  ir Rūta Mackevičiūtė Atlikėja Anžela Adamovič su mama Regina 

Baleto šokėja Kristina 
Tarasevičiūtė ir orų 
pranešėja Karolina 
Liukaitytė išbandė 
indukcines virykles

Vido Černiausko nuotr.

Atlikėja Ingrida Martinkėnaitė su 
širdies draugu Mindaugu Urbonu

Verslininkė Liucina 
Rimgailė su bičiule 

Atidarymo svečiai išbandė naują pramogą
Sostinėje atidarytas mongoliško  
maisto restoranas „InContro Hot Pot“. 
Tai pirmasis toks restoranas Vilniuje, 
kuriame ant kiekvieno stalo sumon-
tuotos indukcinės viryklės, kad maistas 
išliktų šiltas, o prie jo gamybos proceso 
svečiai bent šiek tiek  galėtų prisidėti  
ir patys. Išbandyti šios pramogos,  
paragauti naujojo restorano patiekalų 
bei įvertinti interjero susirinko gausus 
būrys šalies įžymybių.

  laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  7 15

Veidai

Spektaklio režisierius įsitikinęs, kad šia-
me legendiniame spektaklyje pokyčiai buvo 
neišvengiami: „Būsime arčiau M.Lermonto-
vo, kuris rašė apie savo kartą. Bus daugiau 
jaunystės, kitokios energetikos.“

Vyriausioji Vilniaus mažojo teatro aktorių kar-

ta šiame spektaklyje vaidino devyniolika metų ir 
su šiuo spektakliu pelnė žiūrovų pripažinimą Lie-
tuvoje ir įvairiose pasaulio šalyse: Kanadoje, Pie
tų Korėjoje, Kolumbijoje, Meksikoje, Šveicarijo-
je, Rusijoje, Lenkijoje. Visus devyniolika metų 
spektaklyje Niną vaidinusi Adrija Čepaitė sako, 

kad jeigu žiūrovas eina, vadinasi, spektaklis jam 
reikalingas. Nedaug yra spektaklių, kurie išgyve-
no tiek metų. Iš Vilniaus mažojo teatro repertua
ro šis ilgaamžiškumu ir populiarumu galėtų pri-
lygti tik R.Tumino statytam A.Čechovo „Vyšnių 
sodui“, scenoje gyvavusiam 21 metus.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Rimas Tuminas
ir jo „Maskaradas“

Aktorė Adrija ČepaitėPoetė Indrė Valantinaitė

Istorikas prof. Alfredas 
Bumblauskas ir maestro 
Rimas Tuminas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vilniaus mažojo teatro 
meno vadovas Rimas 
Tuminas (64) praėjusį 
penktadienį pristatė at-
naujintą michailo Ler-
montovo „maskaradą“, 
kuriame svarbiausius 
vaidmenis patikėjo jau-
niausiai savo mokinių 
kartai: indrei Patkaus-
kaitei, agnei Šataitei, 
agnei Kiškytei, Tomui 
stirnai. Į atnaujinto 
spektaklio pristatymą 
nacionaliniame dramos 
teatre susirinko gausus 
būrys žinomų šalies 
žmonių.

Aktorės Agnės Šataitės 
sesuo Monika 

Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos 

generalinis direktorius 
Renaldas Gudauskas
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ŽvaigŽdės

Karališkosios šeimos vizitas 
Britų princas Viljamas (William, 34), jo žmona Ketrina (Catherine, 34) bei abu jų vaikai DžorDžas (George, 3) 
ir Šarlotė (Charlotte,1) su oficialiu savaitės vizitu viešėjo Kanadoje. ne tik kanadiečiai, bet ir visas pasaulis sekė 
mados ikona vadinamos hercogienės Ketrinos bei jos šeimos aprangos stilių.

traukė ir mados gerbėjų dėmesį
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ŽvaigŽdės

Viljamas, kuris yra antrasis britų sosto įpėdinių eilėje, 

su Ketrina po Kanadą pirmąkart keliavo 2011-aisiais, ką 

tik susituokę. Jų vaikams tai buvo pirmasis apsilankymas 

pagal plotą didžiausioje Britų tautų sandraugos šalyje. Džor-

džas prieš tai savo tėvus  yra lydėjęs kelionėse į Naująją 

Zelandiją ir Australiją. Mažajai Šarlotei tai pirmoji didelė 

išvyka į užsienį.
Karališkoji pora Kanadoje dalyvavo daugybėje oficialių 

susitikimų. Tuo tarpu abu vaikai daugiausiai laiko praleido 

su savo aukle Viktorijoje. Tačiau ir jiems būta smagių šven-

čių - praėjusį ketvirtadienį mažasis princas ir princesė 

dalyvavo vaikų šventėje Viktorijoje. Princas Džordžas, ku-

rio kiekvienas pasirodymas kaskart sužavi visuomenę, 

vilkėjo mėlyną megztuką ir tamsiai raudonus šortus, mū-

vėjo kelius siekiančias kojines. Mažoji Šarlotė buvo pasi-

puošusi šviesiai mėlyna suknele. Karališkoji pora „Twitter“ 

tinkle padėkojo už gražią šventę. Ji džiaugiasi, kad galėjo 

pristatyti Džordžą ir Šarlotę  Kanados kariškių šeimų vai-

kams, kuriems šventė ir buvo surengta.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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žvaigždės

Apiplėšta ir 
išgąsdinta  
Kim Kardašian

Viename Paryžiaus viešbutyje kaukėti vyrai policininkų 
uniformomis grasino šaunamuoju ginklu iš Amerikos atvy-
kusiai realybės šou žvaigždei ir fotomodeliui Kim KArdA-
šiAn (Kim Kardashian, 35).

Tai praėjusį sekmadienį žurnalistams pareiškė realybės 
šou žvaigždės atstovė. Pasak jos, K.Kardašian „labai su-
krėsta, bet fizinių sužalojimų nepatyrė“. incidentas įvyko 
viename iš viešbučio numerių. Vidury nakties į K.Karda-
šian miegamąjį įsiveržę vyrai ją surišo ir uždarė vonios 
kambaryje. iš garsenybės pagrobta maždaug 6 mln. dolerių 
vertės dėžutė su papuošalais, taip pat itin vertingas 4 mln. 
vertės žiedas.

Fotomodelis ir realybės šou žvaigždė buvo atvykusi į 
Paryžių dalyvauti mados savaitės renginiuose. K.Karda-
šian vyras - amerikiečių reperis KAnjė VesTAs (Kanye 
West, 39) tuo metu koncertavo niujorke. Tačiau, sužino-
jęs apie įvykį Paryžiuje, jis nutraukė pasirodymą ir pas-
kubomis išvyko iš renginio, paaiškinęs tai netikėtai susi-
klosčiusiomis šeiminėmis aplinkybėmis. Pirmadienį  
K.Kardašian išskrido į jungtines Valstijas.

K.Ronaldas atidarė antrą savo viešbutį

Portugalijos futbolo žvaigždė KrišTiAnAs ronAldAs (Cristiano 
ronaldo, 31) lisabonoje atidarė antrą prabangų savo viešbutį „Pestana Cr7“.

„Aš visad, dar kai buvau visai mažas, svajojau turėti viešbučių, nes mano 
gyvenime yra ne tik futbolas, nors tai liks mano didžioji aistra“, - per 
atidarymo ceremoniją sakė K.ronaldas. lisabona yra dalis jo istorijos, čia 
jis gyveno septynerius metus, pridūrė sportininkas. savo pirmąjį viešbutį 
jis atidarė gimtajame Funšalio mieste.

K.ronaldas jau turi ir savo vardo batus, apatinius bei marškinius.
Portugalijoje pastaraisiais metais turizmo sektorius sulaukia rekordinių 

pajamų. Pernai šalyje iberijos pusiasalyje apsilankė 3,6 mln. užsienio turistų.
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Vaidijasi dėl buvusiosios
Dženifer eniston (Jennifer Aniston, 47) niekada neslėpė, 

kad kartais jiedu su vyru DžAstinu teru (Justin theroux, 45) 
barasi, kaip, beje, kone kiekviena sutuoktinių pora. Bet pastaruo-
ju metu nesutarimų gerokai padažnėjo. Paskutinysis, kaip skaity-
tojams papasakojo „star Magazine“, pasirodo, įvyko dėl buvusios 
Džastino teru draugės Heidi Bivens (Heidi Bivens). Viskas pra-
sidėjo nuo to, kad Dženifer ir Džastinas, kurie neseniai paminėjo 
pirmąsias vestuvių metines, nutarė įsigyti nekilnojamojo turto 
kur nors šiltuose kraštuose. Dženifer siūlė įsigyti namą jos my-
limo Meksiko apylinkėse, o Džastinas pasiūlė kitą variantą - Kauai 
(viena iš Havajų salų), ir dar parodė jam nebūdingą atkaklumą. 
Dženifer iškart susivokė, kodėl vyras taip nori į Kauai: čia yra jo 
buvusios gyvenimo draugės Heidi Bivens namas. Dž.teru su ja 
gyveno net 14 metų, taigi nieko keista, kad santykių visiškai ne-
nutraukė, kartais susiskambindavo telefonu, o tai ir anksčiau tap-
davo barnių su Dženifer priežastimi. Bet šįkart Dž.eniston nu-
sprendė, kad šito jau per daug - ji pareiškė nenorinti gyventi šalia 
H.Bivens, kurią įtarinėja norint susigrąžinti Dž.teru.

žvaigždės

Staigmeną pateikė ir 
idealia laikyta pora

Britų aktorė nAoMi Vots (naomi Watts, 48) ir JAV aktorius 
LieVAs ŠrAiBeris (Liev schreiber, 49) po 11 metų buvimo kartu 
paskelbė apie skyrybas. nors jie nebuvo oficialiai susituokę, ši pora 
laikyta idealia Holivudo šeima. Kas sugriovė jų santykius ir kodėl jie 
skiriasi, nei vienas, nei kitas nekomentuoja. Pora augina du sūnus: 
Aleksanderį (Alexander, 9) ir samuelį (samuel, 7).

Parengta pagal Eltos inf. ir užsienio spaudą
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Parengė Milda KUNSKAITĖ
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grožio paletė

Charizmatiškoji televizijos laidų vedėja 
Gerda StikliCkienė (35) daugiausia dė-
mesio skiria odos puoselėjimui, tad įvairūs 
kremai ir serumai - didžiausia jos silpnybė. 
Be to, Gerda neretai pasilepina pačios ga-
mintomis veido kaukėmis ir masažais. 

Prie veidrodžio įPrastai užtrunku

15 minučių.
savo kosmetinės neįsivaizduoju be

makiažo pagrindo.
rankinėje visuomet nešiojuosi

lūpų blizgį, veidrodėlį ir kompaktinę pudrą.
Geriausias PasilePinimas

atpalaiduojantis kūno masažas.
dauGiausia dėmesio skiriu

savo odos priežiūrai, turiu galvoje ne dekoratyvi-
nę kosmetiką, o veido odos senėjimą stabdančias 
priemones: kremus, serumus ir t.t. Didelį dėme-
sį skiriu ir plaukų priežiūrai, dažnai juos pale-
pinu kaukėmis, arganų aliejumi ir panašiai. 
Kalbant apie nagus, jie visuomet turi būti tvar-
kingi, būtent dėl šios priežasties mano nagai pri-
auginti geliu - taip juos paprasčiau prižiūrėti.
Pati PasiGaminu

„namudinę“ kaukę veidui, kurią naudoju kartą 
per savaitę. Vieno kiaušinio baltymą išplaku, 
įmaišau arbatinį šaukštelį natūralaus medaus 
ir įspaudžiu šiek tiek citrinų sulčių. Užtepusi šį 
mišinį ant švariai nuvalytos veido odos, palaikau 
apie 15 minučių ir nuplaunu drungnu vande-
niu. Ši kaukė puikiai sutraukia veido poras ir 
oda tampa labai glotni ir švelni. Mišriai veido 
odai ji ypač tinkama.
mėGstamiausi kvePalai

„Calvin Klein“ „Euphoria“, daug kas sako, 
kad šis kvapas nusibodęs, bet geresnio už šį 
jau kurį laiką ieškau ir neatrandu.
Grožio silPnybė

veido kremai, kaukės ir serumai.
Pastarojo meto atradimas

odą stangrinantis veido masažas, rezultatas 
matomas jau po trijų kartų.
auksinė jūsų Grožio taisyklė

kad ir kaip būtum pavargusi, švariai nuva-
lyti makiažą prieš naktį būtina.
didžiausias Grožio Priešas

mano manymu, žalingi įpročiai ir poilsio trū-
kumas.
kosmetikos sudėtis

man svarbi. Kadangi pasitikiu specialistais, ku-
rie tai išmano geriau už mane, pasikliauju jais, 
visas priemones ir perku iš tos srities žinovų.

grožio štrichai
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❍ Lūpas tepti specialiais kremais ir balzamais svarbu 
ištisus metus, nes vasarą jie apsaugo nuo intensyvių 
saulės spindulių, o šaltuoju sezonu nuo žvarbių vėjų.
❍ Šaltuoju metų laiku svarbu nepamiršti, kad 
drėkinamąsias priemones verčiau naudoti, kai nesiruošiate 
eiti iš namų, o einant į lauką rinktis riebesnius balzamus. 
Taip pasirūpinsite, kad lūpos nešerpetotų ir neskilinėtų.
❍ Jei teisingai pasirinksite lūpų dažus, jie taip pat veiks 
kaip lūpas drėkinanti priemonė. Moteris neretai suvilioja 
patvarūs lūpų dažai, kurie įsigeria į odą, ardydami riebalų 
sluoksnį. Todėl iš odos paviršiaus greičiau išgaruoja 
drėgmė. Tad jei rūpinatės lūpų grožiu, verčiau ilgai 
išliekančiais lūpų dažais nepiktnaudžiaukite ir rinkitės 
kokybišką priemonę. Taip pat venkite lūpų pieštuko - jis 
sausina lūpas.
❍ Valykite lūpas kasdien. Valymui tinka kosmetinis 
pienelis, kurį naudojate veido makiažui šalinti, maitinama-
sis kremas arba augalinis aliejus. 
❍ Nereikėtų pamiršti ir apie kasdienį lūpų masažą. Jis 
daromas sukamaisiais judesiais masažuojant lūpas dantų 
šepetėliu. Ši procedūra pagerina kraujotaką.

❍ Kaip ir veido odą, lūpas galima palepinti namuo se 
gamintomis kaukėmis. Vienas paprasčiausių 
būdų - kartą per dieną lūpas patepti 
kokių nors vaisių, uogų ar net 
daržovių (pvz., agurkų, morkų 
ar kt.) sultimis, porą kartų 
per savaitę patepti medumi.
❍ Lūpoms naudingi koko-
sų, alyvuogių, ramunėlių 
aliejai, taip pat kakavos, 
taukmedžio sviestas, kurie taip pat veikia kaip kaukė. 
❍ Neretai lūpas sausina ir dantų pasta, turinti daug 
fluoro, tad verčiau rinktis pastas, kurių sudėtyje šio 
elemento mažiau.
❍ Jei trokštate sveikų ir gražių lūpų, nepamirškite gerti 
daug vandens ir maitintis produktais, kuriuose yra A, B ir 
E grupių vitaminų. 

grožio paletė

Pavydą keliančios lūpos
Graži šypsena ir seksualios lūpos neretai tampa moters žavesio paslaptimi ir vizitine 
kortele. Kad lūpos būtų gundančios, jomis turi būti pasirūpinta, ypač šaltuoju metų 
laiku, kai jas gairina žvarbus vėjas ir alina sausas patalpų oras. Kaip puoselėti lūpas?

Šypsena atrodys baltesnė, jeigu pasirinksite šaltų atspalvių lūpų dažus, pavyzdžiui, raudonos ar alyvinės atspalvių. Oranžiniai 
ir rusvi atspalviai sukurs geltonų dantų efektą, todėl norint parodyti akinamai baltą šypseną šių atspalvių nederėtų rinktis.

Į arbatinį šaukštelį grietinės įlašinkite porą la-

šelių citrinų sulčių ir porą lašelių augalinio alie-

jaus. Viską sumaišykite ir 15-20 minučių užtep-

kite ant lūpų, vėliau nuplaukite vėsiu vandeniu.
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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„Kai vos daugiau nei prieš metus pradėjau 
rašyti „Gero maisto dienoraštį“, labai aiškiai 
žinojau, ko siekiu, - supažindinti namuose ga-
minti mėgstančius žmones su galimybe maitin-
tis sveikiau“, - sakė R.Ničajienė ir pažėrė dau-
gybę idėjų, kaip rudens derliaus gėrybes pavers-
ti skaniais, maistingais ir sveikais patiekalais. 
Knygoje „Gero maisto dienoraštis. Ruduo“ yra 
net 92 receptai - kiekvienai rudens dienai po 
vieną. Atitinkamai visose keturiose „Gero mais-
to dienoraščio“ knygose surašyti 365 receptai, 
kurių gamybos eigą aprašė knygos autorė, o 
vaizdingomis iliustracijomis papildė ne vieną 
apdovanojimą pelniusi dailininkė Inga Dagilė. 

Pradžiamoksliu norintiems maitintis svei-
kiau „Gero maisto dienoraščio“ knygų seriją 
vadina ir dietistė, sveikatos mokslų Norvegijo-
je magistrantė Toma Dvelytė. Ji peržiūrėjo kiek-
vieną R.Ničajienės parinktą receptą, jį įvertino 
ir prie kiekvieno „Gero maisto dienoraščio“ 
recepto pateikė profesionalų komentarą. „Re-
nata jau ir taip turėjo nemažai žinių apie sveiką 
mitybą, man reikėjo tik šiek tiek pakoreguoti 
tam tikrus niuansus“, - sakė dietistė. 

Rugsėjį „Gero maisto dienoraštis. Ruduo“ 
tapo perkamiausia negrožinės literatūros knyga. 
Tai - jau šeštoji Renatos Ničajienės kulinarinė 
knyga. Be šios serijos knygų, skirtų kiekvienam 
metų laikui, autorė taip pat yra išleidusi „Nos-
talgiškų skanumynų“ knygą, į kurią sugulė 
anksčiau Lietuvoje labai populiarių ir daugelio 
su nostalgija prisimenamų desertų receptai. 
Pirmoji autorės knyga - „Sezoninė virtuvė: 200 
receptų pagal metų laikus“ papildė ir pratęsė 
jau šešerius metus rašomą maisto tinklaraštį 
„sezoninevirtuve.lt“.

skonio kodas

Rudens skoniai

Tinklaraščio „sezoninevirtuve.lt“ ir kulinarinių knygų autorė RenaTa ničajienė 
pristatė baigiamąją serijos „Gero maisto dienoraštis“ dalį, kurioje daugybė receptų iš 
rudens gėrybių. Ta proga sostinės restorane „The Owls“ bičiuliams bei bendraminčiams 
autorė surengė padėkos vakarą, kuriame dėkojo už palaikymą, vaišino pačios keptais  
pyragais, levandų limonadu bei sveikaisiais kokteiliais.
Eimantė  JURŠĖNAITĖ

naujausioje Renatos ničajienės knygoje
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skonio kodas

Sveikatos užtaisas 

Renginio metu tinklaraščio „nomnom.lt“ autorė, 
dietistė Toma Dvelytė vaišino pačios gamintais kok-
teiliais - glotnučiais. Pasak jos, tokius kokteilius ge-
riausia gerti ryte, nes juose daug maistinių skaidulų, 
vitaminų ir fermentų, kurie paruošia žarnyną bei 
virškinimo sistemą dienai, be to, yra labai sotūs. 
Glotnučiai taip pat puikiai tinka priešpiečiams, bet 
T.Dvelytė primena, kad kokteilius reikėtų gerti bent 
poros valandų intervalu tarp valgymų.   

 

Moliūgo pyrago skonio glotnutis
Reikės: 
● Moliūgo tyrės (ją paruoškite iš anksto - supjaustykite 

moliūgą griežinėliais ir dėkite kepti į orkaitę; kai suminkštės, 

išimkite, ataušinkite, pašalinkite žievę, o masę sutrinkite ir 

laikykite šaldytuve)
● 1 banano
● Prieskonių mišinio (cinamonas, ciberžolė, imbieras)

● Klevų sirupo
Visus ingrediantus sudedame į trintuvą ir gerai suplakame.

Žaliasis rudens kokteilis
2 porcijoms reikės:
● 1 banano
● 1 obuolio

● 1 kriaušės
● 1 lapinio kopūsto
● Kelių svarainių arba citrinos sulčių
● Avižų pieno arba vandens

● Jei norite kokteilį pasaldinti, įpilkite šiek tiek klevų 
sirupo arba įdėkite porą džiovintų datulių.
● Taip pat galite įberti žiupsnelį dumblių spirulina.
Visus ingredientus suplakame trintuvu. 
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stilius

Tiek Milano, tiek Paryžiaus mados savaitėje, kur pristatytos 2016-2017 m. pavasario kolekcijos,  
kai kurie dizaineriai mados gerbėjams pasiūlė tokias kolekcijas, kurias būtų galima pavadinti vienu 
žodžiu - „crazy“. Vienas jų - ironijos nevengiantis mados namų „Moschino“ dizaineris Džeremis  
Skotas (Jeremy Scott). Modelius jis pavertė popierinėmis lėlėmis - tad visi drabužiai ir aksesuarai 
buvo su didžiuliais baltais kvadratais šonuose. Lyg popierinių lėlyčių, su kuriomis žaista vaikystėje.
Psichodelinio gatvės stiliaus meistras dizaineris Manišas Arora (Manish Arora) savo kolekcijos 
pagrindiniu akcentu pasirinko ponį, žuvytes ir kitus žaisliukus bei spalvų gausą. Žaisliukai buvo 
išsiuvinėti ant audinių, tapo rankinėmis ar kitais aksesuarais, o drabužiai - tokie perkrauti įvairių 
detalių bei spalvų, kad kai kam galėjo pasirodyti visiška beskonybė. Arba ironija.

Kolekcijose -
dizainerių žaidimai ir ironija
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„Moschino“ modelius 
pavertė popierinėmis 
lėlėmis
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stilius
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Manišo Aroros (Manish 
Arora) kolekcijoje - 
spalvų ir detalių kokteilis



26 laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  7

SavijautoS kodaS

SPA filosofija:

Ajurvedos SPA namų įkūrėjai Eglė ir Darius Kauneckai
„Shanti“ nuotr.
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„Laisvalaikis“ pakalbino šių ajurvedos 
SPA namų įkūrėjus ir puoselėtojus - EgLę ir 
DArių KAunEcKuS bei „SPA Shanti“ plėt-
ros vadovę ir profesionalią ajurvedos konsul-
tantę guLErą AtAjEvą.

- Dariau, 12 metų įmonei yra jau ne 
mažai. Priminkite, nuo ko viskas prasidėjo?

- Viskas prasidėjo dar 2000 metais, nuo 
pirmųjų išvykų į Indiją. Pirmiau išvykau aš, 
vėliau prie kelionių, atradimų, ajurvedos 
mokslų prisijungė Eglė. Simboliška, viskas 
prasidėjo Keralos valstijoje, vienoje didžiausių 
Pietų Indijos valstijų, kurios vardu dabar pa-
vadintas vienas visų laikų populiariausių tarp 
klientų masažų „Shanti Kerala“. Ten lankėme 
ajurvedos išminčius, jogus, masažo meistrus, 
aš mokiausi ajurvedinių masažų, Eglė buvo 
šalia, palaikė, domėjosi, visas naujienas gėrė-
me į save. Ajurvedos medicinai daugiau nei 
5000 metų. Juokinga, kad tai mums, vakarie-
čiams, nauja, bet išmintis sena ir paprasta. 
Verčiant iš sanskrito medicinos veikalų, „ajur-
vedos tikslas - palaikyti sveikųjų sveikatą ir 
išgydyti sergančius“. Mūsų cent ro vaidmuo 
prevencinis, taikydami masažą, padedame 
žmonėms pasijusti geriau iš karto, atrasti jų 
kūno ir proto sielos harmoniją.

- Egle, sako, prie laiko sugeba prisitai-
kyti tik tie, kurie supranta to laiko verty-
bes, bet ajurveda gi buvo prieš 5000 metų?

- Taip, paradoksalu, tačiau ajurveda ne 
buvo, o vis dar gyva, egzistuojanti, naudoja-
ma net pažangiausioje šiuolaikinės medicinos 
praktikoje visame pasaulyje, farmacijos rin-
koje, reabilitacijoje, sveikatinimo, mitybos 
kanonuose. Ajurveda „neveiktų“, jeigu prak-
tiškai nebūtų naudinga žmonėms. Taip, ji taip 
greitai „neveikia“, kaip išgėrus piliulę, bet 
norėdami išlaikyti automobilį kuo geresnės 
būklės, jį juk tepame kuo geriausiais tepalais, 
pilame kokybiškiausią kurą - taip ir kūną reik 
puoselėt. Turime ne tik būti idėjininkai, o 
tuo ir gyventi kasdieną 24 valandas per parą. 
Mūsų atliekami masažai yra vienas iš har-
moningo gyvenimo ingredientų, padedančių 
palaikyti sveikatą. Tai žmogus fiziškai gali 
apčiuopti, pajausti, palengvėjimas juntamas 
jau iš karto po procedūros. Tai vienas aki-
vaizdžiausių metodų, kuris veikia gana grei-

tai ir efektyviai, norint „išsijungti“ ir pabėg-
ti nuo stresinės aplinkos.

- Gulera, kokia jūsų centro gyvavimo 
paslaptis?

- Rinka banguoja, į ją nuolat įeina ar išeina 
verslai, auga arba žlunga net patys didžiausi gi-
gantai. Kaip maža įmonė, dalyvaujanti viename 
iš judriausių rinkos segmentų, t.y. paslaugų tei-
kimo srityje, kur plakasi kavinės, viešbučiai, 
SPA centrai, barai, butikai, grožio salonai, kir-
pyklos, tikrai gyvename ilgai. Vieni restoranai 
atsidaro, o po dvejų metų toje pačioje vietoje - 
jau kiti. Vilnius vaikosi madų - tai yra šio mies-
to žavesys ir adrenalinas. Prieš 10 metų Vilniu-
je atsidarė begalė SPA salonų, kirpyklų, grožio 
namų, kabinetų - tai kvepėjo prestižu, išoriniu 
blizgesiu. O mes likome tie patys „Shanti“ (šyp-
sosi pašnekovė), tikriausiai todėl, kad ne tik kū-
rėme įvaizdį, o tuo patys gyvenome ir gyvena-
me; skleidžiame žinias; dalijamės jomis ir patys 
nuolat gauname; auginome darbuotojus, kurie 
atėjo vedami artimų vertybių, augom ir augam 

su klientu, klausome, jaučiame ir matome šir-
dimi, girdime, kas jiems įdomu, o svarbiau- 
sia - tai, kas jiems aktualu dabar. Verslas yra 
kaip šeima - šeimos stiprybė, vienybė ir ištiki-
mybė savo vardui. Sako, tikrasis grožis ir ilga-
amžiškumas gimsta viduje, tad jeigu vidus pūva, 
nieko nesukursi, išorė nepaslėps.

SavijautoS kodaS

„SPA Shanti“ tai
❍ Masažai ir SPA
❍ Masažų kursai ir mokykla
❍ Mergvakariai, gimtadieniai ir įmonių šventės
❍ Arbatinė - kviečiame arbatos
❍ Butikas - aliejai, žvakės, smilkalai, papuošalai, knygos, mielos dovanos
❍ Mini skaitykla - arbata ir knyga drauge
❍ Užsakomieji sveikatinimo savaitgaliai suaugusiems ir šeimoms
❍ Piligriminės kelionės į Indiją

Spalio mėnesį 12-ąjį savo vardo gimtadienį skaičiuojantis „SPA Shanti“ centras yra vis dar 
vienintelis ajurvedos SPA centras Lietuvoje. Sostinės Senamiesčio širdyje, priešais Bar-
bakano kalną, netoli Aušros vartų siauroje Subačiaus gatvelėje, jaukiai įsisupę ajurvedi-
nių masažų „SPA Shanti“ namai dar 2004 metais įkurti Eglės ir Dariaus Kauneckų. Kaune 
centras gyvuoja jau keletą metų istorinėje vietoje, netoli Kauno Soboro, Laisvės alėjoje.

dabar ir prieš dešimt metų

Parengė vaida AnDriKOnYtĖ

„SPA Shanti“ plėtros 
vadovė Gulera Atajeva
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 Psichologijos kodas

Psichologė AušrA NAujokAitė kviečia 
nepamiršti apie vyresnio amžiaus žmonių 
psichologinės būsenos svarbą.

Reabilitacijos ir slaugos centro „Gemma“ 
psichologė Aušra Naujokaitė primena, kad se-
nėjimas yra laipsniškas procesas, susijęs su tam 
tikrais pokyčiais. Anot jos, yra skirtingų amžiaus 
tarpsnius aiškinančių psichologinių teorijų. Re-
miantis psichologo Eriko Eriksono psichosocia-
line asmenybės raidos teorija, apytiksliai 65 me-
tų žmogus pereina į vadinamąjį „vėlyvosios 
brandos“ periodą. Svarbu yra ne tik chronologi-
nis amžius, bet ir psichologiniai pasikeitimai.

Šia tema „Laisvalaikis“  kalbina reabili-
tacijos ir slaugos centro „Gemma“ psichologę 
Aušrą Naujokaitę.

- Visuomenėje plačiai vartojama 
„orios senatvės“ sąvoka. Kaip apibūdin-
ti šį reiškinį?

- Orumas yra labiau filosofinis terminas. 
Man labiau norisi kalbėti apie gerą psicholo-
ginę savijautą senatvėje. Jai įtaką daro keletas 
veiksnių: sveikatos būklė, finansinė situacija, 
psichologinės pusiausvyros su aplinka ir pačiu 
savimi palaikymas ir pan. Vienas iš svarbių 
uždavinių senatvėje yra prisitaikymas, adap-
tavimasis prie naujos gyvenimo situacijos, 
sveikatos pokyčių, finansinių, aplinkos pasi-
keitimų. Ryšių su kitais žmonėmis palaikymas 
tame amžiaus tarpsnyje yra ypač svarbus. San-
tykių su artimais žmonėmis palaikymas daro 
įtaką asmens savigarbai ir savęs vertinimui.

- Su kokiomis psichologinėmis prob-
lemomis dažniausiai susiduria vyresnio 
amžiaus žmonės?

- Vyresnio amžiaus žmonėms būdingi sa-
vo buvusio gyvenimo prasmingumo, svarbos 
apmąstymai, svarstymai. Tuo laikotarpiu 
vyksta tarsi vidinis „tvarkymasis“ praeities, 
dabarties ir ateities aspektais. Permąstant 
gyvenimą formuojasi gyvenimo išmintis. Šiuo 
periodu gali apimti nerimas, beprasmybės 
jausmas, stiprus vienišumo jausmas. Kartais 
žmogus gali išgyventi neviltį ar gilų liūdesį.

- Kodėl senoliai dažnai jaučiasi nerei-
kalingi ir nustumti į visuomenės paraštes?

- Nereikalingumo jausmas gali kilti dėl 
skirtingų priežasčių. Viena iš priežasčių - ar-
timo ryšio poreikio nepatenkinimas. Žmonėms 
norisi palaikyti ryšį su brangiais žmonėmis, 
jaustis mylimiems. Nepatenkinus šio poreikio 

gali kilti nereikalingumo, vienišumo jausmai. 
Socialiniai kontaktai senatvėje nutrūksta dėl 
artimų žmonių (partnerių, draugų, kolegų) 
mirčių arba sumažėja dėl sunkumų fiziškai 
kontaktuoti su artimaisiais dėl sveikatos prob-
lemų ir finansinių galimybių pasikeitimų.

- Kaip artimieji gali padėti susitaiky-
ti su pokyčiais?

- Kalbant apie pagalbą pagyvenusiems žmo-
nėms reikia atminti, kad, nepaisant šiam am-
žiaus tarpsniui būdingų panašumų, yra daug 
individualiai patiriamų sunkumų. Tad, norint 
padėti žmogui, svarbu gerai suprasti, kokie yra 
konkretaus žmogaus svarbiausi poreikiai ir kaip 
galime padėti juos patenkinti. Atsižvelgimas į 
kiekvieno žmogaus individualumą yra svarbi 
jau minėto orumo palaikymo dalis. Pavyzdžiui, 
kai kuriems žmonėms reikia padėti rasti būdų 
užsiimti mėgstama veikla, bendrauti su drau-

gais. Jei žmogus išsako poreikį bendrauti su 
savo amžiaus žmonėmis, gali būti naudingi 
bend raamžių klubai ar įvairios pagyvenusiems 
žmonėms skirtos programos. Kitiems reikia 
užtikrinti komfortą ir tinkamą medicininę prie-
žiūrą arba pritaikyti jų aplinką patogiam funk-
cionavimui. Gerai savijautai vyresniame am-
žiuje padeda ir fizinis aktyvumas. Jis naudingas 
ne tik fizinei sveikatai, bet taip pat padeda ilgiau 
išlaikyti savarankiškumą, o tai savo ruožtu pri-
sideda prie geros psichologinės savijautos.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Pasak Statistikos departamento, Lietuvoje vyresni nei 60 

metų gyventojai sudaro apie 20 proc. Prognozuojama, kad 

2030 m. tokie asmenys sudarys apie trečdalį gyventojų.

Faktas

Aušra Naujokaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Pasirūpinkime ir vyresnių žmonių 
emocine sveikata

Reabilitacijos ir slaugos centras „Gemma“
Bistryčios gatvė 13, Vilnius

Tel.: +370 5 219 5905
El. paštas: info@gemma.lt
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kaleidoskopas

atidarys nudistų zoną?

Kitą vasarą nudistai galės nuogi vaikš-
čioti tam paskirtoje Prancūzijos sostinės 
Paryžiaus vietoje. Miesto tarybos nariai pri-
tarė planui įsteigti mieste bandomąją nu-
distų zoną viename iš Paryžiaus parkų ar 
miškingoje teritorijoje miesto pakraštyje.

Planą pasiūliusi Žalioji partija teigė, 
kad Prancūzija yra mėgstamiausia nudis-
tų šalis, todėl mieste turi būti tokia vieta, 
kur jie galėtų būriuotis. Tačiau vienas cent
ristų tarybos narys šią idėją pavadino „be-
protiška“ ir teigė, kad ji gali būti suvokia-
ma kaip provokacija. Paryžiaus merė Ana 
Hidalgo (Anne Hidalgo) palaiko šį planą.

antrąkart laimėjo milijoną

Vyriškis iš Masačusetso valstijos per dve-
jus metus laimėjo antrą milijoną JAV dolerių, 
žaisdamas momentinėje loterijoje. Kevinas 
Filipsas (Kevin Phillips) iš Leikvilio mieste-
lio išlošė antrą savo gyvenime milijono JAV 
dolerių prizą, vietiniame prekybos centre nu-
sipirkęs loterijos bilietą už penkis dolerius.

Vos prieš dvejus metus jis laimėjo savo 
pirmąjį milijoną, įsigijęs laimingą bilietą už 
dešimt dolerių. K.Filipsas iš paskutinio lai-
mėjimo planuoja atsidėti dalį pinigų kelionei 
į „Disnėjaus pasaulio“ pramogų parką.

Gimė pirmasis trijų asmenų 
Genų turintis kūdikis

Pasaulyje jau gimė pirmasis „trijų as-
menų“ kūdikis, skelbia mokslo žurnalas 
„New Scientist“. Penkių mėnesių amžiaus 
berniukas, kaip įprasta, turi abiejų savo 
tėvų DNR, tačiau papildomai  ir nedide-
lę dalį trečio asmens genetinio kodo.

JAV gydytojai žengė precedento netu-
rintį žingsnį siekdami, kad berniukui 
nepersiduotų jordanietės motinos genų 
pakitimai. Ekspertų teigimu, šis žingsnis 
žymi naujos eros medicinoje pradžią ir 
gali padėti šeimoms, kurių nariai serga 
retomis genetinėmis ligomis. Tačiau jie 
įspėja, kad šį naują ir prieštaringai ver-
tinamą metodą, vadinamą mitochondri-
jų donoryste, būtina griežtai kontroliuoti.

Mitochondrijos yra maži, beveik 
kiek vienoje kūno ląstelėje esantys orga-
noidai, kurie maisto medžiagas paverčia 
naudojama energija. Kai kurių moterų 
mitochondrijos yra genetiškai pažeistos 
ir šiuos pažeidimus jos gali perduoti sa-
vo palikuonims. Jordaniečių šeimos atve-
ju moteriai buvo nustatytas Ly (Leigh) 
sindromas, kuris būtų pražudęs bet ku-
rį jos įsčiose užsimezgusį vaisių.

Įdomu

Saudo Arabijos moterys pateikė peticiją prieš vyrų globą 
EPA-Eltos nuotr.

Saudo Arabija: be vyro leidimo 
moteris nieko negali daryti

Daugiau nei 14 tūkst. Saudo Arabijos moterų pasirašė peticiją, kuria ragina-ma nutraukti šalyje vyraujančią vyriškosios globos sistemą.Pavyzdžiui, moterys turi gauti vyro sutikimą, kad galėtų keliauti į užsienį, ir dažnai reikia gauti leidimą dirbti ar studijuoti. Peticija įteikta šalies vyriausybei.Labai konservatyvioje Saudo Arabijos karalystėje moteris privalo gauti tėvo, vyro, brolio ar kito vyro giminaičio leidimą, o esant našlei - sūnaus, kad galėtų susituokti, išvykti iš šalies ar pasidaryti pasą.Daugelis darbo vietų ir universitetų taip pat iš moterų darbuotojų ir studen-čių reikalauja globėjo leidimo, nors tai ir nėra teisiškai privaloma. Norint išsi-nuomoti butą, gauti gydymą ligoninėje ar pateikiant teisinį ieškinį, taip pat reikia globėjo vyro leidimo.

  laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  7 31

Upėje Peru rastas dingusiu laikytas inkų altorius
Darbininkai Urubambos upėje Peru 

rado dingusiu laikytą šimtmečių senu-

mo inkų altorių. Masyvus akmeninis 

objektas greičiausiai yra 1200-1500 

mūsų eros metų, neseniai pranešė Kul-

tūros ministerija.
Altoriaus fragmentas rastas valant 

Urubambos upę Kusko regione. Radi-

nys sudaro 35 proc. altoriaus, sveria 

apie 20 tonų, yra 2,5 metro ilgio ir met-

ro aukščio. Dabar tikimasi rasti ir liku-

sią jo dalį, sakė Oskaras Montufaras 

(Oscar Montufar), Oljantaitambo 

archeo logijos parko koordinatorius. Jo 

duomenimis, šį altorių inkai naudojo 

ceremonijoms vandenyje.
Kusko kultūros tarnyba dabar 

svarsto inkų altorių pastatyti pagrindi-

nėje aikštėje Oljantaitambe, kuris yra 

viena didžiausių turistų traukos vietų 

po senovinio inkų miesto Maču Pikču.

kaleidoskopas

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Populiariausia susitikimų vieta Italijos sosti-
nėje Romoje - Ispaniškieji laiptai - po beveik me-
tus trukusių restauravimo darbų vėl atidaryti.

Laiptų apačioje yra Ispanijos aikštė, ku-
rioje rasite ankstyvojo baroko stiliaus fontaną, 
pavadintą - „Fontana della Barcassia“.

Ispaniškieji laiptai, arba Scalina Spagna, - ir 
Romos gyventojų, ir turistų pamėgta ir lanko-

miausia vieta Romoje. Šie laiptai, savo forma kiek 
primenantys drugelio figūrą, paprastai būna tie-
siog nusėsti turistų. Laiptus, pastatytus 18 am-
žiuje, sudaro 135 pakopos. Ispanijos aikštei ir 
laiptams pavadinimas prigijo nuo Ispanijos am-
basados. 17 amžiuje visas kvartalas aplink am-
basadą buvo laikomas ispanišku. Tradicija rinktis 
ties Ispaniškaisiais laiptais, valandėlę pasėdėti 

čia gimė gana seniai - anksčiau čia daugiausia 
rinkdavosi menininkai, poetai, dailininkai. Taip 
Ispaniškieji laiptai ilgainiui tapo susitikimų vieta.

Paskutinį kartą laiptai tvarkyti 1995-aisiais. 
Tačiau per pastaruosius dvidešimt metų jie ir 
vėl smarkiai „nusidėvėjo“ - tad buvo imtasi 
kapitalinio remonto, kurį finansavo Italijos ju-
velyrikos kompanija „Bulgari“.

Lankomiausia Romos vieta - vėl atidaryta
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Scena

Neseniai Vilniaus centre duris atvėrusioje 
naujoje kultūros renginių erdvėje  
„Muzikos galerija“ (Gedimino pr.37)  
nuolat rengiami koncertai, spektakliai, 
vakarėliai, parodos, iki Kalėdų vyks net  
5 renginiai vaikams.

l Šiuo metu čia veikia grafikės Kristinos 
Norvilaitės darbų paroda.

l Spalio 7 d. (penktadienį) „Muzikos 
galerija“ kviečia į nuotaikingą, komišką teatra-
lizuotą koncertą „Trys barakudos. Prancūzių int
rigos Milane“. Jame dalyvauja jaunosios kartos 
Lietuvos operos žvaigždės Dovilė Kazonaitė, 
Aistė Pilibavičiūtė, Gabrielė Kiršaitė, Andrius 
Bartkus bei akordeonistas virtuozas Tadas Mo-
tiečius. Jauni, energingi operos solistai siekia 
šiuolaikiškai, įdomiai pateikti operą kamerinėje 
erdvėje, įkūnydami šmaikščius gyvenimiškus 
personažus, kurie nepalieka abejingų. Italų, 
prancūzų operų fragmentai bei dainos, atlieka-
mos akompanuojant akordeonui, stebina klau-
sytojus dar negirdėtu muzikos koloritu. Progra-
ma sulaukė didžiulio pasisekimo Klaipėdos mu-
ziejų naktyje, Vilniaus kultūros naktyje ir kitur.

l Spalio 9 d. (sekmadienį) į edukacinį 
interaktyvų renginį kviečiami smalsiausi vai-
kai. Jiems rengiamos „Teatro paslaptys vai-
kams“ su rašytoja, aktore Birute Mar. Bus 

pasakojama, nuo ko prasideda teatras, kaip 
gimsta spektaklis, dekoracijos, kostiumai, 
teat ro muzika, kaip scenoje atgyja knygų per-
sonažai. Vaikai patys galės pasijusti aktoriais, 
grimuotojais, dailininkais bei režisieriais. Juk 
teatras  tikras stebuklas! 

l Spalio 20 d. (ketvirtadienį) keliau-
sime į Prancūziją, kur liejasi emocijos ir ža-

vesys. Programa „C’est charmant! Tai ža-
vinga!“, vedama Viktoro Gerulaičio, nukels 
į Paryžiaus gatveles, kur skamba akordeono 
garsai, kur meilė  kiekviename žingsnyje...

„Laisvalaikio“ inf.

Naujoje kultūros erdvėje „Muzikos galerija“ - 
intriguojantys renginiai

Bilietų kaina iki 10 eurų, taikomos nuolaidos.

Mažiesiems Birutė Mar pasiūlys 
„Teatro paslaptis vaikams“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Tėvų draudimai  
vaikams

„subaru“

Derėtų žinoti
Tikriausiai kiekvienas mūsų prisimena vaikystėje girdėtus žo-

džius „jau šito tai nedaryk“. Vaikų fantazija plati, tad norisi išban-
dyti visus neleistinus dalykus, o tėvai šį laikotarpį įsimena kaip 
savo atžalos stebėjimą per didinamąjį stiklą.

Kampanija
„Subaru“ internautams pristatė vaizdo klipą, paremtą būtent 

šiais draudimais. Štai vaikas į stovyklą vežasi ginklą, kitas iš ga-
ražo nori pasiskolinti tėvo grandininį pjūklą ar bando laiptais iš 
antro aukšto nusileisti slidėmis. Kiekvieną iš šių veiksmų lydi tė-
viškas „nedaryk taip“. Tuomet atsiranda paskutinis kadras, kuria-
me matomas paauglys, žiūrintis į darganotą dieną ir prašantis 
mamos: „Aš pasiimsiu „Subaru“. Ar gerai?“ Ir štai leidimas gau-
tas, nes juk norima parodyti, kad šis automobilis kone pats sau-
giausias.

Išvados
Kad ir kaip gerai būtų sukonstruota, kol kas reklama internete 

rekordų nepranoko, tačiau 22,5 tūkst. peržiūrų jau turi. Matyt, po-
puliarumui koją kiša televizinis formatas.

https://goo.gl/W9uukp

REKLAMŲ KOVA
Internetas
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Internetas

Kai aktoriai yra  
visiškai nesvarbu

„ikea“

Derėtų žinoti
„Ikea“ katalogai leidžiami didžiuliu tiražu ir, jei kada nors 

esate nors vieną vartę, turėjote pastebėti, kad juose svarbiausia ne 
aktoriai, o baldai ir jų deriniai. Švediško dizaino baldus gaminan-
ti įmonė šįkart nusprendė papokštauti ir į internetą paleido šį vaiz-
do klipą.

Kampanija
Jame keletas aktorių pasakoja, kokie jie laimingi galėdami da-

lyvauti projekte ir nusifotografuoti tokio didelio tiražo žurnale. Tar-
si maži vaikai džiaugiasi, kad nuo šios dienos juos atpažins kone 
gatvėje. Tuomet rodomas ir pats fotografavimo procesas bei nuo-
traukos, kurios patenka į žurnalą. Vyro, kuris džiaugėsi, kad buvo 
atrinktas modeliu, besiskutančiu barzdą, žurnalo nuotraukoje ma-
toma tik maža dalis veido, atsispindinti miniatiūriniame veidro-
dyje. Merginos, kuri turėjo sėdėti svetainėje, užfiksuota tik nugara.

Išvados
Ironija pabrėžia tai, ką minėjau pačioje pradžioje, - čia svar-

biausia ne aktoriai, o baldai. Belgijai paleista reklama jau surinko 
34 tūkst. peržiūrų.

https://goo.gl/eHRFFb

Dvi labiau televizinės reklamos, atsidūrusios internautų tai-
kinyje. Viena jų pasakoja, kodėl „Subaru“ yra kone pats sau-
giausias automobilis, antra - ironiška „Ikea“ katalogo inter-
pretacija. Kuriai šioje reklamų kovoje simpatizuoji tu?

REKLAMŲ KOVA
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Filmai, kuriuose pasirodo garsusis Metas 
DeiMonas (Matt Damon) surenka pilnas 
kino sales, jo vaidmenys sulaukia apdovano-
jimų, o jo gyvenimu domisi gerbėjai visame 
pasaulyje. spalio 8 dieną 46-ąjį gimtadienį 
švęsiantis aktorius labiausiai džiaugiasi ne 
tik karjera, bet ir gausia šeima, gerais drau-
gais. o žurnalistams ir paparacams atvirai  
reiškia dėkingumą už tai, kad šie moka 
gerbti jo privatumą bei leidžia gatvėmis 
vaikščioti ramiai ir mėgautis gyvenimu.

apie tėvystę

Aktorius tikina visuomet svajojęs tapti 
tėčiu, ir kai pagaliau tai įvyko, apėmė nuos-
tabus jausmas, kuris nepalieka iki šiol. „Aš 
manau, kad tėvystė yra nuostabus dalykas. 
Tai, žinoma, yra ir itin didelė atsakomybė, ir 
pats svarbiausias darbas. Gyventi su 5 mote-
rimis namuose yra labai įdomu, tačiau kartais 
man norisi pailsėti ir tuomet einu pasivaikš-
tinėti vienas“, - pasakojo aktorius. 

apie apdovanojimus

„Pamenu, kai gavau „Oskaro“ statulėlę, 
grįžau namo ir negalėjau užmigti. Visą naktį 
žiūrėjau į apdovanojimą ir džiaugiausi, kad 
niekam dėl jo nelipau per galvas. Tačiau ma-
nau, kad būtų kur kas sąžiningiau tokius ap-
dovanojimus skirti praėjus bent dešimtmečiui 
po kino juostos pasirodymo. Juk tuomet būtų 
daugiau žmonių matę filmą, daugiau nuomo-
nių, pagrįstos kritikos ar liaupsių, mažiau 
emocijų. Tuomet ir apdovanojimas, matyt, 
būtų kur kas svaresnis, reikšmingesnis“, - 
įsitikinęs Metas.

apie viešumą

M.Deimonas tituluojamas viena draugiš-
kiausių Holivudo įžymybių, mat visuomet yra 
gerai nusiteikęs bei mandagių manierų. Pats 
aktorius sako galintis džiaugtis, kad su žur-
nalistais ir fotografais, paparacais turi tokį 
tarsi tylųjį susitarimą, kuris leidžia gatvėmis 
vaikštinėti ramiai, o ne nuolatos slapstantis 
nuo kamerų ir fotoaparatų blyksčių. „Neži-
nau, kaip tai pavyko, bet jaučiu, kad žurnalis-
tai gerbia mano privatumą ir erdvę. O galiau-
siai aš nieko įdomaus, eidamas gatve, ir ne-
darau, kas intriguotų ir verstų paparacus sė-
dėti krūmuose. Aš arba einu į artimiausią 
biblioteką, arba būnu namuose ir mokausi 
scenarijų. Man negaila gatvėje papozuoti vie-
nam ar kitam kadrui normaliai, be persekio-
jimų“, - patirtimi dalijosi M.Deimonas. 

apie gyvenimą

Metas, rodos, moka džiaugtis visais pa-
prastais ir žemiškais dalykais. Žiniasklaidai 
jis atskleidė, kad per vieną savo gimtadienį 
susimąstė apie tai, kas svarbiausia gyvenime: 
„Manau, kad esu laimingiausias žmogus šio-
je žemėje. Nemanau, esu tuo įsitikinęs. Be 
galo džiaugiuosi turėdamas nuostabią žmoną, 
vaikus, draugų ir mylimą darbą. Dabar noriu 
tiesiog visuomet būti sveikas ir mėgautis gy-
venimu toliau“. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Gyvenimas su penkiomis moterimis

Metas Deimonas (Matt Damon) su žmona  
Lučiana Baroso (Luciana Barroso) augina keturias dukras

EPA-Eltos nuotr.

l Aktorius gimė 1970-aisiais, spalio 8 d., Bostone, Jungtinėse Amerikos Valstijose
l 2005 metais susituokė su Lučiana Baroso (Luciana Barroso) ir susilaukė trijų dukrų: Izabelos (Isabella), Džijos (Gia) ir Stelos (Sella). Taip pat Metas tapo Lučianos dukros Aleksos (Alexia)  iš pirmosios santuokos patėviu
l 2007-aisiais gavo žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje
l Meto geriausias draugas - aktorius Benas Aflekas (Ben Affleck) 
l Yra pelnęs „Oskaro“ ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimus
l Mėgstamiausias patiekalas - pica
l Aktorius turi aukščio baimę

Faktai Andrius rožickAs 
su kompanija  

siūlys humoro dozę
LRT nuotr.

Plačiau apie projektą „Lietuvos humoro lyga“ - 39 p.

2016 m. spalio 7-13 d.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

✔ Televiziją įsijungiu... 
kaip foną, kai tik turiu laisvo laiko. Dažniausiai 

tai būna rytais arba vėlai vakare. Ką tuo metu rodo, 
tą dažniausiai ir žiūriu. Jei noriu pasižiūrėti kokį 
nors muzikinį projektą, tam tikrą mane sudominu-
sį reportažą ar interviu - pakartojimus patogiu man 
metu pasižiūriu internete. 

✔ labai nemėgsTu...
eteryje transliuojamo negatyvo, pykčio, laidų, ku-

riose žmonės žeminami ar nepagrįstai kritikuojami. 
Negatyvas man neįdomus, tad tokias laidas sten-
giuosi kuo greičiau perjungti.

✔ jei būTų galimybė vesTi laidą...
tai būtų koks nors infošou.

✔ Televizijos laidų vedėjai...
dažnai yra mano pažįstami, tad mėgstu juos vi-

sus. Susitikęs su jais renginyje ar laidos filmavime 
visuomet mielai pasišnekučiuoju. 

✔ labiausiai eTeryje TrūksTa...
teigiamos informacijos, šventės, draugiškumo. 

Tarp konkretaus pobūdžio laidų pasigendu muziki-
nių laidų, kuriose savo projektus galėtų pristatyti 
nauji atlikėjai, o jau pamėgti ir žinomi pristatytų 
savo naujausias dainas, albumus ir pan. Apskritai 
manau, kad eteryje turėtų būti daug ir labai įvairios 
muzikos - nuo hiphopo iki elektroninės. Galbūt rei-
kėtų panašios laidos kaip kadaise garsi „Tangoma-
nija“ ar panašaus turinio.

Parengė Eimantė JuršėNAiTė

Esu... draugiškos televizijos žiūrovas

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4%
TV1 3,9%
TV6 3,4%
TV8 2,1%
NTV Mir Lietuva 1,7%

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

Lietuvos rytas TV 4,2%
TV1 3,7%
TV6 3%
Info TV 2,5%
TV8 1,9%

NTV Mir Lietuva 1,9%
PBK 1,5%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

TV3 16,2%

LNK 12,8%

BTV 6,3%

TV3 20,3%

LNK 15,1%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,1

2 AUKSINIAI SVOGŪNAI 2016 TV3 10,8

3 VALANDA SU RŪTA LNK 8,0

4 GERO VAKARO ŠOU TV3 7,9

5 TV3 ŽINIOS TV3 7,8

6 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 7,8

7 KK2 LNK 7,7

8 NUO...IKI LNK 7,7

9 EURO JACKPOT TV3 7,4

10 FARAI TV3 7,3

Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugsėjo 26 - spalio 2 d.

TV audiToriJos  
PasiskirsTYMas

PasiskirsTYMas  
gEriausiu Laiku  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 33,5%

Kiti  
kanalai 37,1% BTV 5,2%

LRT Televizija 
7,2%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
6,8%

Atlikėjas ir grupės „Dar“ narys ARVYDAS 
MARTINėNAS-VUDIS (32) televizijos labai 
nekritikuoja ir pernelyg išrankiu žiūrovu savęs 
nevadina, tačiau dainininkas sako, kad muzikos 
eteryje tikrai galėtų būti kur kas daugiau.

Stasio Žumbio nuotr.

„Humoro jausmą apibrėžti labai sunku. Vie-
niems žmonėms juokingi vieni dalykai, o ki-
tiems - kiti. Šis projektas bus išskirtinis tuo, jog 
pasijuokti galės tiek patys mažiausi LRT žiūrovai, 
tiek vyresni žmonės. Nesiorientuojame į konkre-
taus amžiaus auditoriją. Norime, kad nuo šiol 
visose šeimose sekmadienio vakarais skambėtų 
juokas ir lietųsi geros emocijos“, - sako projekto 
prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas.

Projekto „Lietuvos humoro lyga“ vedė-
jas - žodžio kišenėje neieškantis Andrius Ro-
žickas, nepaliekantis abejingų savo humoro 
jausmu ir taikliomis pastabomis. Dėl geriau-
siojo vardo projekte rungsis humoro mėgėjų 
grupės ir specialiai šiam projektui iš pavienių 
artistų suburti kolektyvai.

„Šis projektas atgaivins žmonių norą juoktis. 
Yra daugybė humoro kolektyvų, kurie juokina 
pilnas sales žmonių. Tačiau jie yra primiršti, 
nesulaukiantys pelnyto dėmesio ir įvertinimų. 
Norisi įpūsti žmonėms noro burtis į kolektyvus 
ir juokauti“, - sako S.Urbonavičius-Samas.

Komandoms vadovaus profesionalūs ir il-
gametę sceninę patirtį turintys aktoriai: Saka-
las Uždavinys, Darius Petkevičius, Šarūnas 
Banevičius ir Darius Auželis. Visi iki vieno 
tvirtina - į projektą atėjo nugalėti! Scenos pro-
fesionalų negąsdina ilgos valandos repeticijų 
salėse, kurias teks praleisti su humoro grupė-
mis. Kiekvienas nori pasirodyti kuo geriau ir 
pelnyti komisijos balus. Laidos pabaigoje bur-
tais išrinkti komandų vadovai susirungs impro-
vizacinėje rungtyje, kurioje bus galima laimėti 
papildomų taškų savo komandai. Svarbiausias 
komandų kapitonų tikslas - garantuoti projek-
to dalyviams ir žiūrovams gerą nuotaiką.

TELEVIZIJAEtErio žmonės

„Lietuvos humoro lyga“ - 
sekmadienį 17.15 val. per LRT

„Lietuvos humoro lygoje“ jau 
prasidėjo humoro grupių kovos
Praėjusį sekmadienį įvyko didžioji naujojo LRT šou „Lietuvos humoro lyga“ premjera. 
Kiekvieną sekmadienį projektas prie ekranų lauks tų, kuriems nesvetimas pomėgis pa-
sijuokti iš kurioziškų situacijų ir šiandieninių aktualijų. „Lietuvos humoro lygos“ kūrėjai 
žada, kad laida prajuokins žiūrovą iki ašarų. O juk juokas - sveikata, tiesa?

n Rimantas Bagdzevičius 

n Asta Baukutė 
n Robertas Aleksaitis

Komandų pasirodymus vertins

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Sakalas Uždavinys

Šarūnas Banevičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Darius Auželis
Stasio Žumbio nuotr.

Darius Petkevičius
Stasio Žumbio nuotr.
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 8.10  „Sparnuočių gyveni-
mas. Rūpinimasis kiaušiniais“

 18.10  „Bodo“ 19.30  Paklauskim 
  Lietuvos

 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 10.00  „Sila. Kelias 
  namo“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 
Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 9.35 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.05 Ką pasakė Kakė Makė? 
10.20 Senoji animacija. 11.05 „Pajūrio kavinė“ 
(N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 Pa-
vojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 Langai (N-7). 
16.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Fantastinis trileris „Išlikimo 
eksperimentas“ (N-14). 23.10 „Gyvenimo ban-
gos“ (N-7). 1.10 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Už vaikystę. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... Iki. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Raudona linija. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30 Info diena. 24.00 „Priklausomi 
nuo sekso“ (N-14). 1.00 „Gyvenimas yra 
šventas“ (N-7). 2.30 „Plėšikai“ (N-7). 4.10 
„Ukraina - ne viešnamis“ (N-7). 5.30 „Sabrina 
renkasi džihadą“ (N-7). 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.00 Naujienos. 
12.25 Kartu su visais. 13.45 Mados nuospren-
dis. 14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 „Apie meilę“. 
16.55 Vakaro naujienos. 17.50 „Šamanė“. 18.50 
Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos lai-
kas. 21.00 Geriausias šefas 2. 0.25 „Pabėgimas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.35, 
17.25, 20.45 Žinios. Maskva. 12.00 „Bumerangas 
iš praeities“. 14.35 Pėsčiomis. 15.05 „Kamens-
kaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 minu-
čių“. 21.00 Humoro laida. 23.10 „Negraži Meilė“. 

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos 
dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 
10.40 „Imperatoriaus meilė“. 11.50 A.Čapman 
paslaptys. 12.55 Kosminių istorijų diena. 13.55 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šei-
mos dramos“. 17.05 Nemeluok man. 18.10 Keis-
ta byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.30 Gyva tema. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.10 Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockajos 
studija. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 
„Eigulys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.55 Susitikimo 
vieta. 16.20 „Laukinis 4“. 18.00 Kalbame ir ro-
dome. 19.40 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 21.30 
Dauguma. 22.50 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
0.30 „Mes ir mokslas. Mokslas ir mes“. 1.30 
„Dar ne vakaras“. 3.25 Susitikimo vieta. 5.30 
„Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, ne-
praėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta 
kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.15 Valstybės interesai. 
20.25 Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.10 „Eska Music 
Awards“ - Ščecinas 2016. 1.45 Paslėpti lobiai. 
6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
6.10 „Rašalo širdis“. 8.10 „Zodiakas“. 11.10 
„Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 14.15 „Kažkas 
naujo“. 16.10 „Despero nuotykiai“. 18.10 „Rašalo 
širdis“. 20.10 „Lengvabūdė pirmūnė“. 22.10 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 0.10 „Ilgos sužadėtuvės“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžioto-
jai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Didysis žvejys. 14.30 Upių 
pabaisos. 21.00  Būsto gelbėjimo operacija. 22.00 
Nemėginkite pakartoti. 23.00 Paskutiniai Aliaskoje. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
23.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 21.00 Nekilnojamojo 
turto paieška. 22.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

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

11.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Tarzanas“ (N-7).
21.15 Nuotykių f. 

„Kodas. L.O.B.I.A.I.“ 
(N-7).

23.55 Kriminalinė 
drama „Išduotieji“ 
(N-14).

1.50 Fantastinė drama 
„Jaunatis“ (N-14).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
12.50 TV serialas 

„Auklė“.
13.20 TV serialas 

„Svajonių  
princas“.

14.20 TV serialas 
„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos vairuotojas 
(N-7).

22.00 Veiksmo trileris 
„Transporteris. Visu 
greičiu“ (N-14).

23.55 Siaubo trileris 
„Velnio apsėstieji“ 
(N-14).

1.40 Trileris „Tuk tuk“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Klausimėlis.lt.
11.05 Bėdų turgus.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Paklauskim Lietuvos.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Fantastinis f. 

„Evoliucija“.
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.25 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 „Antrininkas“ (N-14).
23.35 Veiksmo trileris 

„15 šlovės minučių“ 
(N-14).

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

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

3.30 „Antrininkas“ (N-14).
5.05 TV serialas 

„Žurovas“ (N-7).

6.05 Programa.
6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien 

kimba.
8.10 „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Rūpinimasis  
kiaušiniais“.

9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Voras“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

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

2016. Justiniškių 
apygarda.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 3.00 Siaubo 

komedija  
„Piranijos“ (S).

0.55, 4.20 Mistinis 
trileris „Hibridas“ 
(N-14).

5.50 „Sparnuočių 
gyvenimas. 
Rūpinimasis  
kiaušiniais“.

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

valis 2016.
8.15 Penki vakarai. 

Marija Rastenytė.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Lietuvos ir Flandrijos 

bendradarbiavimo 
20-mečiui skirtas 
koncertas. 

13.20 Euromaxx.
13.50 Rusų gatvė. Žinios.
14.25 Atspindžiai.
14.55 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
18.10 „Bodo“ (N-7).
19.00 „Epitafija praeinan-

čiam laikui“. 
20.25 Penki vakarai. 

Jūratė Baranova.
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Istorinė drama „Laiptai 

į dangų. Rytojaus 
ilgesys“ (N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.35 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.

 19.30  Amerikietiškos 
  imtynės

PenktadienisTV PROGRAMA

41laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  7

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.15 „Šeštasis pojūtis“.
8.45 „Denis 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Nusikaltimas“ (N-14).
23.25 Snobo kinas. 

Komedija „Bugi Vugi“.
1.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
2.15 „Mentalistas“ (N-7).
3.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
3.45 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

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

bendrikas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 ESL PRO lygos 

apžvalga (N-14).
23.00 Fantastinis 

veiksmo f.  
„Dredas“ (N-14).

0.45 Veiksmo komedija 
„Rizikinga erzinti 
diedukus 2“ (N-14).

2.50 „Byvis ir Tešlagalvis“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

11.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

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

13.10 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

14.10 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

15.20 „Į Vakarus“ 
(N-7).

17.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

18.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

19.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 23.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

23.30 „Infiltruotieji“ 
(N-14).

„ANTRININKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Ringo Lam.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Michael Rooker, Catherine Dent.

Laboratorijoje sukuriamas serijinio 
žudiko Torčo klonas. Jo kūrėjai viliasi, 
kad antrininkas padės policijai surasti 
ilgai medžiojamą nusikaltėlį. Niekas 
nesitikėjo, kad išoriškai panašūs as-
menys susikaus mirtinoje dvikovoje.

„DREDAS“
fantastinis Veiksmo filmas. Jung-
tinė Karalystė, JAV, Indija. 2012.
Režisierius: Pete Travis.
Vaidina: Karl Urban, 
Olivia Thirlby, Lena Headey.

Tolimoje ateityje Amerika neatpažįs-
tama - tai nyki, nušvitinta ir nuskur-
dinta žemė. Rytų pakrantėje klesti 
tik vienas niūrus megapolis, kuriame 
karaliauja nusikaltėliai ir chaosas. 
Tvarką prižiūri vietos policininkai. 

spalio 7 d. 

 21.00  „Smūgiuok kaip 
  Bekhemas“

 2.50  „Byvis ir 
  Tešlagalvis“ 

 14.00  „Tėvas Motiejus“

 ANImAl PlANET
6.36 Kaimo veterinaras. 7.00 Timo Folkneris 
laukinėje gamtoje. 7.25, 11.00 Šunys. Kon-
kursas. 8.15, 12.50 Liūtė karalienė. 9.10, 14.40 
Krokodilas-žmogėdra. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 
23.50 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 21.05, 1.40, 
5.49 Kova su brakonieriais. 22.00, 0.45, 5.02 
Pražūtingiausia vieta pasaulyje. 

 SPoRT1
6.00, 3.15 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 7.00 ATP 
250 Chengdu. Finalas. 2016-10-02. 9.00, 14.20 
Rusijos „Premier“ futbolo lyga. „Rostov“ - Mask-
vos „CSKA“. 2016-10-02. 11.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 13.50 NBA 
Pasaulis. Speciali krepšinio laida. 16.20 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Rygos etapas. 2016-10-02. 
18.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valen-
cia“ - Madrido „Real“. Vakar. 20.15 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Vitorijos „Baskonia“ - Mursijos „UCAM“. 22.15 
KOK World Series. Bušido kovos. Ryga 2015.  
1.00 KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 
2015. 1 d. 4.10 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Rygos etapas. 2016-10-02. 

 VIASAT SPoRT BAlTIc
5.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Traktor“. 
7.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 9.35 Ledo ritulys. KHL. 
SKA - CSKA. 11.35, 2.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 13.35 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Traktor“. 15.35 
„Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 1. 17.20 
„Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 2. 19.05 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 
19.35 Rio 2016. Vandensvydis. Finalas. Vyrai. 
21.15 Boksas. 22.00 Boksas. Ricky Burnsas - 
Kirylas Relikhas. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Boksas. Scotty Cardle’as - Kevinas Hoope-
ris. Tiesioginė transliacija. 4.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 

 EuRoSPoRT
7.00 JAV futbolo lyga. 11.30, 21.05, 2.30 Ang-
liškasis biliardas. Europos turas. Rumunija. 
15.45, 23.00, 4.00 Futbolas. Moterų U17 pa-
saulio čempionatas. Jordanija. 18.45, 0.35 
Futbolas. UEFA U-21 kvalifikacinės varžybos. 
20.55, 0.25 Sporto naujienos. 2.00 FIFA futbolo 
apžvalga. 

„IŠDuoTIEJI“
kriminalinė drama. JAV. 2008.
Režisierė: Amanda Gusack.
Vaidina: Melissa George, Oded Fehr, Christian Campbell.

Po automobilio avarijos Džeimė prabunda tamsiame kambaryje. Ją 
įkalinę žmonės reikalauja padėti surasti jos vyrą, kuris, pasak jų, iš sa-
vo boso pavogė milijoną dolerių. Pagrobėjai tvirtina, kad jos vyras yra 
žudikas ir narkotikų prekeivis. Moteris įsitikinusi, kad tai didelė klaida, 
bet, jei ji neįvykdys reikalavimų, bus pražudytas jos mažametis sūnus.

„TRANSPoRTERIS.  
VISu GREIČIu“
Veiksmo trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Camille Delamarre.
Vaidina: Ed Skrein, Loan 
Chabanol, Ray Stevenson.

Frenkas Martinas - buvęs JAV specia-
liųjų pajėgų kariškis. Frenko tėvas 
aplanko sūnų Pietų Prancūzijoje, bet 
šeimos savaitgalis virsta painia grei-
čio, įtampos ir persekiojimo partija. 

BTV
21.30

lNK
22.00

TV6
23.00

TV3
23.55

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“ (N-7).
7.30 „Nindžago. 

Spinjitzu  
meistrai“ (N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir 

draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Ratai“.
13.20 Komedija „Daktaras 

Dolitlis“ (N-7).
15.00 Nuotykių f. 

„Pasivaikščiojimas 
su dinozaurais“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Premjera! Iššūkis 

kaime (N-7).
21.00 Premjera! Komedija 

„Patriotai“ (N-14).
23.00 Veiksmo komedija 

„Redirected/Už 
Lietuvą!“ (S).

1.10 Kriminalinė drama 
„Zulu“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Ponas Bynas“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
10.00 „Kung Fu triušis. 

Ugnies valdovas“.
11.55 Komedija šeimai 

„Beilio nuotykiai. 
Naktis Karvamiestyje“.

13.40 Pričiupom! (N-7).
14.40 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.40 Bus visko.
17.35 Tik nesijuok (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas. Ilgai ir  
laimingai“.

21.20 Komedija 
„Nebrendylos 2“ (N-7).

23.25 „Superherojus!“ 
(N-7).

1.10 Veiksmo trileris 
„Transporteris. Visu 
greičiu“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 „Nemunu per Lietuvą“.
7.25 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
7.50 „Mūsų kaimynai 

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

strategija“. 9 d. 
13.00 „Ypatingi gyvūnų tėvai“. 
13.55 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
14.50 „Janina Miščiukaitė. 

Gyvenimas dainoje“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Auksinis balsas.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Klausimėlis.lt.
21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Škotija - 
Lietuva. 

23.40 Trumposios žinios.

 14.50  „Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje“

 13.20  „Daktaras Dolitlis“

ŠeŠtadienis

„REDIRECTED/UŽ LIETUVĄ!“
Veiksmo komedija. Jungtinė Karalystė, Lietuva. 2014.
Režisierius: Emilis Vėlyvis.
Vaidina: Vinnie Jones, Scot Williams, Andrius Žiurauskas.

Keturi Anglijos sukčiai - Džonas, Benas, Timas ir Maiklas - prasuko ne-
švarų reikaliuką ir su milijonu gautų svarų svajoja atsipūsti Azijoje. Bet 
išsiveržia nelemtas ugnikalnis Islandijoje ir pabėgimo skrydis nukreipia-
mas į... jų pirmą kartą girdimą šalį - Lietuvą. Draugelis tikisi, kad šioje 
žemėje teks užsibūti neilgai, tačiau Lietuvos „linksmybės“ įtraukia britus 
į neprognozuojamų įvykių sūkurį. 

rekomenduoja

„NEBRENDYLOS 2“
komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Dennis Dugan.
Vaidina: Adam Sandler, 
Kevin James, Chris Rock.

Užkietėjusius nebrendylas ir jų šei-
mas taip sužavėjo ramus provinci-
jos gyvenimas, kad po trejų metų 
vyrukai nusprendė persikraustyti į 
kaimą. Draugužiai ir toliau niekaip 
negali suaugti. Lenis, Erikas, Kurtas 
ir Markusas pamažu suvokia, kad kai 
kuriais atvejais jie, užuot mokę savo 
vaikus, patys mokosi iš jų. Tad kurie 
pirmi suaugs - vaikai ar jų tėvai?

 „PRAGARAS KONEKTIKUTE“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Peter Cornwell.
Vaidina: Virginia Madsen, 
Martin Donovan, Elias Koteas.

Sara Kembel su sūnumi Metu per-
sikrausto į Sautingtoną. Netrukus 
Metas aptinka patalpą namo rūsyje, 
kur anksčiau buvo įrengtas morgas. 
Pasirodo, naujasis Kembelų namas 
kadaise buvo laidojimo namai. Ne-
sulaukęs suaugusiųjų pagalbos, 
Metas pats ima tyrinėti namo is-
toriją. Jis suranda ankstesnįjį namo 
savininką daktarą Aikmaną.

„BUGI VUGI“
komedija. Didžioji Britanija. 2009.
Režisierius: Duncan Ward.
Vaidina: Gillian Anderson, Alan 
Cumming, Heather Graham.

Šiuolaikiniame meno pasaulyje kon-
kurencija didžiulė. Artas Spind las turi 
prabangią galeriją. Jis ketina parduo-
ti Pito Mondriano paveikslą ir uždirb-
ti milijonus. Jo padėjėja Betė palaiko 
santykius su vienu geriausių klientų 
Bobu Maklstounu. Betė trokšta savo 
galerijos, todėl ji Artą išduoda. 

LNK
21.20

 TV8
6.30 Menų sala. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
Kempas ir draugai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 14.00 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. 15.00 „Dauntono abatija“. 16.15 
„Tėvas Braunas“. 17.30 X Faktorius. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 „Iš visos širdies“. 22.50 
„Išlikimo eksperimentas“. 1.00 „Tėvas Braunas“. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 „Šventasis karas“. 7.30 
„Nematoma Silicio slėnio pusė“. 8.30 „Charlie 
Hebdo“ dvasia“. 9.10 „Susitikimas su trečiąja 
lytimi“. 10.15 „Berluskonio ryšiai su mafija. Itališki 
skandalai“. 11.15 „Paramos verslas“. 12.20 „Bal-
tarusija. Pogrindinis mokslas“. 12.50 „Goldman 
Sachs. Pasaulį valdantis bankas“. 13.55 „Gra-
žuoliams pirmenybė“. 14.30 Pagalbos skambutis. 
15.20 Žodis - ne žvirblis. 15.25 KK2. 17.40 „Groz-
nas. Prijaukintas Putino tigras“. 18.40 „Malaizijos 
lėktuvas MH17. Kryžminėje ugnyje“. 19.30 „Len-
gvi produktai. Skonio apgavikai“. 20.30 Valanda 
su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Už vaikystę. 
23.00 Yra, kaip yra. 2.00 24 valandos. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, my-
limas akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 7.55 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 9.10 Idealus remontas. 10.10 Vaikų klubas. 
„Šiurpios Mašos istorijos“. 10.20 Skanėstas. 11.30 
„Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 
14.40 Kas nori tapti milijonieriumi? 15.55 Prajuo-
kink komiką. 16.40 Vakaro naujienos. 17.00 Ledyn-
metis. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 23.35 Šiandien 
vakare. 1.00 EURONEWS. 1.30 „Jumorina“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.40, 11.20, 14.15 Žinios. Maskva. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Naujienos. 8.15 „Dama su šuniu-
ku“. 10.00 Edmondas Keosajanas. „Ne tik Nesu-
gaunamieji“. 11.30 Tai juokinga. 14.30 „Pakeiti-
mas tuoj pat“. 18.05 Šeštadienio vakaras. 21.00 
„Piktas likimas“. 0.50 „Dar myliu, dar tikiuosi“. 

 REN
6.40 „Fiksikai“. 6.45 Labiausiai šokiruojančios hipo-
tezės. 11.45 Mintransas. 12.30 Sąžiningas remon-
tas. 13.20 Pasverti ir laimingi 4. 17.20 Kosminių 
istorijų diena. 18.25 Fantastika su grifu „Slaptai“. 
19.30 Paklydimų teritorija. 21.35 Karinė paslaptis 
su Igoriu Prokopenko. 23.45 „Puolusiųjų kerštas“. 

BTV
23.55

TV3
23.00

TV1
0.40

 19.30  „Šrekas. Ilgai ir 
  laimingai“
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Nepaprastai mieli!“
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Norvegija. 
2016 m.

12.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 „Šuo“ (N-7).
19.00 „Pasienio sargyba“ 

(N-7).
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Prezidento  
patikėtinis 2.  
Spąstai teroristams“ 
(N-7).

23.55 Siaubo 
trileris „Pragaras 
Konektikute“  
(N-14).

1.50 „Vampyro
dienoraščiai“  
(N-14).

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

4.05 Muzikinė kaukė.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Auginantiems 

savo kraštą.
10.05 „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Nepasotinamieji“.

11.15 „Vincentas“ 
(N-7).

13.00 „Amazonės 
džiunglės“.

14.55 „Žemynų 
raida. Afrika“  
(N-7).

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara 
tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

16.50 „Voras“ (N-7).
18.25 „Gamtos 

magija“.
19.00, 20.30 „Dykumos“.
21.30, 4.10 24/7.
23.00 „Atšilimas“ (N-7).
0.50 Komedija 

„Kartu!“  
(N-14).

3.00 „Vincentas“ 
(N-7).

4.55 „Žemė iš 
paukščio skrydžio“ 
(N-7).

6.40 „Laukinis 
pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.45 Vytautas Mačernis. 
7.00 Kultmisijos.
7.50 Didžioji Lietuva. 
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita (subtitruota).
10.15 Menora (subtitruota).
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.15 LRT Kultūros 

akademija. 
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 „Mesjė!“
15.15 Poetas Danielius 

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

pasaulinis karas“.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Gražina Drėmaitė.
19.00 ARTi. Restauravimas.
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - kaip 

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

valis 2016.
23.30 Poetas Danielius 

Milašauskas.
23.45 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Neįprasti auginti-
niai“.

11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Gordono Ramzio 

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

restoranai“.
13.30 „Sodininkų 

pasaulis“.
14.05 „Kas namie šeimi-

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

paslaptys.  
Surūgęs vynas“ 
(N-7).

23.05 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.40 „Bugi Vugi“ 
(N-14).

2.25 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.20 „Kas namie 
šeimininkas?“

5.05 „Griežčiausi tėvai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

7.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba.
10.00 Pavojingiausi pasau-

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

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

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

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Fantastinė komedija 
„Kiaušingalviai“.

20.45 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.35 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Fantastinis trileris 

„Išeities kodas“ 
(N-14).

0.15 Veiksmo drama 
„Mirtis iš dangaus“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Už išlikimo 
ribų“ (N-7).

13.00 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

13.30 „Virtuvės 
karaliai“.

14.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.10 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.50 „Vaiduoklis“ 
(N-7).

18.05 „Virtuvė“ (N-7).
18.35 „Sniego 

karalienė“.
20.00 „Sekundės 

iki katastrofos“ 
(N-7).

21.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

22.00 „Artefaktų 
medžiotojai“ (N-7).

23.40 „Didžiausi pasaulio 
uostamiesčiai“.

0.40 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

 16.00  Tikri vyrai 14.55  „Žemynų raida. 
  Afrika“

 11.00  Galiūnų 
  čempionų lyga

 21.00  „Beorė erdvė“ 19.20  „Senjora“
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 NTV Mir
7.25 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 8.50 
Gaminame su A.Ziminu. 9.15 Kūdikio lūpomis. 
10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 „Gyvas ir negy-
vas maistas“. S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 
12.00 Buto klausimas. 13.05 Dvigubi standartai. 
14.05 „Vieną kartą“ su Sergejumi Majorovu. 
15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 16.20 „NTV-Ma-
tymas. „Lemtinga kalnietė“. 17.15 Tyrimą atliko... 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 „Matau - 
žinau“. 23.55 Saltykovo-Ščedrino šou. 0.55 „Dar 
ne vakaras“. 2.50 „Paslaptinga Rusija. Šiaurės 
Osetija. Mirties kultas - būdas išgyventi?“ 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, Polonija. 
13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 15.15 Aš tai žinau! 16.05 Okrasa lauž taisy-
kles. 16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.40 
Iš kitos pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Popiežiaus dienos kalba. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Bodo“. 22.50, 4.45 „Palikimas“. 
0.15 Apdovanojimų iškilmės „TOTUS 2016“. 

 TV1000
8.30 „Keliautojo laiku žmona“. 10.20 „Ilgos su-
žadėtuvės“. 12.35 „Lengvabūdė pirmūnė“. 14.10 
„Joe“. 16.10 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 
17.50 „Karatė vaikis“. 20.10 „Trys metrai virš 
dangaus“. 22.20 „Išgyvens tik mylintys“. 

 DiscoVery 
9.10 Aliaskos pakraštys. 10.05 Relikvijų me-
džiotojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 
Novatoriai. 16.20 Nesuplanuota kelionė. 17.15 
Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 
18.10 Didžiosios statybos. 19.05 Variklių en-
tuziastai su Džimiu de Viliu. 20.00 Mega per-
vežimai. 21.00 Automobilių perpardavinėtojai. 
22.00 Sidnėjaus uostas. 23.00 Paskui klasikinius 
automobilius. 23.30 Dalaso automobilių rykliai. 
24.00 Likvidatorius. 1.00 Kas nutiko vėliau? 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 20.00 
Nekilnojamojo turto paieška. 10.00 Salų paslaptys. 
11.00 Namai ant ratų. 12.00 Viešbučių verslas. 
16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 17.00, 21.00 Ne-
įprastas maistas. 18.00 Šeino Delijos kelionė po 
prieskonių šalį. 22.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 7.25 
Didžiausi ir blogiausi. 8.15 Tukanų šalis. 9.10, 
20.10 Veterinarų gyvenimas. 10.05 Liūtė kara-
lienė. 11.00 Namai medžiuose. 11.55 Sveikas, 
pasauli! 12.50, 14.40 Afrikos tankmėje. 13.45, 
19.15 Banginių paieškos. 18.20, 21.05 Bege-
motai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 22.00, 4.15 
Undinės. 22.55 Viruso paveikti. 23.50 Gyvenimas 
su tigrais. 1.40, 5.49 Išnykęs ar gyvas? 2.35 Žu-
dikai sliekai. 3.25 Pražūtingiausia vieta pasaulyje.  

 sPorT1
6.10 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. Pirmasis 
mačas. 2016-09-30. 8.00 ATP 250 Chengdu. 
Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 10.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - 
Mursijos „UCAM“. Vakar. 12.00 NBA krepšinio 
lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės. 14.30 Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. Rygos etapas. 16.30 
Motosportas. Spidvėjaus didysis prizas. Lenkijos 
(Torunės) etapas. 19.20 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 20.20 NBA Global Games. 
Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 22.20 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016 
1.10 ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis 
mačas. 3.10 ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. An-
trasis mačas. 5.10 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 
3. Tiesioginė transliacija. 7.15 Boksas. Ricky 
Burnsas - Kirylas Relikhas. 8.05, 22.35 Boksas. 
Scotty Cardle’as - Kevinas Hooperis. 8.55 „For-
mulė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 10.15 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Milan“ - „Liverpool“. 13.00 Bok-
sas. Ricky Burnsas - Kirylas Relikhas. 14.15 
Boksas. Scotty Cardle’as - Kevinas Hooperis. 
15.30 „Formulė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. 
16.55 Ledo ritulys. SKA - „Jokerit“. Tiesioginė 
transliacija. 19.30 Ledo ritulys. KHL. Minsko 
„Dinamo“ - Maskvos „Dinamo“. 21.30 Bok-
sas. Ricky Burnsas - Kirylas Relikhas. 24.00 
„Trans World Sport“ žurnalas. 1.00 Motospor-
tas. Nascar 500 mylių lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 

 eurosPorT
6.30, 11.30, 22.00, 1.30, 4.00 Futbolas. UEFA 
U-21 kvalifikacinės varžybos. 8.00, 13.00, 
18.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Europos 
turas. Rumunija. 9.30, 16.00, 23.00, 0.30, 
5.30 Futbolas. Moterų U17 pasaulio čempi-
onatas. Jordanija. 21.55, 0.25 Sporto nau-
jienos. 24.00 Motosportas. FIA Europos ralio 
čempionatas. 

 19.00  „Kiaušingalviai“.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 10.35  Beatos virtuvė  15.05  „Vytautas Kasiulis. 
Iki Paryžiaus ir atgal“

 16.30   Tikri vyrai

 

 16.40   Ne vienas kelyje 19.30  X Faktorius

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Lietuvos pilietis. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Pa-
saulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 
14.00 „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 
„Dauntono abatija“ (N-7). 16.15 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 17.25 Namų dekoravimas (N-7). 18.00 
„Moterys meluoja geriau“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė ko-
medija „Casa Vita“ (N-7). 22.50 „Iš visos širdies“ 
(N-7). 0.30 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Auginantiems savo kraštą. 7.30 Nuo... Iki. 8.20 
KK2 (N-7). 10.35 Žodis - ne žvirblis. 10.40 
Pagalbos skambutis (N-7). 11.30 Dviračio šou. 
12.00 Valanda su Rūta. 13.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Savai-
tės kriminalai (N-7). 17.00 Pasaulis priklauso 
vaikams. 19.30, 1.00 „Alfa“ savaitė. 20.00 Info 
Diena. Speciali rinkimų laida. 24.00 Raudona 
linija. 1.30 Už vaikystę. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 
Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 3.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 „Sargybinis“. 7.05 „Mikropolis“. 7.45 
„Padriki užrašai“. 8.00 Sveikata. 9.10 Kol visi 
namie. 10.00 „Šiurpios Mašos istorijos“. 10.25 
„Fazenda“. 11.30 „Prajuokink komiką“. 12.15 
Šventinis koncertas. 14.20 „Žurovas“. 16.30 „Pa-
maskvio vakarai“. 17.35 „Vienas prie vieno“. Nau-
jas sezonas. 21.00 Sekmadienio „Laikas. 22.50 
Kas? Kur? Kada? 0.05 „Maksimas Maksimas“. 
1.00 „Tarasas Bulba“. 3.30 „Jumorina“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Juoko kambarys. 4.50 „Piktas likimas“. 
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Ži-
nios. Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 
11.20 Juoktis leidžiama. 14.15 „Kartą peržengus 
ribą“. 16.10 „Pasveikimas“. 22.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 2.15 „Ekspertai“. 3.45 
J.Petrosiano humoro laida. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 7.00 Pažink saviškius. 7.50 Ru-
siškas vairavimas. 8.50 „Jumorina“. 10.50 Kam 
tau alibi? 15.00-18.45 „Gauja“. 22.25 Ekstrasen-
sų medžioklė. 23.25 Druska. 0.50 Žiūrėti visiems!  

 nTV MIR
7.30 „Laukinis pasaulis“ su T.Baženovu. 8.00, 
10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 NTV 
Stringeriai. 9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pa-
vara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų 
atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosi-
me, pavalgysime! 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
16.20 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 Tyrimą 
atliko... 19.00 Savaitės akcentai. 19.55 „Kinošou“. 
22.45 „Tarptautinė pjūklorama“ su Tigranu Keo-
sajanu. 23.30 „Naktiniai žaidimai“. 1.35 „Dar ne 
vakaras“. 3.30 Laimos Vaikulės superbenefisas. 

 TV PolonIa
7.30 Lenkų valgiai. 7.50 Aš tai žinau! 8.45 Gimi-
nės saga. 9.10 Lenkiškų dainų muziejus, arba vie-
nos dainos istorija. 10.05 Laisvas ekranas. 10.20, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 
11.00 Šv.Mišių transliacija. 13.00 Viešpaties An-
gelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.40 „Šėto-
nas iš septintos klasės“. 14.35 Įsimylėk Lenkijoje. 
15.05 „Hit Hit Hurra!“ 16.20 „Šeimynėlė.pl“. 17.20 
„Būkite gailestingumo liudytojai“. Popiežiaus die-
nos koncertas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 
„M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 20.25, 
2.25 Mada šeimai. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.40, 
5.15 „Kodėl gi ne!“ 0.25 Katalikų redakcijos laida. 

 TV1000
8.20 „Išgyvens tik mylintys“. 10.30 „Kol nenuė-
jau miegoti“. 12.10 „Trys metrai virš dangaus“. 
14.20 „Despero nuotykiai“. 16.05 „Turistas“. 
18.00 „Sielonešė“. 20.10 „Man tavęs reikia“. 
22.20 „Flash of Genius“. 0.30 „Legionas“.

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Iš 
meilės automobiliams. 10.55 Rūdžių imperija. 11.50 
Traukiniu į Aliaską. 12.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvidatorius. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 17.15 Sidnėjaus 
uostas. 18.10 Kaip tai pagaminta? 20.00 Aliaska: 
šeima iš miško. 21.00, 2.50 B.Grilsas. Sala. 22.00, 
3.40 Novatoriai. 23.00, 4.30 Mirties siena. 24.00, 
5.20 Nuogi ir išsigandę. 1.00 Motociklai. 

 TRaVel
9.00, 13.00 Nekilnojamojo turto paieška. 10.00, 
24.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 11.00 Turto 
gelbėtojai. 12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 14.00, 
18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Statybos 
atokioje Montanoje. 16.00 Turto gelbėtojai. 20.00 
Baltųjų rūmų paslaptys. 21.00, 2.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00, 1.00, 5.00 Mirtį sėjantys turtai. 
3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų 

istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Praimas“  
(N-7).

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

8.00 „Ančiukų 
istorijos“.

8.30 Mamyčių 
klubas.

9.00 Kulinariniai 
triukai.

9.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.

10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Ratai 2“.
13.05 Komedija 

„Daktaras  
Dolitlis 2“.

14.50 Filmas šeimai 
„Princesė“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius 

(N-7).
22.00 TV3 žinios. 

Seimo rinkimai.
22.35 Trileris 

„Ramūs tarp vilkų“ 
(N-14).

0.20 Komedija 
„Narvelis“  
(N-14).

6.30 „Ponas Bynas“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Harvis 
Biksas“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Pingviniuko 
Lolo nuotykiai 3“.

10.00 „Bitė Maja“.
11.50 Nuotykių komedija 

„Zebriukas  
Dryžius“.

13.55 Pričiupom! 
(N-7).

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

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Aš galiu.
21.55 Valanda su Rūta -

Seimo rinkimai 
2016. Tiesioginė 
transliacija.

0.20 Komedija 
„Nebrendylos 2“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
9.40 „Auklė Mun“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Speciali žinių laida.
12.05 „Viduriniųjų Rytų 

gamta“. „Jordanija. 
Gamtos katilas“.

13.00 „Monterėjaus įlanka. 
Sambūris“.

13.55 Speciali žinių laida.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Vėliavnešiai.
16.30 Tikri vyrai.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 LR Seimo rinkimų 

rezultatai.
1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Generalinis planas“.

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

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

(N-7).
10.35 Beatos virtuvė.
11.30 „Laukinių gyvūnų 

pasaulis“.
12.30 „Kačių paslaptys“ (1).
13.30 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Šuo“ (N-7).
19.05 Romantinė komedija 

„Staiga trisdešimties“ 
(N-7).

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

23.00 Biografinė drama 
„Yves Saint Laurent“ 
(N-14).

1.10 Veiksmo f. 
„Prezidento pati-
kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“ (N-7).

2.45 Siaubo trileris
„Pragaras 
Konektikute“ (N-14).

4.20 Romantinė komedija 
„Staiga trisdešimties“ 
(N-7).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Dykumos“.
8.30 Kaimo 

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

(N-7).
12.45 „Delta“ 

(N-7).
14.55 „Žemynų raida. 

Eurazija“.
16.00, 18.00, 20.00 

Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

16.50 „Voras“ 
(N-7).

18.25 „Gamtos magija“.
19.00 Kartų kovos.
20.30 Seimo rinkimai 

2016.
21.30 „Renkam Seimą“. 

Speciali tiesioginė 
transliacija.

1.00 „Amazonės 
džiunglės“.

2.50 „Žemynų raida. 
Afrika“.

3.40 „Žemynų raida. 
Eurazija“  
(N-7).

4.30 „Dykumos“.
6.10 „Laukinis 

pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Teatras.
6.55 Anapus čia ir dabar.
7.50 Rasos lašeliai 2015.
9.50 Groja Lietuvos nacio-

nalinis simfoninis 
orkestras, solistė 
J.Daunytė (arfa). Dir. 
H.Engels (Belgija).

11.00 Mokslo sriuba.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. 

Gintaras Blužas.
12.15 Šventadienio mintys.
12.45 „Žydrasis Dunojus“.
14.40 „Gariūnų vyrai“.
15.05 „Vytautas Kasiulis. 

Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

16.00 Karinės paslaptys.
16.45 „Neištesėti „Apple“ 

pažadai“.
17.45 Žinios. 
18.00 „Žmogus - Arklys“.
18.55 Skambantys pasauliai 

su N.Kazlaus. Svečias - 
operos žvaigždė 
Erwin Schrott 
(Urugvajus). 2, 3 d.

20.45 Televizijos kanalo 
LRT KULTŪRA nau-
jojo sezono pristaty-
mas visuomenei.

21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Mesjė!“
0.55 LRT OPUS ORE. 

 10.00  Vantos lapas

laisvalaikis 2 0 1 6  s p a l i o  7 45

spalio 9 d. 

 17.10  „Į Vakarus“ 19.00  „Formulė-1“ 1.10  „Karalienė Izabelė“

 AnimAl PlAnet
8.15, 19.15 Banginių paieškos. 10.05 Akva-
riumų verslas. 11.00 Kova su brakonieriais. 
11.55 Sveikas, pasauli! 18.20 Namai medžiuo-
se. 20.10 Tukanų šalis. 21.05 Namai medžiuose. 
22.00 Kalnų pabaisos. 22.55, 5.49 Undinės. 
23.50 Išnykęs ar gyvas? 0.45 Žudikai sliekai. 
1.40 Pražūtingiausia vieta pasaulyje. 

 SPort1
6.10 ATP 250 Chengdu. Finalas. 8.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Gran Kanarijos „Herbali-
fe“ - Tenerifės „Iberostar“. 10.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Valencia“ - Madrido „Real“. 
11.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos 
„Baskonia“ - Mursijos „UCAM“. 13.30 Tiesiogi-
nė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Fuenlabrados „Montakit“ - Malagos „Unicaja“. 
15.30 Čempionai LT. Europos Grappling čempi-
onatas. 1 laida. 16.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. „Rostov“ - Maskvos „CSKA“. 18.00 Tie-
sioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Barcelona“ - Vitorijos „Baskonia“. 20.00 NBA 
Global Games. Barselonos „Barcelona“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 22.15 „Hankook“ Baltijos 1000 km 
lenktynės. 23.15 KOK World Series. Bušido kovos 
Moldova 2016. 1.45 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 
2.45 Motosportas. Spidvėjaus didysis prizas.  

 ViASAt SPort BAltic
6.25 „Formulė-1“. Japonijos GP kvalifikacija. 
7.50 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 10.20 Dviračių sportas. 
Pasaulio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
12.20 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Lokomotiv“. 14.20 Dviračių sportas. Pasaulio 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 16.55 
Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“ - „Vityaz“. Tiesio-
ginė transliacija. 19.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
CSKA - „Avangard“. 21.30 Ledo ritulys. Rygos 
„Dinamo“ - „Vityaz“. 23.30 Dviračių sportas. 
Pasaulio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
2.05 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 

 euroSPort
6.30, 11.00 Futbolas. Moterų U-17 pasaulio 
čempionatas. Jordanija. 8.00, 13.00, 18.30, 1.30 
Angliškasis biliardas. Europos turas. Rumunija. 
9.30, 23.00 Futbolas. UEFA U-21 kvalifikacinės 
varžybos. 16.00 Dviračių sportas. Lombardi-
jos turas. 16.30, 22.05, 0.35 Dviračių sportas. 
Paryžiaus turas. 18.00 Dviračių sportas. Nauja 
era. 18.15, 2.30 Sporto linksmybės. 21.55, 
0.25 Sporto naujienos. 24.00 Motosportas. FIA 
Europos ralio čempionatas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Neįprasti 
augintiniai“.

11.00 „Atspėk gyvūną“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Kas namie 

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

Komedija „Dvynys“.
19.25 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Melo  
žaidimas“ (N-7).

22.55 Veiksmo trileris 
„Panikos kambarys“ 
(N-14).

1.10 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.30 „Brokenvudo 
paslaptys. Surūgęs 
vynas“ (N-7).

4.05 „Kas namie 
šeimininkas?“

4.50 „Griežčiausi tėvai“.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Alytaus „Dzūkija“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

19.00 „Formulės-1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo 
Japonijos prizo lenk-
tynės. Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP (N-14).
23.10 „Vikingai“ (N-14).
0.10 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Kas paleido 
šunis?

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

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

13.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas  
į Smaragdo  
miestą“.

17.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

21.00 „Tranzitas“ 
(N-14).

23.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

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

„ZeBriuKAS DrYŽiuS“
Nuotykių komedija. JAV, Pietų Afrika. 2005.
Režisierius: Frederik Du Chau.
Vaidina: Bruce Greenwood, Hayden Panettiere, Caspar Poyck.

Iš vieno miesto į kitą pervažiuojantis cirko karavano sunkvežimis ne-
tikėtai sugenda. Po trumpo poilsio artistų trupė pratęsia kelionę, bet 
per neapsižiūrėjimą netyčia palieka krepšį su zebriuku. Mažylį suranda 
netoliese gyvenantis žirgų treneris Nolanas Volšas ir jo dukrelė Dženė, 
ji labai nori pasilikti zebriuką namuose...

lnK
11.50

„DVYnYS“
komedija. Prancūzija. 1984.
Režisierius: Yves Robert.
Vaidina: Pierre Richard, 
Jean-Pierre Kalfon, Camilla More.

Atvirukų pardavėjas Matijas Diuva-
lis nusprendžia suvaidinti iškart du 
žmones dvynius, norėdamas suve-
džioti dvynes, turtingas paveldėto-
jas iš Amerikos. Vėliau paaiškėja, kad 
viskas kur kas labiau komplikuota.

„rAmŪS tArP VilKŲ“
trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Robert Redford.
Vaidina: Tom Cruise, 
Meryl Streep, Robert Redford.

Vakarų pakrantės universiteto stu-
dentai Arianas ir Ernestas priima drą-
sų sprendimą įstoti į kariuomenę ir 
kovoti su terorizmu. Tai sujaudina jų 
idealistą profesorių dr. Malėjų. Aria-
nas ir Ernestas kovoja už savo gy-
vybes mūšio laukuose Afganistane.

„StAiGA triSDeŠimtieS“
romaNtiNė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Gary Winick.
Vaidina: Judy Greer, Jennifer
Garner, Mark Ruffalo.

Likus 5 dienoms iki 13-ojo gimta-
dienio, Džena atsiduria sandėliuke, 
į kurį uždarė pavydūs bendrakla-
siai. Ten ji sugalvoja norą būti gra-
ži ir populiari. Ištrūkusi iš spąstų, 
Džena persikelia 17 metų į ateitį...

tV1
17.00

BtV
19.05

tV3
22.35

rekomenduoja



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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

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

0.30 TV serialas „CSI 
elektroninių nusi-
kaltimų skyrius“ (1) 
(N-14).

1.30 TV serialas „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

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

princas“.
14.20 TV serialas „Mano 

lemties diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo trileris 

„Apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija“ 
(N-14).

0.25 TV serialas 
„Mentalistas“ (1) 
(N-7).

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Po Seimo rinkimų I 

turo. Politikų spaudos 
konferencijos LDK 
Valdovų rūmuose. 

12.00 VRK pirmininko 
Zenono Vaigausko 
spaudos konferencija. 

12.25 Tikri vyrai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.14 Loterija „Jėga“.
21.15 „Dėmesio centre“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Nematoma Lietuvos 

istorija.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.05 Savaitė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Paklauskim 

Lietuvos“.
2.00 LRT radijo žinios.

 16.20  „Šlovės dienos“ 19.30  „Naisių vasara. 
  Sugrįžimas“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.35 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Casa 
Vita“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
14.00 Pavojingi aukštakulniai (N-7). 15.00 Lan-
gai (N-7). 16.00 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Nepaprasta 
meilė“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
0.55 Langai (N-7). 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kri-
minalai (N-7). 8.30 Raudona linija. 9.30 Ži-
nios. 10.30 Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.45 Ne vienas kelyje. 12.20 „Alfa“ 
savaitė. 12.50 Apie žūklę. 13.20 24 valandos (N-
7). 14.05 Bus visko. 14.45 „Alfa“ savaitė. 15.15 
Raudona linija. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 16.55 
Žodis - ne žvirblis. 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 Stebuklų laukas. 12.00 Naujienos. 
12.25 „Lauk manęs“. 13.35 Mados nuosprendis. 
14.45 Vyriška/Moteriška. 15.45, 23.05 „Apie 
meilę“. 16.50 Vakaro naujienos. 17.45 Susituo-
kime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.00 „Pamiršk ir prisimink“. 
0.10 Vakaras su Urgantu. 0.45 Vakaro naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „Bu-
merangas iš praeities“. 14.45 „Gyvenimo taisyklės“. 
15.10 „Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 
„60 minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 23.05 Specialusis 
korespondentas. 0.05 „Sąžiningas detektyvas“. 

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos 
dramos“. 9.50 Pati naudingiausia programa. 10.55 
„Imperatoriaus meilė“. 11.50 Paklydimų teritori-
ja. 14.00 Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 
16.05 „Šeimos dramos“. 17.10 Nemeluok man. 
18.15 Keista byla. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 21.30 „Jumorina“. 23.35 Gyva tema. 

„ŠĖTono BelaUKIanT“
Siaubo filmaS. JAV. 2014.
Režisieriai: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett.
Vaidina: Allison Miller, Zach Gilford, Sam Anderson.

Zakas ir Samanta džiaugiasi pirmosiomis vedybinio gyvenimo dieno-
mis. Medaus mėnesiui jie išsirinko Dominikos Respubliką. Per karnavalą 
sutikta pranašautoja Samantai įkyriai kartoja žodžius: „Jie jau laukia.“ Jau-
navedžiai greitai pabėga, tačiau įsimaišę į minią pasiklysta ir atsiduria 
nepažįstamoje vietoje. Kitą dieną jie nieko neatsimena.

TV6
23.00

„nePaPRaSTa MeIlĖ“
Drama. Vokietija. 1993.
Režisierius: Peter Deutsch.
Vaidina: Gaby Dohm, Christian 
Wolff, Friedrich von Thun.

Tomo Kamerono mirtis po sunkios, 
alinančios ligos priverčia jo dukrą ir 
įpėdinę, bibliotekininkę Izabelę pa-
likti savo namus, darbą ir imti ieškoti 
naujos vietos po saule. Nuvykusi į 
nuostabų dvarą, kur kadaise atosto-
gavo su šeima, Izabelė susižavi čia 
įkurtu sodu ir šiltnamiais. Netrukus 
mergina susidraugauja su kaimy-
nais, kurių gretose ir žavus daktaras.

„ŽeMĖ - naUja PRaDŽIa“
fantaStiniS nuotykių filmaS. 
JAV. 2013.
Režisierius: Manoj Shyamalan.
Vaidina: Will Smith, Isabelle 
Fuhrman, Jaden Smith.

Baisus kataklizmas nusiaubė Žemės 
planetą ir privertė žmoniją evakuotis 
ir naujų namų ieškotis kitoje planeto-
je. Po užsitęsusios ekspedicijos gyva 
legenda tapęs generolas su sūnumi 
skrenda namo. Tačiau generolo lai-
vas patenka į asteroidų lietų ir pa-
muštas nukrenta neatpažįstamoje 
Žemės planetoje. 

„CSI eleKTRonInIŲ 
nUSIKalTIMŲ SKYRIUS“
tV SerialaS. JAV. 2016.
Režisieriai: Ann Donahue, 
Anthony E.Zuiker.
Vaidina: Patricia Arquette, 
James Van Der Beek, Shad Moss.

Serialas apie vieno skyriaus, tirian-
čio išskirtinai kibernetinius nusikal-
timus, gyvenimą. Šiais laikais, kai 
pasaulį yra užvaldęs internetas, 
naujai įsteigtam padaliniui tikrai 
netrūksta darbo. 

TV8
21.00

TV3
0.30

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

karai“ (1).
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Žemė - nauja pradžia“.
23.25 Biografinė drama 

„Yves Saint Laurent“.
1.25 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
2.15 „Juodasis sąrašas“.

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kaimo akademija.
8.00 Kartų kovos.
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Slaptieji agentai“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Lietuva tie-

siogiai. Orai.
16.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. Orai.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.45 Mafijos kronikos 

(N-14).
0.45 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
3.00, 5.05 „Slaptieji agen-

tai“ (N-7).
3.55 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.40 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Vytautas Kasiulis. Iki 

Paryžiaus ir atgal“.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Anapus čia ir dabar.
13.10 LRT KULTŪRA nau-

jojo sezono pristaty-
mas visuomenei.

13.55 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 

15.40 „Likimo valsas“.
16.30 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
17.00 Rusų gatvė.
17.35 „Dainuoja Virgilijus 

Noreika“.
18.25 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komiška drama „Gy -

ve nimas yra gražus“.
22.40 Poezija. LRT aukso 

fondas.
22.45 Didžioji Lietuva. 
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 
1.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016.

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

kraštą.
8.15 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.45 Kas namie 

šeimininkas?
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Anjezė, Elizos 

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

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

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

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

žmogžudystės XIV. 
Šventas tikėjimas“.

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.50 „CSI. Niujorkas“.
2.35 „Tėvas Motiejus“.
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Brokenvudo paslap-
tys. Melo žaidimas“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

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

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

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

 (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

Siaubo f. „Šėtono 
belaukiant“ (S).

0.45 „Rezidentai“ (N-7).
1.20 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.10 „Elementaru“ 

(N-7).
3.00 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

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

pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.00 „Virtuvės 
karaliai“.

12.30 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

13.30 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

14.30 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

15.00 „Muzikinės 
kovos“.

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

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Likimo 
ietis“ (N-7).

20.00, 23.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Trylika 
lemtingų dienų“ 
(JAV, 2000 m.).

0.10 „Į Vakarus“ 
(N-7).

 18.30  Istorijos 
  detektyvai

 20.30  Nuoga tiesa 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 16.00  „Havajai 5.0“  11.35  „Didingasis 
  amžius“

TV PROGRAMAspalio 10 d. 

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 14.00 „Susitikimo vieta“. 15.05 Važiuosi-
me, pavalgysime! 16.25 „Laukinis 4“. 18.05 Kal-
bame ir rodome. 19.50 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 
21.40 „Brolis už brolį 3“. 23.40 Dienos apžvalga. 
0.05 Pozdniakovas. 0.20 „Brolis už brolį 3“. 2.15 
„Susitikimo vieta“. 3.20 „Jūrų velniai 5“. 

 TV PoloNia
8.30, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Kelionės su istorija. 12.35 
Iš kitos pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa isto-
rija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 Lenkijos dainų 
muziejus, arba vienos dainos istorija. 16.40, 6.50 
Juros periodo atradimas. 16.55 Zondas 2. 17.30, 
1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Lai-
mės spalvos“. 19.25 Prie Nemuno. 19.45, 2.45 
Animacinis f. 20.00 Šv.Mišios už Smolensko 
katastrofos aukas. 21.15, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 22.00, 3.45 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 23.00 
Polonija 24. 23.25 Sveika, Polonija. 0.20 Bio-
grafijos klaidų sąrašas. Z.Maklakevičius. 1.15 
Šokantis su gamta.   

 TV1000
8.10 „Flash of Genius“. 10.15 „Maksas ir Maksi-
monstrai“. 12.10 „Man tavęs reikia“. 14.20 „Zodia-
kas“. 17.05 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 20.10 
„Vėl septyniolikos“. 22.10 „Jaunystės pažadas“. 

 DiscoVery 
7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis 
sąlygomis. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Teisingumas tamsiosiose giriose. 
14.30 Nesėkmių garažas. 20.30 Kaip tai paga-
minta? 21.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 22.00 
Amerikos Tarzanai. 23.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
6.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 
15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Istorinių 
vietovių paslaptys. 12.00, 2.00 Muziejų pa-
slaptys. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 22.00, 3.00 Kelionė aplink pasaulį. 
23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 7.25, 11.00 
Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Kova su brakonie-
riais. 9.10, 14.40 Pražūtingiausia vieta pasaulyje. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Afrikos 
tankmėje. 17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 18.20, 
21.05, 1.40, 5.49 Akiplėšos katės. 22.00, 0.45 
Komodo varanų puolimas. 5.02 Super grobuonys. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - Malagos „Unicaja“. 2016-09-
30. 8.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Barcelona“ - Vitorijos „Baskonia“. Vakar. 
10.00 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. Pir-
masis mačas. 2016-09-30. 11.30 ATP 250 
Chengdu. Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 2016-
09-30. 13.00 Drift Masters GP. Gdansko eta-
pas. Pirmoji diena. 15.30 NBA Global Games. 
Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 2016-
10-03. 20.00 NBA Action. Premjera. 20.30 
Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 
NBA Pasaulis. Speciali krepšinio laida. 21.30 
NBA Global Games. Madrido „Real“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 2016-10-03. 24.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 23.00 Dviračiai. BMX pasaulio taurės 
lenktynės. 8.05, 0.05 Ledo ritulys. Rygos 
„Dinamo“ - „Vityaz“. 10.05 Dviračių sportas. 
Pasaulio čempionatas. 13.25 Boksas. 14.45 
„Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 17.10 
Boksas. Ricky Burnsas - Kirylas Relikhas. 
18.15 Boksas. Scotty Cardle’as - Kevinas Ho-
operis. 19.25 Ledo ritulys. KHL. SKA - Minsko 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Moto-
sportas. Nascar lenktynių apžvalga. 2.05 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - „Avangard“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. SKA - Minsko „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.30, 19.00, 0.45, 4.00 Futbolas. U 17 pa-
saulio moterų čempionatas. Jordanija. 8.00, 
11.00 Dviračių sportas. Paryžiaus turas. 9.30 
Angliškasis biliardas. Rumunija. 12.30, 1.30 
Futbolas. U 21 čempionato atranka. 13.30 JAV 
futbolo lyga. 15.00, 20.00, 2.30, 5.00 Angliš-
kasis biliardas. Didžioji Britanija. 20.50, 23.55 
Sporto naujienos. 24.00 Sporto linksmybės. 
0.15 FIFA futbolo apžvalga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  18.00  Reporteris  13.00  „Epitafija praei-
  nančiam laikui“

 17.10  Klauskite daktaro 0.10  „Mentalistas“ 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.30 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 „Ne-
paprasta meilė“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 14.00 Pasikeisk! (N-7). 15.00 Langai (N-
7). 16.00 Martos Stiuart kulinarijos mokykla. 
17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyveni-
mo bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Puodelis arbatos su 
profesorium“ (N-7). 23.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Raudo-
na linija. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Autopi-
lotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.50 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.00 
Naujienos. 12.25 Kartu su visais. 13.40, 4.25 
Mados nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 
15.50, 23.05 „Apie meilę“. 16.55 Vakaro nau-
jienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas.  21.05 „Pa-
miršk ir prisimink“. 0.10 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 
„Likimo posūkiai“. 14.45 „Gyvenimo taisyklės“. 
15.10 „Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 
18.50 „60 minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 23.05 
Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50 „Šeimos 
dramos“. 9.50 Pati naudingiausia programa. 10.55 
„Imperatoriaus meilė“. 11.55 „Jumorina“. 13.55 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šei-
mos dramos“. 17.10 Nemeluok man. 18.15 Keista 
byla. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Slaptosios teritorijos. 23.35 Gyva tema. 

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 14.00 „Susitikimo vieta“. 
16.25 „Laukinis 4“. 18.05 Kalbame ir rodome. 
19.45 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 21.40 „Brolis 
už brolį 3“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 Mūsų 
laikų herojai. 0.50 „Brolis už brolį 3“. 2.50 „Su-
sitikimo vieta“. 4.50 Buto klausimas. 

 TV PolonIa
7.55, 16.25, 1.10 Su Andrusu po Galiciją. 8.30, 
17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 
4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Bodo“. 15.30 Biografijos 
klaidų sąrašas. Z.Maklakevičius. 16.55 Zondas 2. 
17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadie-
nis su... R.Gensiorovska. 19.40 Prie Tatrų. 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 20.25, 6.50 250 metų 
Lenkijos visuomeniniam teatrui. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 Pramoginė 
laida. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino...  

 TV1000
8.10 „Jaunystės pažadas“. 10.25 „Auksinis kom-
pasas“. 12.25 „Vėl septyniolikos“. 14.15 „Keliauto-
jo laiku žmona“. 16.10 „Ilgos sužadėtuvės“. 18.30 
„Lengvabūdė pirmūnė“. 20.10 „Norėčiau būti čia“. 
22.10 „Saugus prieglobstis“. 0.20 „Atsiskyrėlis“. 

  DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 
Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžioto-
jai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likvidatorius. 10.05 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Rūdžių imperija. 14.30 Aukso karštinė. 21.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 22.00 Kelionė traukiniu 
Australijoje. 23.00 Mirtinas laimikis. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Neįprastas maistas. 
23.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 

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

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Kažkas skolinto“ 
(N-7).

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

1.45 TV serialas „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

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

„Svajonių princas“.
14.20 TV serialas „Mano 

lemties diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

„Sumautos  
atostogos 
Meksikoje“ (N-14).

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

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Nematoma Lietuvos 

istorija.
11.50 Speciali „Dėmesio 

centre“ laida.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva -  
Malta. Pertraukoje - 
Trumposios žinios.

23.45 Trumposios žinios.
23.50 TV serialas „Bodo“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

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

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

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Kriminalinė komedija 

„Madėjos liudytojų 
apsauga“ (N-7).

23.55 Fantastinis nuotykių f. 
„Žemė - nauja pra-
džia“ (N-7).

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

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

3.15 Kalbame ir rodome.

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Nuoga tiesa (N-7).
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“.
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Lietuva tie-

siogiai. Orai.
16.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai
23.45 24/7.
0.45 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
3.00, 5.05 „Slaptieji agentai“.
3.55 „Miestelio patruliai“.
4.40 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Dainuoja Virgilijus 

Noreika“.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 „Epitafija praeinan-

čiam laikui“. 
14.20 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
14.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.45 ARTi.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Beatričė“.
17.50 „Balys Dvarionas“.
18.15 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 „Eglė“.
21.55  „Žmogus - Arklys“.
22.50 „Beatričė“.
23.05 DW naujienos rusų k.
23.15 Dabar pasaulyje.
23.45 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.
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spalio 11 d. 

 15.25  „Didžiausi pasaulio 
  uostamiesčiai“

 9.00  Tavo augintinis 22.55  „Bėgantis laikas“

 AnimAl PlAnet
6.36 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 7.25 
Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Akiplėšos katės. 
9.10, 14.40 Super grobuonys. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Kinolo-
gijos įvadas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
20.10, 3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Žve-
jyba Amazonėje. 18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Hario 
ir ruonio draugystė. 22.00, 0.45, 5.02 Širšės-
žudikės. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gran 
Kanarijos „Herbalife“ - Tenerifės „Iberostar“. 
2016-10-02. 8.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Fuenlabrados „Montakit“ - Ma-
lagos „Unicaja“. 2016-10-09. 10.00 ATP 250 
Chengdu. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 11.30 
ATP 250 Chengdu. Pusfinalis. Antrasis mačas. 
14.30 Drift Masters GP. Gdansko etapas. Antroji 
diena. 20.00 Čempionai LT. Europos Grappling 
čempionatas. 2 laida. Premjera. 21.00 NBA Glo-
bal Games. Barselonos „Barcelona“ - Oklaho-
mos „Thunder“. 2016-10-05. 23.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Ryga 2015. 1 d. 2.00 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. Prancūzijos eta-
pas. 4.00 WTA Seoul. Moterų tenisas. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
12.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.00 Dvi-
račių sportas. Pasaulio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 16.55 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“ - 
„Vityaz“. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Severstal“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Red Star“. 23.30 
Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Jokerit“. 1.30 Dvi-
račių sportas. Pasaulio čempionatas. 

 euroSPort
6.30, 11.00 Futbolas. U 21 čempionato atran-
ka. 8.00, 14.00, 21.00, 2.30, 5.00 Angliškasis 
biliardas. Didžioji Britanija. 9.30 Treniruotė. 
9.45, 19.00, 4.00 Futbolas. U 17 pasaulio 
moterų čempionatas. Jordanija. 12.00 FIFA 
futbolo apžvalga. 12.30, 1.30 Dviračių sportas. 
Paryžiaus turas. 20.50, 23.55 Sporto naujienos. 
0.10 E formulė. FIA čempionatas Honkonge. 
1.00 Motosporto žurnalas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.45 Kas namie 
šeimininkas?

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

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

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

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

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

žudystės XIV. Retas 
paukštis“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.05 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.55 „CSI. Niujorkas“.
2.40 „Tėvas Motiejus“.
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Midsomerio žmog-
žudystės XIV. Šventas 
tikėjimas“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Fantastinis 

veiksmo f.  
„Robotas  
policininkas“ (N-14).

0.20 „Rezidentai“ (N-7).
1.25 „Havajai 5.0“ (N-7).
2.15 „Elementaru“ (N-7).
3.05 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

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

11.10 Kas paleido 
šunis?

11.40 „Vaiduoklis“ 
(N-7).

13.55 „Virtuvė“ (N-7).
14.25 „Kai šaukia 

širdis“.
15.25 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.25 „Kelionė į Vakarus: 
Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

18.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

18.30 „Virtuvės 
karaliai“.

19.00 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.10 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.50 „Virtuvė“ (N-7).
0.20 „Likimo ietis“ (N-7).

„KAŽKAS SKolinto“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Luke Greenfield.
Vaidina: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield.

Reičel - trisdešimtmetė teisininkė, visad paisanti savo geriausios draugės 
Darsės norų. O Darsė - pleputė, pramogų ir svaigalų mėgėja. Darsė netrukus 
turėtų tekėti už Dekso, kuris Reičel patinka nuo koledžo laikų. Po savo gimta-
dienio vakarėlio Reičel su Deksu kartu praleidžia aistringą naktį. Deksas suvo-
kia, kad pasirinko netinkamą merginą, tačiau laikytis pareigos jį skatina tėvai.

tV3
22.30

„roBotAS PolicininKAS“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Jose Padilha.
Vaidina: Joel Kinnaman, 
Gary Oldman, Michael Keaton.

2028-ieji. Aleksas Merfis deda visas 
pastangas, kad įveiktų nusikaltimus 
ir korupciją Detroite. Per budėjimą jis 
mirtinai sužeidžiamas, ir tarptautinis 
konglomeratas mato galimybę su-
kurti pusiau žmogų, pusiau robotą...tV6

22.00

„SumAutoS AtoStoGoS 
meKSiKoJe“
veiksmo Filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Adrian Grunberg.
Vaidina: Mel Gibson, 
Peter Stormare, Dean Norris.

Jis neturi oficialaus vardo ir kiek-
vienoje situacijoje mėgsta išsigalvoti 
vis naują slapyvardį. Jis taip pat neturi 
sąžinės, tad ramiai uždarbiauja atlik-
damas juodus ir nešvarius darbelius...lnK

22.15

„mADĖJoS liuDYtoJŲ 
APSAuGA“
kRiminalinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Tyler Perry.
Vaidina: Tyler Perry, 
Eugene Levy, Denise Richards.

Madėjos šeima mafijos nebijo! Fi-
nansų ekspertas Džordžas staiga 
sudomina FTB. Kompanija, kurioje 
jis dirbo, apkaltinama pinigų plovi-
mu. Dabar jis ne tik įtariamasis šioje 
byloje, bet ir nusikaltėlių taikinys. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

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

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

Sugrįžimas“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

Beikerio gatvėje“ 
(N-14).

0.50 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

1.45 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 „Svajonių 

princas“.
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

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

vakarai (N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo trileris 

„Beatodairiški  
veiksmai“  
(N-14).

0.10 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.05 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.55 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Laisvės vėliavnešiai.
12.15 Keliai. Mašinos. 

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

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Muzikinė kriminalinė 

komedija „Neapolio 
dainos“ (N-14).

0.45 Trumposios žinios.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10  „Komisaras Reksas“ 

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

 21.30  Auksinis protas 21.00  „Moterys meluoja 
geriau“

 20.25  Geriausi 
    mūsų vakarai

trečiadienis

„KARŠTA PUPYTĖ“
Komedija. JAV. 2002.
Režisierius: Tom Brady.
Vaidina: Rob Schneider, Anna Faris, Matthew Lawrence.

Arogantiškiausia mokyklos mergina Džesika Spenser niekada neskyrė 
laiko tiems, kurie, jos manymu, nėra verti su ja bendrauti. Ir štai vieną rytą 
likimas Džesikai iškrečia piktą pokštą. Prasideda sunkus, tačiau nuotykių 
pilnas gyvenimas. Kol Džesika ieško būdų, kaip susigrąžinti savo seksualųjį 
kūną, aplinkybės priverčia ją suvokti ne vieną karčią gyvenimišką tiesą!

rekomenduoja

TV6
22.00

„PIRMASIS RITERIS“
NuotyKių filmas šeimai. JAV. 1995.
Režisierius: Jerry Zucker.
Vaidina: Sean Connery, 
Richard Gere, Julia Ormond.

Šiame legendos apie karalių Ar-
tūrą ir Apskritojo stalo riterius 
variante seras Lanselotas grasina 
užimti senstančio karaliaus Artū-
ro vietą, užkariaudamas jo jaunos 
žmonos Gvineverės meilę. Gvine-
verei vis dar patinka nešioti karū-
ną, todėl ji laikosi Artūrui duoto 
pažado, bet ar pavyks jai išlikti 
ištikimai?

„APIPLĖŠIMAS BEIKERIO 
GATVĖJE“
trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Jason Statham, Saffron
Burrows, Stephen Campbell Moore.

Prabangaus Londono viešnamio 
šeimininkė svetingai priima savo 
lankytojus. Jie čia atsiduoda aistroms, 
naiviai tikėdami, kad jų paslaptys 
kruopščiai saugomos. Jos tikrai sau-
gomos - banko seife apsukrioji  „ma-
dam“ jau sukaupė visą nuotraukų 
galeriją, kurią galės bet kada panau-
doti kaip šantažo priemonę.

 „BEATODAIRIŠKI VEIKSMAI“
VeiKsmo trileris. JAV, Kanada. 2004.
Režisierius: Sidney J.Furie.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Polly Shannon, Donald Burda.

Jei jau ketini apkaltinti policiją korup-
cija, būk pasiruošęs nešti sveiką kailį. 
Keliasdešimt metų sąžiningos tarny-
bos pelnė Ganonui kolegų pagarbą, 
tačiau, kai jis atskleidė korupciją aukš-
čiausiuose policijos sluoksniuose, 
tapo visų priešu. Dabar jo pusė je tik 
naujokė policininkė Bili Ros...

BTV
21.30

TV3
22.30

LNK
22.15

 TV8
6.35 TV Pagalba (N-7). 8.25 Martos Stiuart 
kulinarijos mokykla. 9.30 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 „Puo-
delis arbatos su profesorium“ (N-7). 13.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 Pasikeisk! (N-7). 
15.00 Langai (N-7). 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Dingę laiškai“ (N-7). 23.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.10 „Len-
gvi produktai. Skonio apgavikai“. 12.10 Dvi-
račio šou. 12.40 Ne vienas kelyje. 13.15 24 
valandos (N-7). 14.00 Beatos virtuvė. 14.50 
Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
0.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.50 „Tyrimo paslaptys 
14“. 112.30 Kartu su visais. 13.40, 4.10 Mados 
nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 15.50, 
23.05 „Apie meilę“. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
21.05, 2.40 „Pamiršk ir prisimink“. 0.10 Vakaras 
su Urgantu. 1.30 „Gyvenkite džiaugsme“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „Liki-
mo posūkiai“. 14.45 „Gyvenimo taisyklės“. 15.10 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 
minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 23.05 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.55 „Komanda“. 1.00 „Aš juo tikiu“. 

 REN
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40, 16.05 „Šei-
mos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 
10.50 „Kitas“. 11.50, 21.30 Slaptosios teritorijos. 
13.55 Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 17.05 
Nemeluok man. 18.10 Keista byla. 19.20 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 22.35 Fantastika su grifu 
„Slaptai“. 23.40 Gyva tema. 0.35 Pažink mūsiškius!  
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6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Šuo“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės... 2“ (N-7).
21.00 „Pasienio sargyba“ 

(N-7).
21.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Pirmasis 
riteris“ (N-7).

0.15 Kriminalinė komedija 
„Madėjos liudytojų 
apsauga“ (N-7).

2.25 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Auksinė daina.
9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Atsargos pulkinin-

kas tiria. Kvapnus 
suvenyras“ (N-7).

11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

13.30 „Vandens žiurkės“ 
(N-7).

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

Lietuva tiesiogiai.
16.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
18.00, 22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai. 
18.55 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
19.30 Europos taurė 

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

21.30 Mafijos kronikos 
(N-14).

23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
3.00, 5.05 

„Slaptieji agentai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 „Beatričė“.
6.25 „Balys Dvarionas“.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Antrasis 

pasaulinis karas“ (N-7).
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.40 LRT OPUS ORE.
14.40 Penki vakarai. 

Gražina Drėmaitė.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.20 „Man girdisi garsas 

nutilęs“.
17.40 „Deividas Bekhemas. 

Kelionė į nežinomybę“
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Kelias į namus.
20.15 Nes man tai rūpi.
21.00 Drama „Kaulai ir 

rūdys“ (N-14).
23.00 ARTi.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Mūsų dienos - 

kaip šventė.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Svajonių sodai“.
8.45 Kas namie 

šeimininkas?
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

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

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XV. 
Sugriautas gyveni-
mas“ (N-7).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.40 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

„Karšta pupytė“ 
(N-7).

0.05 „Rezidentai“ (N-7).
1.15 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
2.05 „Elementaru“ (N-7).
2.55 „Byvis ir Tešlagalvis“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

10.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.40 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.40 „Kažkas skolinto“ 
(N-7).

14.40 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas  
į Smaragdo  
miestą“.

16.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

17.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Į Vakarus“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.20 „Kai šaukia 
širdis“.

 23.30  Dabar pasaulyje 19.30   Europos taurė 
     2016/17

 16.55    „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 18.00  Kas paleido 
    šunis?

 19.00   „CSI kriminalistai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

TV PROGRAMAspalio 12 d.

 NTV Mir
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 14.00 „Susitikimo vieta“. 
16.25 „Laukinis 4“. 18.05 Kalbame ir rodome. 
19.50 „Šamanas. Nauja grėsmė“ . 21.40 „Brolis 
už brolį 3“. 23.40 Dienos apžvalga. 0.05 Dideli 
tėvai. 0.55 „Brolis už brolį 3“. 2.50 „Susitikimo 
vieta“. 4.50 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Dordo nuotykiai. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 
13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Šifrų tvirto-
vės paslaptis“. 15.25 „303“. 16.25 Šokantis 
su gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kovalskis 
ir Šmitas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.10 
„303“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
8.20 „Saugus prieglobstis“. 10.25 „Atsiskyrėlis“. 
12.10 „Norėčiau būti čia“. 14.10 „Mano stora, am-
žinai bjauri draugė“. 16.10 „Kol nenuėjau miegoti“. 
18.00 „Trys metrai virš dangaus“. 20.10 „Pražūtin-
gas rūkas“. 22.20 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. 
0.30 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“.

 DiscoVery 
7.00 Mitų griovėjai. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 22.00, 
3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Didžiosios mašinos. 14.30 Didžiosios statybos. 
21.00, 2.50 Rūdžių imperija. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Muziejų paslaptys. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 
18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Hario 
ir ruonio draugystė. 9.10, 14.40 Širšės-žudikės. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 
Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Veterinarų gyvenimas. 
22.00, 0.45, 5.02 Kraugeriškų krokodilų irštva. 

 sPorT1
6.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Tilburgo 
„Willem“ - Roterdamo „Feyenoord“. 8.00 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - 
Mursijos „UCAM“. 10.00 ATP 250 Chengdu. 
Finalas. 13.00 NBA Global Games. Barselonos 
„Barcelona“ - Oklahomos „Thunder“. 15.15 Pa-
saulio ralikroso čempionatas. Ispanijos etapas. 
17.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos 
„Baskonia“ - Mursijos „UCAM“. 19.00 Tiesiogiai. 
Eurocup. Panevėžio „Lietkabelis“ - Skopjė „Ae-
rodrom“. 21.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. Premjera. 21.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia“ - Madrido „Real“. 
23.30 KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 
2016. 2.30 Road to Glory. Kovinio sporto žur-
nalas. 3.00 Motosportas. Spivėjaus komandinis 
pasaulio čempionatas. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.50 Dviračių sportas. BMX pasaulio taurės 
lenktynės. 7.55 Dviračiai. BMX pasaulio taurės 
lenktynės. 9.00 Ledo ritulys. KHL. „Severs-
tal“ - Rygos „Dinamo“. 11.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Lada“ - „Red Star“. 13.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 13.30 Dvira-
čių sportas. Pasaulio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 16.45 Dviračiai. BMX pasaulio 
taurės lenktynės. 17.50 „Formulė-1“. Japoni-
jos GP lenktynių apžvalga. 18.50 Krepšinis. 
Eurolygos finalas. 21.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Real“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ -
„Slovan“. 2.00, 5.10 Krepšinis. Eurolyga. 
„Real“ - „Olympiacos“. 3.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 

 eurosPorT
6.30, 11.00, 0.05, 4.00 Futbolas. U-17 pasaulio 
moterų čempionatas. Jordanija. 8.00, 14.00, 
21.00, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 9.30 E formulė. FIA čempionatas 
Honkonge. 10.30 Motosporto žurnalas. 19.00 
Futbolas. Moterų čempionių lyga. 20.50, 23.55 
Sporto naujienos.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 23.25   „Pirmasis riteris“  8.00   „Sparnuočių gyve-
nimas. Tėvystės rūpesčiai“

 12.10   „Deividas Bekhe-
mas. Kelionė į nežinomybę“

 21.00  LRT forumas 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 9.30 „Šunyčiai pat-
ruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
14.00 Pasikeisk! (N-7). 15.00 Langai (N-7). 
16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 mi-
nučių. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Ką pasakė 
Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija.. 21.00 Premjera! Romantinė drama 
„Svajonių vestuvės“ (N-7). 22.50 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 0.40 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 
12.35 Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 
13.50 „Lengvi produktai. Skonio apgavikai“. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
0.50 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 „Tyrimo paslaptys 14“. 12.25 Kartu 
su visais. 13.40, 4.25 Mados nuosprendis. 14.45 
Vyriška/Moteriška. 15.50, 23.10 „Apie meilę“. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.10, 3.00 „Pamiršk ir prisimink“. 
0.15 Vakaras su Urgantu. 1.35 „Seniai plėšikai“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 12.00 „Liki-
mo posūkiai“. 14.45 „Gyvenimo taisyklės“. 15.10 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 „60 
minučių“. 21.00 „Prekeivės“. 23.05 „Dvikova“. 
1.05 „Aš juo tikiu“. 2.40 „Gyvenimo taisyklės“.  

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35, 16.05 „Šei-
mos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 
10.40 „Kitas“. 11.50 Slaptosios teritorijos. 12.55 
Fantastika su grifu „Slaptai“. 14.00 Gyva tema. 15.00 
Tinkama priemonė. 17.10 Nemeluok man. 18.10 
Keista byla. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.35 A.Čapman paslaptys. 22.35 „Kosminių istori-
jų diena“. 23.40 Gyva tema. 0.35 „V ir M“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 
9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Eigulys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 14.00 „Susitikimo vieta“. 
16.25 „Laukinis 4“. 18.05 Kalbame ir rodome. 
19.50 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 23.40 Dienos 
apžvalga. 0.05 „Brolis už brolį 3“. 2.00 „Susiti-
kimo vieta“. 4.00 „Jūrų velniai 5“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 
Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 Naszaarmia.pl. 19.20 
Kelionės su istorija. 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 20.25 Juros periodo atradimas. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 0.05 Kabaretų 
TOP. 0.40 Verta kalbėti. 6.30 Giminės saga. 6.50 
Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 

 TV1000
8.15 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. 10.20 „Mer-
gišiaus praeities vaiduokliai“. 12.05 „Pražūtingas 
rūkas“. 14.15 „Flash of Genius“. 16.20 „Maksas ir 
Maksimonstrai“. 18.05 „Man tavęs reikia“. 20.10 
„Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 23.10 „23:14“. 
0.40 „Tapatybė“. 2.10 „Auksinis kompasas“. 

 DIscoVeRy 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35, 23.00, 4.30, 4.55 Likvidatorius. 10.05 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Įšalusio aukso 
prakeiksmas. 14.30 Mirtinas laimikis. 21.00, 2.50 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 22.00, 3.40 Kovos 
dėl konteinerių. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Muziejų paslaptys. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Mažai išmin-
džiotais takais. 23.00, 4.00 Mirtį sėjantys turtai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

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

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

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

„Naujoji dukra“ 
(N-14).

0.40 TV serialas „CSI 
elektroninių  
nusikaltimų skyrius“ 
(N-14).

1.40 „Agentūra 
S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).

6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Džonis Testas“ (1).
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.50 „Auklė“.
13.20 „Svajonių 

princas“.
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f. 

„Tikras  
teisingumas 2.  
Mirties angelas“  
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

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

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

„Laiptai į dangų. 
Rytojaus ilgesys“ 
(N-7).

0.05 Trumposios žinios.
0.10 Tikri vyrai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Šuo“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7.)
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“ (1).
19.30 „Farų karai“.
21.30 Kriminalinė drama 

„45 kalibras“  
(N-14).

23.25 Nuotykių filmas šeimai 
„Pirmasis riteris“ 
(N-7).

1.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

2.45 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.25 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Patriotai (N-7).
8.00 „Sparnuočių 

gyvenimas.  
Tėvystės rūpesčiai“.

9.00 „Miškinis“ (N-7).
10.05 „Voras“ (N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.30 „Vandens žiurkės“ 

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

Lietuva tiesiogiai.
16.50 „Ilga kelionė namo“ 

(N-7).
18.00, 22.30 

Reporteris.  
Lietuva tiesiogiai.

18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
23.45 Nuoga tiesa 

(N-7).
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
3.00, 5.05 

„Slaptieji agentai“ 
(N-7).

3.55 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Penki vakarai. 

Ona Mikulskienė.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 Nes man tai rūpi.
8.45 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Deividas Bekhemas. 

Kelionė į nežinomybę“.
13.40 Grupė „Reinless“, 

Kauno bigbendas ir 
Simona Jakubėnaitė.

14.40 „Žmogus - Arklys“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.20 J.Janulevičiūtė. „Eglė“.
18.10 Poezija. 
18.15 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Italų kino magija. 

Muzikinė kriminalinė 
komedija „Neapolio 
dainos“ (N-14).

22.55 „Man girdisi 
garsas nutilęs“.

23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
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spalio 13 d.

 17.35   „Automobiliai - 
    meno šedevrai“

 10.30  „Moderni šeima“ 20.05  „CSI. Niujorkas“

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

šeimininkas?
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
8.45 Kas namie 

šeimininkas?
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Anjezė, Elizos 

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

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

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ 

(N-14).
22.40 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.45 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
8.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Kriminalinis trileris 

„Įkaitas“  
(N-14).

0.20 „Rezidentai“ (N-7).
1.25 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
2.15 „Elementaru“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

11.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

13.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

14.00 Kas paleido šunis?
14.30 „Komediantas“ 

(N-7).
16.35 „Likimo ietis“ 

(N-7).
17.35 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.
18.05 „Dikensiada“

(N-7).
18.45 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
22.00 Balticum TV žinios.
22.30 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

0.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 7.25, 
11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 12.50 Veterina-
rų gyvenimas. 9.10, 14.40 Kraugeriškų kroko-
dilų irštva. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50 Upių pa-
baisos. 18.20, 21.05, 1.40, 5.49 Liūtė karalienė. 
22.00, 0.45, 5.02 Gyvatė-žmogėdra. 

 SPort1
5.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia“ 
- Madrido „Real“. 2016-10-06. 7.40, 18.00 Euro-
cup. Panevėžio „Lietkabelis“ - Skopjė „Aerodrom“. 
Vakar. 9.20 Ispanijos supertaurė. Finalas ir tritaš-
kių konkursas. 12.00, 22.00 NBA Global Games. 
Madrido „Real“ - Oklahomos „Thunder“. 2016-
10-03. 14.30 KOK World Series. Moldova 2016. 
17.00 „Hankook“ Baltijos 1000 km lenktynės. 
20.00 NBA Action. 20.30 Penktasis kėlinys. Ispa-
nijos krepšinio apžvalga. Premjera. 21.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. Premjera. 
0.30 ATP 250 Chengdu. Ketvirtfinalis. Pirmasis 
mačas. 2016-09-30. 2.00 ATP 250 Chengdu. 
Ketvirtfinalis. Antrasis mačas. 2016-09-30. 3.30 
NBA Global Games. Barselonos „Barcelona“ - 
Oklahomos „Thunder“. 2016-10-05. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ -
„Slovan“. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Olympiacos“. 10.50 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 11.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 12.20, 3.50 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga. 12.50 Dviračių sportas. Pa-
saulio čempionatas. 15.50 Boksas. Ricky Burn-
sas - Kirylas Relikhas. 16.40 Boksas. Scotty 
Cardle’as - Kevinas Hooperis. 17.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Olympiacos“. 19.25 Ledo ri-
tulys. KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Crvena 
Zvezda“ - „Darussafaka Dogus“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Krepšinis. Eurolyga. „Em-
porio Armani“ - „Maccabi“. 1.50 Ledo ritulys. 
KHL. SKA - Rygos „Dinamo“. 5.10 Krepši-
nis. Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Darussafaka 
Dogus“. 

 euroSPort
6.30 Futbolas. Moterų čempionių lyga. 8.00, 
13.00, 21.00, 2.30, 5.00 Angliškasis biliardas. 
Didžioji Britanija. 9.30, 4.00 JAV futbolo lyga. 
11.00, 18.00, 18.45, 0.05 Futbolas. U 17 pasau-
lio moterų čempionatas. Jordanija. 18.40, 23.55 
Sporto naujienos.

 

„ĮKAitAS“
kriminalinis trileris. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius: Florent Emilio Siri.
Vaidina: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jimmy Bennett.

Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūva moteris su vaiku, slap-
tųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą - jis 
išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau 
ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta - trys nusikaltėliai, bėgdami nuo 
policijos, įkaitais paima visą šeimą ir užsibarikaduoja jų name priemiestyje.

tV6
22.00

rekomenduoja

„SuDuŽuSiŲ  
ŽiBintŲ GAtVĖS“
kriminalinis serialas. Rusija. 2013.
Režisieriai: Valerij Zacharjev, 
Andrej  Averkov.
Vaidina: Aleksej Nilov, Aleksandr
Lykov, Aleksandr Polovcev.

Darnus žmogžudysčių skyriaus ty-
rėjų kolektyvas kovoja su kasdien 
vis labiau įžūlėjančiu sostinės nu-
sikaltėlių pasauliu...

„nAuJoJi DuKrA“
mistinė drama. JAV. 2009.
Režisierius: Luiso Berdejo.
Vaidina: Kevin Costner, Ivana 
Baquero, Samantha Mathis.

Džonas Džeimsas - vienišas tėvas 
ir rašytojas, su dukra ir sūnumi at-
sikraustęs į atokų namą Pietų Ka-
rolinoje. Neįprasti garsai ant stogo 
ir gretimame miške, dingusi katė 
ir sesers Luisos vaikščiojimas per 
miegus itin gąsdina mažąjį Semą...

„45 KAliBrAS“
kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius: Gary Lennon.
Vaidina: Milla Jovovich, Angus
Macfadyen, Stephen Dorff.

Narkotikų ir ginklų prekeivis nuolat 
tyčiojasi iš savo žmonos. Pastaroji 
nusprendė pasinaudoti savo grožiu, 
suvilioti vyrelio draugus ir priversti 
juos nužudyti sutuoktinį. Jauna mer-
gina imasi sudėtingo keršto plano.BtV

21.30

tV3
22.30

BtV
18.30
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Kinas

Po aštuntojo sezono nebebus tęsiamas 
fantastinio serialo „Sostų karai“ („Game of 
Thrones“) filmavimas, patvirtino JAV ka-
belinės televizijos tinklas HBO.

Visame pasaulyje garsus serialas rugsėjo 
mėnesį jau antrus metus iš eilės pelnė pagrin-
dinį „Emmy“ apdovanojimą, įteikiamą Jungti-
nėse Valstijose už geriausius televizijos dar-
bus, demonstruojamus geriausiu laiku. „Sos-

tų karai“ ir šįkart iškovojo geriausio draminio 
seralo titulą.

Septintasis sezonas, kuriame bus ne įpras-
tos dešimt, o septynios serijos, tikimasi, pa-
sirodys 2017 metų vasarą, o paskutinis aštun-
tasis sezonas - 2018 metais.

„Sostų karai“ paremtas amerikiečių ra-
šytojo Džordžo Reimondo Ričardo Martino 
(George R.R.Martin) romanais. Pranešama, 
kad kol kas nenuspręsta, koks bus paskuti-
niojo aštuntojo sezono serijų skaičius.

Aštuntasis „Sostų karų“ sezonas bus paskutinis

Serialo „Sostų karai“ aktoriai triumfavo ne tik per „Emmy“ 
ceremoniją - serialas užkariavęs žiūrovų dėmesį visame pasaulyje

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
Kadrai iš serialo „Sostų karai“
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Mažame Japonijos kaimelyje gyvena 
mažas berniukas, vardu Kubo. Ankstyvoje 
vaikystėje netekęs tėvo - galingo samura-
jaus - jis rūpinasi savo motina, o labiausiai 
mėgsta klausytis kitų kaimelio gyventojų 
istorijų ir pasakoti jas pats. Vieną dieną ber-
niukas netyčia pažadina paslaptingą, piktą 
ir galingą dvasią iš praeities, turinčią savų 
sąskaitų su berniuko šeima. Kubo privers-
tas bėgti iš gimtųjų namų.

Norėdamas nugalėti senovinį prakeiks-
mą, Kubo privalo išsiaiškinti tiesą apie savo 
tėvą. Kartu su kovos meno ir išminties jį 
mokančia beždžione bei galingu, nors protu 
ir nepasižyminčiu vabalu, berniukas patrau-
kia į ilgą ir pavojingą kelionę. Jos metu Kubo 
teks kovoti su piktais dievais ir siaubingomis 
pabaisomis bei atskleisti tiesą, galinčią iš-
gelbėti jo motiną ir visą gimtąjį kaimelį.

„Forum Cinemas“ inf.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS
Premjera

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-13 d. 10.50, 13, 15.10, 17.30, 18.10, 19.40, 20.20, 
21.40 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-13 d. 
14.30, 17, 19.30, 21.50 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.20, 11.20, 
13.40, 14.50, 16 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 12.40,  
19.20 val.
„Machinatoriai“ (komedija, JAV, N-13) - 12 d. 
18.40 val. (Panelės premjera).
„inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 13 d. 
18 val. (DELFI premjera).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.10, 12.15, 13.30, 14.40, 
17.10 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.10, 15.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 10.40, 13.20, 16.10, 
18.20 val. (12 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 7-13 d. 16.50, 
21.30 val.
„naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 15.30, 18.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-13 d. 10.45, 13.10 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-13 d. 18, 20.40 val. 
(13 d. 18 val. seansas nevyks).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.30, 12.30 val.  
(10.30 val. seansas vyks 8-9 d.).
„liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7-13 d. 19, 21.20 val.

„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
7-13 d. 21 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 7, 9, 11, 
13 d. 21.10 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 8, 10, 12 d. 21.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-13 d. 11, 12, 13.10, 14.05, 15.15, 16.10, 17.20, 18.20, 
19.30, 20.30, 21.40 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11, 12, 14.15,  
16 val. (12 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 13.20,  
18.40 val. (13 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Kubo and the Two strings“ (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 7-10, 12-13 d. 16.45 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-13 d. 
13.30, 16.20, 18.30, 21.10 val. (12 d. 18.30 val.  
seansas nevyks).
11-as Tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo filmų 
festivalis
„7 Varnai“ - 7 d. 10.40 val.
„Abulele“ - 7 d. 13 val.
„naujokas!“ - 13 d. 13 val.
„Machinatoriai“ (komedija, JAV, N-13) - 12 d. 
19.20 val. (Panelės premjera).
„Tristanas ir izolda“ (originalo k.) - 8 d. 19 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko  
Metropolitano operos!)
„Queen: A night in Bohemia“ (filmas-koncertas, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12 d. 19 val.
„inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 
13 d. 18.20 val. (DELFI premjera).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 11.20, 14, 16.35, 18, 
20.15 val. (11.20 val. seansas vyks 8-9 d.; 7 d. 14 val. 
seansas nevyks; 8 d. 18 val. seansas nevyks).

„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.10, 15.40 val.  
(11.10 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 13.25, 18 val.  
(13 d. 13.25 val. seansas nevyks).
„storks“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 
7-13 d. 16.15 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.20, 13.40 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 7-13 d. 15.50, 
21.45 val. (8 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7-13 d. 18.50, 21.20 val.
„senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 7-13 d. 
13.50, 19.20 val. (12 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-13 d. 19.05,  
21.45 val. (11 d. 19.05 val. seansas nevyks).
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-13 d. 11.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 7, 9, 11, 13 d. 
20.45 val.
„naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7, 9, 11, 13 d. 21 val.
„snowdenas“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
8, 10, 12 d. 21 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 10, 12 d. 20.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„senekos diena“ (drama, Lietuva) - 7 d. 17 val. 10 d. 
18 val. 11 d. 21.15 val. 12 d. 17 val. 13 d. 20.30 val.
„11 minučių“ (trileris, Lenkija, Airija) - 7 d. 19 val.
„Ponios Dulskos“ (komiška drama, Lenkija) - 7 d. 20.50 val.
„Mami Fatale“ (Lenkija) - 8, 9 d. 13 val.
„Programa „Mes dešimtmečiai“ (dokumentinis f., 
Nyderlandai, Danija, Japonija) - 8 d. 14.30 val.
„Rojaus istorija“ (istorinė drama, Lenkija) - 8 d. 16 val.

 „Kubo ir stebuklingas kardas“
„Kubo and the Two Strings“

Kino teatruose nuo spalio 7 d.

n Animacinis filmas, JAV, 2016

Dubliuotas lietuviškai

n Režisierius: Travis Knight

n Dubliažo aktoriai: Andrius Dirmantas (Kubo), 

Benita Vasauskaitė (mama/beždžionė), Vytautas Rašimas 

(tėtis/vabalas), Jurga Šeduikytė (sesės), Larisa Kalpokaitė 

(Kameyo), Algis Dainavičius ir Gytis Balčiūnas, ir kiti

n iMDB: 8,3/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

„Pasienyje“ (trileris, Lenkija) - 8 d. 19 val.
„Naujas sapnas: Krzystofas Warlikowskis“ (doku-
mentinis f., Lenkija) - 8 d. 21 val.
Programa „Ir viso pasaulio negana“ (dokumentinis f., 
Norvegija, Danija, Švedija, Nyderlandai, Rusija) - 9 d. 
14.30 val.
„Šokių aikštelės dukterys“ (muzikinė drama, 
Lenkija) - 9 d. 16.10 val.
„Zabriskie Point“ (drama, JAV) - 9 d. 18 val.
„Demonas“ (trileris, Lenkija, Izraelis) - 9 d. 20.30 val.
„Klajoklių klubas“ (komedija, Lenkija) - 10 d. 12 val.
„Duktė“ (drama, Australija) - 10 d. 15 val. 12 d. 21 val.
„Blogio anatomija“ (trileris, Lenkija) - 10 d. 20.30 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija) - 11 d. 16.50 val.
„Ekscentrikai“ (muzikinis f., Lenkija) - 11 d. 19 val.
„Gyvenk ir norėk“ (komiška drama, Lenkija) - 
12 d. 19 val.
„Karbala“ (karinė drama, Lenkija, Bulgarija) - 13 d. 
17.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-9, 12-13 d. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 val. 10 d. 
11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 val. 11 d. 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.15,  
13.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-10 d. 10, 12.15, 14.30, 
16.15 val. 11-12 d. 10.15, 12.30, 14.45, 16.15 val. 13 d. 
10, 12.15, 14.30, 15.45 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-13 d.      
14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7-12 d. 21.30 val. 13 d. 22 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 7, 10 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45 val. 
8-9, 11-13 d. 13.15, 16, 18.45 val.

„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 7 d. 13.30 val. 
13 d. 13.45 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
7-12 d. 20.45 val. 13 d. 21.30 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7, 9-10 d. 11, 12.15, 13, 15, 17, 
18.30 val. 8 d. 10.30, 12.45, 15, 17, 18.30 val.  
11-12 d. 10, 12, 14, 17, 18.30 val. 13 d. 11, 12.15, 13, 
15, 17 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7 d. 15.45, 19,  
21.30 val. 8 d. 19, 21.30 val. 9-10 d. 15.30, 19, 21.30 val. 
11-13 d. 16.15, 19, 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 10 d. 22 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7, 10 d. 10 val. 8 d. 11.45 val. 9, 13 d. 10.30 val. 
11-12 d. 11 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7 d. 11.30 val. 8 d. 10, 12 val.  
9, 13 d. 10.15, 11.45 val. 10 d. 11.15, 13.15 val.  
11-12 d. 10.15, 12.15 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (dubliuotas 
lietuviškai, V) - 8 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (dubliuotas 
lietuviškai, V) - 12 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-13 d. 10.50, 13, 15.15, 17.20, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.35 val. (22.35, 23.35 val. seansai vyks 
7-8 d.).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.15, 13.50, 
14.45, 15.45 val. (15.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 12.30, 17 val.

„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) -
7-13 d. 12.45, 16.10, 19.10, 21.45 val.  
(8-9 d. 12.45 val. seansas nevyks; 12 d. 16.10,  
19.10 val. seansai nevyks).
„Machinatoriai“ (komedija, JAV, N-13) - 12 d. 
19.10 val. (Panelės premjera).
„Tristanas ir Izolda“ (originalo k.) - 8 d. 19 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos).
„Queen: A Night in Bohemia“ (filmas-koncertas, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12 d. 19 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 13 d. 
18 val. (DELFI premjera).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 10.30, 13.20,  
16.20, 17.30, 20.10 val. (12 d. 17.30, 20.10 val.  
seansai nevyks).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.40, 13.10, 15 val.  
(13.10 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11.20, 13.40, 16 val.  
(8 d. 16 val. seansas nevyks).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 11.10, 12.50 val. (11.10 val. 
seansas vyks 8-9 d.).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-13 d. 11.10, 15.20, 
18, 19.10, 20.40 val. (8-9 d. 11.10, 15.20 val. seansai 
nevyks; 12-13 d. 18 val. seansas nevyks; 12 d. 19.10 val. 
seansas nevyks).
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7, 9-11, 13 d. 18.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-9 d. 11.40 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 21.50 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 7, 9, 
11, 13 d. 21 val.

Premjera

Filmo premjeroje Londone - Emili Blant 
(Emily Blunt) ir Lukas Evansas (Luke Evans)...

EPA-Eltos nuotr. Rebeka Ferguson (Rebecca Ferguson)
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„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 
10, 12 d. 21 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 7 d. 
23.20 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8 d. 23.20 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 7-8 d. 22.50 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 7-8 d. 
23.50 val.

CINAMON
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-12 d. 16.15,  
19.45 val. 13 d. 16.15, 21.45 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.45, 11.45, 12.45,  
18.40 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 14.45 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-13 d. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.10 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 
13 d. 19.45 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija) - 7-13 d. 20.30 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 11,  
15.15 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.30, 13.15, 
17.30 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 14.15 val.
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7-12 d. 22.20 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-12 d. 15, 
19.30, 21.45 val. 13 d. 15, 19.30, 22.20 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 22.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 12.30, 17.15 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
7-13 d. 10.20, 12.25, 14.30, 16.35, 18.40, 19.35, 20.45, 
21.40 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.30, 11.30, 14, 
15 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 12.20, 16.55 val.
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-13 d. 
19.15, 21.50 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 21.10 val.
„Machinatoriai“ (komedija, JAV, N-13) - 12 d. 
18.40 val. (Panelės premjera).
„Queen: A Night in Bohemia“ (filmas-koncertas, 
Jungtinė Karalystė, N-13) - 12 d. 19 val.
„Inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 
13 d. 18.40 val. (DELFI premjera).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.10, 11.20, 12.45, 13.40, 
17.20 val. (10.10 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 14.40 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (nuo-
tykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 12.50, 15.35, 18.20 val. (12 d. 
18.20 val. seansas nevyks).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.40, 16.20 val.
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, N-13) - 
7-13 d. 18.30, 21 val. (13 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-13 d. 18.40,  
21.20 val. (12-13 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Senekos diena“ (drama, Lietuva, N-13) - 7, 9, 11 d. 16 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-13) - 8, 10, 
12 d. 16 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 7-13 d. 
10.20, 12.25, 14.30, 16.35, 18.40, 19.35, 20.45, 21.40 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.30, 15 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 12.15, 17 val. 
(12 d. 12.15 val. seansas nevyks).
„Mergina traukiny“ (trileris, JAV, N-16) - 7-13 d. 
19.20, 21.50 val.
11-asis Tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo 
filmų festivalis
„Abulele“ - 12 d. 10.15 val.
„Naujokas!“ - 12 d. 12 val.
„Pasvajok!“ - 12 d. 13.30 val.
„Machinatoriai“ (komedija, JAV, N-13) - 12 d. 
18.10 val. (Panelės premjera).
„Inferno“ (mistinis trileris, Vokietija, N-13) - 13 d. 
18.50 val. (DELFI premjera).
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(nuotykių f., JAV, N-7) - 7-13 d. 10.40, 13.20, 16.05,  
18.10 val. (10.40 val. seansas vyks 8-9 d.; 12 d. 18.10 val. 
seansas nevyks).
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 12.45, 17.20 val.
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 7-13 d. 10.10, 14.45 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 7-13 d. 10.50, 13.10 val. (10.50 val. 
seansas vyks 8-9 d.; 12 d. 13.10 val. seansas nevyks).
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, JAV, 
N-13) - 7-13 d. 15.30, 21 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 7-12 d. 18.50 val.
„Naujoji karta Z“ (drama, Didžioji Britanija, JAV, 
N-16) - 7-13 d. 21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

 „Mergina 
traukiny“

„The Girl on the Train“

Prikaustantis trileris, pagal visą pasaulį 
sukrėtusį, to paties pavadinimo bestselerį, 
apie gundančias ir mirtinai pavojingas sve-
timo gyvenimo paslaptis.

Kasdien į darbą važinėdama traukiniu, Rei-
čel pro langą stebi nepažįstamos jaunos šeimos 
gyvenimą. Tos kelios kasdien pavagiamos aki-
mirkos moteriai skaudžiai primena neseną jos 
pačios istoriją. Reičel turėjo mylimą vyrą, pla-
navo šeimos pagausėjimą, tačiau netikėtai vis-
kas baigėsi: vyras pareiškė išeinantis pas kitą. 

Laime spinduliuojanti pora tampa paskutine 
Reičel gelbėjimosi nuo depresijos priemone.

Vieną dieną Reičel sužino sukrečiančią 
naujieną: jos kasdien stebėta moteris rasta 
nužudyta. Policijai papasakojusi apie minėtą 
vakarą pro traukinio langą galbūt matytą įta-

riamą žudiką, po kelių dienų Reičel netikėtai 
pati tampa įtariamąja. Ar gali būti taip, kad 
lemtingąjį vakarą į barą užsukusi moteris tik 
įsivaizduoja kažką mačiusi, o tiesa - kur kas 
labiau šokiruojanti?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo spalio 7 d.

n Trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Tate Taylor

n Vaidina: Justin Theroux, Emily Blunt, Luke 

Evans, Edgar Ramirez, Haley Bennett, Rebecca 

Ferguson ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
7 d. 19 val. - Kristine Opolais gala koncertas. 
Dir. Sesto Quatrini (Italija).
8 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų vaka-
ras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
9 d. 12 val. - T.Tamulionis „Bruknelė“. 2 v. opera 
vaikams. Dir. A.Šulčys.
12 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 
2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
13 d. 18.30 val. - A.Adam „Žizel“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
7 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.
8 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
8 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
9 d. 19 val. - „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“.
11 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
12 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdie-
nės“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

8 d. 17 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.
11 d. 18 val. - B.Brecht „Geras žmogus iš Sezuano“. 
Rež. V.Bareikis.

salė 99
7 d. 18 val. - Marius von Mayenburg „Perlex“. 
Rež. M.Klimaitė.
8 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“. 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
7 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
8 d. 18.30 val. - Premjera! A.Andrejev „Septyni Fariziejaus 
Sauliaus penktadieniai“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
9 d. 16 val. Mažojoje salėje - V.Nabokov „Camera obs-
cura“. Rež. S.Varnas.
9 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietuviš-
kais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
9 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Rež. J.Popov.
11 d. 18.30 val. - „Varšuvos melodija“. Rež. M.Abramov 
(Baltarusijos valstybinis jaunimo teatras).

RAGAniuKĖs TEATRAs
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukės stebuklai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
9 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
7 d. 19 val.; 8 d. 15 ir 19 val.; 12 d. 18 val. - Premjera! 
P.Valentine „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
11 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
7 d. 11 val. Stiklinėje salėje - Made in Japan. Kūrybinių 
industrijų konferencija.
7 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Ritualinis šokio 
spektaklis „CC_Dvasia“. Idėja, choreografija, atlikimas 
Austėja Vilkaitytė. Įėjimas - nemokamas.
8 d. 11 val. Juodojoje salėje - Made in Japan. Kūrybinių 
industrijų konferencija (anglų k.). Įėjimas - nemokamas.
8 d. 12 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė.
9 d. 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Tarmių stalas“. Rež. S.Degutytė.
9 d. 17 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-13). Rež. C.Graužinis.

11 d. 19 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: „Apie 
žmogų, nužudžiusį gulbę“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
12 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Rekonstruoti“. 
Choreogr. M.Praniauskaitė.
12 d. 20 val. Juodojoje salėje - Šokio teatras „Aura“: 
„Godos“. Choreogr.: A.Ekenes, P.Holden, B.Letukaitė.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Akloji dėmė“. Choreogr. 
V.Jankauskas.
13 d. 20.30 val. Juodojoje salėje - „Contermporary?“ 
Choreogr. ir atlikėjai: A.Ramanauskaitė, M.Stabačinskas, 
P.Tamolė.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
7 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
9 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
8 d. 19 val. - Premjera! „Heraklis“. Rež. G.Aleksa.
9 d. 15 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis vaikams 
„Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
7 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
10, 11 d. 19 val. - Premjera! J.Thompson „Žudikas 
manyje“. Rež. N.Walker.

uŽuPiO DRAMOs TEATRAs
13 d. 19 val. - Premjera! M.McDonagh „Vienarankis iš 
Spokano“. Rež. R.Urbonavičiūtė.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Maištas“ (N-18). 
Rež. A.Jankevičius.
7 d. 21 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis 
„Aura 26“. „Lemties aukos. Tiesa ir išdavystė“. Khambatta 
šokio trupė (JAV).
8 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - Tarptautinis šokio festivalis 
„Aura 26“. „Sara“. „Kiaulė žudikė“ (N-13). (L-E-V, Izraelis).

„akustiniai reikalai - tekstų formos“

Vilniaus mokytojų namų organizuoja-
mas festivalis gerbėjams žada daug gerų 
emocijų, netikėtų susitikimų ir įspūdingų 
pasirodymų. Laikantis gražios tradicijos, 
festivalio atidarymo scena užleidžiama pra-
dedantiesiems muzikos ir poezijos kūrė-
jams. Spalio 19 dieną Vilniaus mokytojų 
namų svetainėje vyks iš legendinių „Nak-
tinėjimų“ išaugęs dainuojamosios poezijos 
vakaras „Akustiniai reikalai - tekstų for-

mos“, kuriame tekstai išreiškiami ir muzi-
kiniu skambesiu, ir gyvu žodžiu. Čia savo 
kūryba dalysis trys jauni muzikos atlikėjai 
ir net devyni jaunieji poetai.

Pagrindinė ištikimų gerbėjų ratą spėjusio 
suburti festivalio programa prasidės nepa-
mirštamu multikultūriniu skambesiu - visas 
būrys skirtingų šalių atlikėjų Šv.Kotrynos 

Širdis vėl virpins dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš“

Ruduo be poezijos ir muzikos? Būtų tie-
siog neatleistina! Taigi, jau spalio 19-22 
dienomis į visų muzikos gerbėjų širdis 
14 kartą pasibels tarptautinis dainuoja-
mosios poezijos festivalis „Tai - aš“.

Ema O’Raili (Emma O’Reilly)
Organizatorių nuotr.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
8 d. 21 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis „Aura 
26“. „Perklausa nakties kabarete“. (Foco al Aire, Meksika).
9 d. 12 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis 
„Aura 26“. „Baltoji lopšinė“. („Padi Dapi Fish“, Lietuva).
9 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas Dievas“. 
Rež. I.Paliulytė.
11 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). 
Rež. A.Areima.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
7, 8, 9 d. 18 val. - Premjera! R.Planquette „Kornevilio var-
pai“. 2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
7, 8, 9 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.
9 d. 13 val. - Senjorams skirta premjera! „Korektūros 
klaida“. Rež. A.Dilytė.
12, 13 d. 18 val. - I.Vyrypajevas „DreamWorks“. 
Rež. A.Jankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
10 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
11 d. 18 val. - „Durys“ (teatras „Kitas kampas“).
12 d. 18.30 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

KLAIpėdA

KLAIpėdOS dRAMOS TEATRAS
8, 9 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.

KLAIpėdOS MUZIKINIS TEATRAS
7 d. 18.30 val. - J.Stein, J.Bock, S.Harnick 
„Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej 
(Lenkija). Dir. S.Domarkas.
8 d. 18.30 val.; 11 d. 12 val. - „Altorių šešėly“. 
Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.

9 d. 12 val. - „Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.
9 d. 17 val. - Šokio spektaklis „Eldorado“.

KONCERTŲ SALė
9 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpėdOS LėLIŲ TEATRAS
8 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
9 d. 12 val. - Lėlių spektaklis medžiuose visai šeimai 
„Ieškoma: teisybė“. Rež. V.Rozanova.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
7 d. 18 val. - M.Panjolis „Duonkepio žmona“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
8 d. 18 val. - Aktorės Nijolės Mirončikaitės jubiliejinis 
vakaras. R.Toma „Aštuonios mylinčios moterys“.  
Rež. N.Mirončikatė.
9 d. 12 val. - S.Kozlovas „Ežiukas rūke“. Rež. P.Ignatavičius.
9 d. 18 val. - A.Mileris „Komivojažieriaus mirtis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

pANEvėžyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
7 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! T.Džiudženoglu 
„Lavina“. Rež. L.M.Zaikauskas.
8 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Russell „Moterims ir jų 
vyrams“. Rež. L.Kondrotaitė.
8 ir 12 d. 18 val. Didžiojoje salėje - L.Ruohonen 
„Vyšnia šokolade“. Rež. L.M.Zaikauskas.
9 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršakas „Katės namai“. 
Rež. V.Mazūras.
9 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Cooney, J.Chapman 
„Misis Markhem miegamasis“. Rež. V.Kupšys.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINė  
FILHARMONIJA

8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, saksofonų kvartetas „Signum“ (Dir. 
M.Pitrėnas, V.Jakubėnas, P.Glass, I.Stravinsky).

Šv.KOTRyNOS BAžNyČIA
8 d. 20 val. - Aleksandras Makejevas ir grupė. „Mano 
kelias 25“. Atlikėjai: Aleksandras (vokalas, gitara), Ričardas 
(bosinė gitara), Tomas (mušamieji), Martynas (klavišiniai), 
Agnė (vokalas), Marius (gitara).

ARKIKATEdRA BAZILIKA
9 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda „Sekmadienio 
muzika“. Skiriama vargonininkui, Lietuvos nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatui Leopoldui Digriui. Leopoldas 
Digrys, Renata Marcinkutė, Jėzuitų gimnazijos jaunimo choras 
„Krantas“ (choro vadovai: D.Mačiukaitė-Krasauskienė, L.Abaris).

KAUNAS

KAUNO vALSTyBINė FILHARMONIJA
7 d. 18 val. - Orkestro muzikos koncertas. Kauno miesto 
simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), 
vadovas A.Treikauskas. Solistai: D.Geringas (violončelė, 
Lietuva-Vokietija), V.Sondeckis (violončelė).

KLAIpėdA

KONCERTŲ SALė
7 d. 18.30 val. - „Keturi saksofonai ir orkestras“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas 
ir vyr. dir. M.Pitrėnas), saksofonų kvartetas „Signum“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Širdis vėl virpins dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš“
bažnyčioje muzikos garsais žada pasibelsti į 
klausytojų jausmus ir mintis. Prancūzas Fre-
derikas Bobenas (Frederic Bobin), airė Ema 
O’Raili (Emma O’Reilly), belgas Žozefas Ser-
ku (Jozef Sercu) - šie talentingi kūrėjai kartu 
su Lietuvos žvaigždėmis Justu Terteliu, Ge-
diminu Storpirščiu, Laura Remeikiene, grupe 
„Kūjeliai“, Mindaugu Briedžiu ir jo grupe vie-
nam vakarui suvienys jėgas ir padovanos 
tarptautinį prieskonį turinčią programą „Iš 
visos širdies, iš plačiojo pasaulio“, į klausy-
tojus prabilsiančią skirtingomis kalbomis.

Išgirsti užsienio šalių atlikėjų kūrybos, 
prisiliesti prie etninės kultūros pakvies ir ki-
tas ypatingas festivalio koncertas „Muzika iš 
šaknų“. Čia į koncerto sceną lips dainų auto-
riai ir atlikėjai, kurie kūrybinio peno semiasi 
iš savo ir kitų tautų etninės kultūros. 

Uždarymui - koncertas  
„Nenusigąsk, tai - aš“

Koncertas „Bardai vaikams. Dainuoja vi-
si!“ puikiai pateisins savo pavadinimą, nes 
muzikuoti bus kviečiami visi - ne tik rimti 
dėdės ir tetos bardai, bet ir vaikučiai, jų tėve-
liai, močiutės ir seneliai, mokytojai ir auklės. 

Nenuostabu, kad festivalį uždaryti įspū-
dingu koncertu „Nenusigąsk, tai - aš“ pati-
kėta ryškiausioms Lietuvos dainuojamosios 
poezijos scenos žvaigždėms. Šv.Kotrynos 
bažnyčioje klausytojai išgirs Andrių Kulikaus-
ką, nepamirštamą muzikinį tėvo ir sūnaus 
susitikimą dovanos Saulius ir Jokūbas Barei-
kiai, o Andrius Kaniava džiugins šiltu ir jaukiu 
pasirodymu. Šiemet prie scenos grandų pri-
sidės ir jauna, tačiau jau spėjusi žiūrovų sim-
patijų užsitarnauti dainininkė Bjelle.

Festivalis „Tai - aš“ neapsiribos tik sosti-
ne - koncertai vyks Gargžduose, Skapiškyje 
ir Rygoje.

l Bilietus platina www.bilietai.lt.
„Laisvalaikio“ inf.

l Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis 

„Tai - aš“, organizuojamas Vilniaus mokytojų namų 

nuo 2003 metų, yra vienintelis tokio pobūdžio 

renginys visoje Rytų Europoje. Jaukūs vakarai, 

gilūs atlikėjų dainų tekstai, išradingos muzikinės 

kompozicijos ir nuoširdžios klausytojų simpatijos 

kasmet sutraukia didelį pulką šio festivalio gerbėjų iš 

Lietuvos ir užsienio šalių.

l Plačiau: www.kultura.lt, www.tai-as.lt

apie festivalį „tai - aš“

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

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

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

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

JAUČIUI

Netikėtai prasidėjęs romanas 
gali tapti laimingos santuokos 
pagrindu. Reikėtų susitelkti ne į galutinį 
tikslą, ne į tai, kas bus, o į etapus, 
vedančius to tikslo link. Jums keliami 
reikalavimai bus nemaži. Palankus 
metas organizmui valyti. Taip pat galite 
laikytis dietos.

DVYNIAMS

Naujos pažintys suteiks ne tik 
emocinį palaikymą, bet bus ir finansiškai 
naudingos. Avinai nebus linkę ieškoti 
savo antrosios pusės. Naujos veiklos 
nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus ir laukite mėnesio pabaigos, 
kai prasidės palankesnis laikotarpis. 
Sveikata pagerės, atsiras daugiau jėgų, 
net atrodysite jaunesni. Spinduliuosite 
optimizmą ir laimę. 

AVINUI

Prognozė sPalio 7-13 d.

Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Vienišiai turės galimybę sutikti 
savo žmogų. Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Viskas vyks pagal 
planą, tvarkingai. Jeigu tektų sudarinėti 
sutartis, jas pasirašykite jums palankio-
mis sąlygomis. Pats laikas susirūpinti 
sveikata. Ji daug problemų nekels, 
tačiau dėmesio pareikalaus.

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, 
daug aistringų vakarų, tačiau gali kilti 
problemų derinant mylimųjų ir draugų 
reikalavimus. Tinkamas laikas bendra-
darbiauti su kitomis įmonėmis. Jeigu 
turite savo įmonę, gali atsirasti galimybė 
ją sujungti su kita verslo grupe. Turėsite 
šiokių tokių sveikatos problemų. 

SKORPIONUI

Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Reikės 
įdėti daug pastangų, kad pasiektumėte 
trokštamą rezultatą. Darbe jūsų laukia 
daug įvairių nutikimų, gali gluminti darbų 
gausa. Todėl darbus patartina susiplanuo-
ti. Šiuo laikotarpiu reikės daugiau laiko ir 
dėmesio skirti sveikatai, ją puoselėti. 

SVARSTYKLĖMS

Laukia laikinas atokvėpis. 
Nors ir labai norėsis, bet dabar ne 
metas atverti jausmus priešingos 
lyties atstovui. Palankus ir sėkmingas 
laikas darbo ir karjeros reikalams 
tvarkyti. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
sveikatą, būsite jautrūs ir pažeidžiami. 
Turėtumėte daugiau laiko skirti poil-
siui. Tinkamas metas lankyti jogos 
užsiėmimus, medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas 
ir nebuvo visai išblėsęs. Santykiai 
gali būti dramatiški, sugrąžinti senas 
problemas. Jei pajusite, kad darbas 
tampa rutina, į jį pažvelkite kūrybiškai. 
Sveikata bus puiki, būsite energingi, 
džiaugsitės ir mėgausitės gyvenimo 
malonumais.

LIŪTUI

Vieniši šio ženklo atstovai turi 
galimybę sutikti partnerį, atitinkantį jų 
lūkesčius. Geras laikas apmąstyti visas 
savo karjeros galimybes, baigti pradėtus 
darbus. Rimtų sveikatos problemų 
Mergelės neturės. Gali šiek tiek trūkti 
energijos.

MERGELEI

Romantiškas tarpusavio santykių 
atspalvis išnyks. Jūsų antroji pusė 
nebus linkusi ieškoti kompromisų.  
Darbus stenkitės atlikti kruopščiai ir 
laiku. Rimtesnių problemų jūsų sveikata 
nekels. Galite jausti sumažėjusį pasiti-
kėjimą savimi. Domins istoriniai filmai 
ir knygos.

OŽIARAGIUI

Gali kilti sunkumų su antra 
puse. Nesusituokusioms poroms iškilę 
nesklandumai trukdys būti kartu, tarp 
sutuoktinių vyraus šaltumas, abipusės 
meilės stygius. Darbe galimi pokyčiai, 
konfliktai, didelis sukrėtimas, įvairios 
kliūtys, neleidžiančios atlikti darbo 
kokybiškai. Saugokitės avarijų ir kliūčių 
kelyje.

ŽUVIMS

Meilės reikalai klostysis neblogai. 
Galite susitikti su sena meile. Jeigu abu 
partneriai sugebės santykius pakreipti tin-
kama linkme, pora turi daug šansų būti lai-
minga. Siekti karjeros - ne pats geriausias 
laikas. Viskas, kas vyks darbinėje aplin-
koje, jus erzins, bus daug nesusipratimų. 
Sveikata bus puiki, prob lemos nekankins. 
Numatytą operaciją geriau atidėti.  

VANDENIUI

Atlikėja Neringa Šiaudikytė
1990 10 12

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Dainininkas Jeronimas Milius
1984 10 11

Dainininkas   
Liudas Mikalauskas
1985 10 11

GEROS DIENOS: spalio 10, 11, 12 d. BLOGOS DIENOS: spalio 7, 9 d.

Atlikėjas Maksas Melmanas
1977 10 11
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Harisonas. Totalus. 
Idilija. Isokas. Libacija. Alkmaras. 
Ina. Marokas. VA. Insulė. Gateris. Au. 
Ipolitas. Lig. Korėja. Agasis. Vykė. 
Araratas. Pyras. Save. Ikas. Gitanas. 
Enozis. Parakas. Balanos. Salakas. 
Mo. An. Stakėnas. „Sel“. Mėsa. Ante 
na. Ostapas.
Horizontaliai: Helsinkis. Krabas. 
Ravelis. Ėrena. Sicilija. Ona. Odinė. 
Arizona. Inija. Akis. Ala. Patas. ST.  
Si. Gogas. Te. Jamalas. San. Salatis. 
Paka. Kretingalė. Timoras. Irano. 
Posakis. Takas. Toras. Pakast. Akas. 
Vynas. Las. Lyras. SP. US. Vaikas. 
Mea. Kaugės. Tols.
Pažymėtuose langeliuose: 
AntKrytis. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 11 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtojas 
rimantas Jurkėnas iš Vilniaus. 
Jam bus įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi tik  
dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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beprotiškas pasaulis

l

Caraitis Ivanas paprašė Vasilisos Gra-
žiosios 5 eurų alui. Toji nedavė. „Kaip bu-
vo rūpužė, taip ir liko,“ - pagalvojo caraitis 
Ivanas.

l

Prieš rinkimus politikas pasakė, kad 
kiekviena šeima šalyje turės nuosavą butą. 
O kokioje šalyje taip bus, nepasakė...

l

Moteris koketuoja:
- Nagi, atspėkite, kiek man metų?
Vyras:
- Neįsivaizduoju. Pasufleruokite.
- Mano dukra šiuo metu vaikų darželyje.
- Auklėtoja dirba?

l

Grįžta namo įkaušęs vyras. Atsirakina 
duris, prieš jį stovi žmona su keptuve ran-
koje.

- Eitum tu, Stase, miegoti, aš nealkanas.
l

Brangioji, turiu tau dvi naujienas - ge-
rą ir blogą.

- Na, sakyk.
- Aš tave palieku.
- Aišku. O blogoji?

l

Gydytojas:
- Ar pasinaudojote mano patarimu mie-

goti prie atviro lango?
Pacientas:
- Taip.
- Ir astma dingo?
- Astma ne. Bet dingo mano laikrodis, 

televizorius, mobilusis telefonas ir nešioja-
masis kompiuteris.

l

Aktorius nuogąstaudamas prieš pavo-
jingą epizodą:

- O jeigu ta virvė nutrūks?
- Šaunuolis! - sušunka režisierius. - Tai 

puiki idėja!
l

- Išorė juoda, vidus raudonas, stovi ant 
televizoriaus. Kas?

- Kaliošai.
- Kodėl ant televizoriaus?
- Mano kaliošai, kur noriu, ten dedu.

l

- Sakyk, kokios moterys būna ištikimes-
nės: blondinės, brunetės, šatenės ar juoda-
plaukės?

- Šiokių tokių garantijų suteikia tik ži-
li plaukai...

l

- Gal žinai, kas tai yra alkotesteris?
- Tai toks daikčiukas: tu į jį pūti, o jis 

rodo, ar tu labai girtas.
- A... Tai aš tokį daikčiuką jau dvide-

šimt metų vedęs.

aNEkDOTai

Chabis Alonsas (Xabi Alonso) su 
žmona Nagore (Nagore) ir vaikais

EPA-Eltos nuotr.

TRADICIJA. Miuncheno „FC Bayern“ futbolininkai, 

pasipuošę tautiniais kostiumais, tradiciškai ap-

silankė Vokietijos „Oktoberfest“ alaus festivalyje 

Miunchene. Šiais metais čia apsilankė 5,6 mln. 

žmonių. Tai yra žemiausias rodiklis nuo 2001-ųjų. 

„Oktoberfest“ yra didžiausia pasaulyje liaudies 

šventė. Po išpuolių Vokietijoje ir Prancūzijoje festi-

valyje šiemet buvo smarkiai sustiprintos saugumo 

priemonės. Pavyzdžiui, pirmą kartą teritorija buvo 

atitverta, uždraustos kuprinės ir didelės rankinės.

Tomas Miuleris (Thomas Mueller) 
su žmona Liza (Lisa)

Matsas Humelsas (Mats Hummels) 
su drauge Kefi Fišer (Cathy Fisher) 


