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viktoro jakovlevo taisyklės

kokie drabužiai patinka laurai juozaitytei-janavičienei?

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

ką pasirinktų  
Ignas andriukevičius?



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

„LaisvaLaikio“ interviu

n Žygimantas Gečas gimė 1992 birželio 10 dieną 

Telšiuose

n Anžela Adamovič gimė 1987 gegužės 28 dieną 

Vilniuje

n 2014 metais ir Anžela, ir Žygimantas dalyvavo 

televizijos projekte „X faktorius“, kuriame ir 

susipažino. Žygimantas projektą laimėjo, o Anžela 

užėmė 2-ą vietą

n Jiedu yra pora nuo 2014 m. rudens, o 2016-ųjų 

vasarą - susižadėjo

Dosjė

4

Anželos AdAmovič ir 
žygimAnto gečo santykių
formulė ir „5-ių veto“ taisyklė
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dainininkė, grupės „Pop Ladies“ narė AnžeLA ADAmovič (29) ir atlikėjas 
žygimAntAs gečAs (24) išgarsėjo prieš porą metų, dalyvaudami televizijos 
projekte „X faktorius“. žygimantas projektą laimėjo, o Anžela užėmė 2-ą vietą, 
tačiau panašu, kad tada tarp jų virė ne konkurencinės kovos, o mezgėsi pirmosios  
simpatijos. Prieš porą metų susitikę muzikantai šiandien kuria bendrą gyvenimą,  
o vasarą ant Anželos piršto suspindo žygimanto dovanotas žiedas.

Eimantė Juršėnaitė

5
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Iki šiol viena karščiausių pramogų 
pasaulio naujienų - jūsų sužadėtuvės, 
kaip jos įvyko? 

Žygimantas: Galbūt Anžela jau ir seniau 
būtų sutikusi tekėti, bet man prireikė šiek tiek 
laiko subręsti šiam žingsniui. Vasarą dviese vy-
kome į kelionę po Europą. Jau turėjau žiedą, tad 
tikėjausi, kad užsienyje bus tinkama proga pasi-
piršti. Žinau, kad dauguma vaikinų planuoja, sten-
giasi savo merginas nustebinti, tačiau man atro-
do, jog tai tik sukuria papildomo streso ir dirbti-
numo tokiai akimirkai. Mano galva, piršlybų mo-
mentas turi būti neplanuotas, nuoširdus, jautrus. 
Laukiau tos akimirkos. Taigi, kur tik eidavome, 
kuprinės kišenėlėje visuomet turėjau žiedą. Pa-
menu, norint patekti į Eifelio bokštą reikėjo per-
eiti apsaugos patikrinimą. Jau bijojau, kad apsau-
ginis ras žiedą ir man teks pasipiršti jo akivaiz-
doje. Ačiū Dievui, praslydau. Tačiau kelionėje 
taip ir nepasipiršau. Grįžome, o aš ir toliau vaikš-
čiojau su kuprine laukdamas tinkamos progos.

Anžela: Buvo keista, nes prieš kelionę jis 
kuprinės niekada nesinešiodavo, o grįžus iš 
atostogų su ja tiesiog nesiskyrė... 

- Kada buvo toji akimirka? 
Žygimantas: Rugpjūtį išvykome į Klaipė-

dą. Smagiai praleidome dieną su Anželos drau-
gais ir man šovė mintis, kad reikėtų nuvažiuo-
ti prie žinomo skardžio - Olando kepurės. Nu-
važiavom ten, tačiau diena buvo vėjuota ir pa-
traukėm atgal į Klaipėdą. Pakeliui sustojome 
kopose - jūra, smėlis, žvaigždėtas dangus... 
Bandėme jame surasti Mažuosius Grįžulo ra-
tus, tačiau mums nekaip sekėsi. Galiausiai pra-
dėjome kalbėtis, kaip aplink gražu, kokie esa-
me laimingi. Supratau - tai ta akimirka. 

Anžela: Kaip tik tuo metu pasiūliau važiuo-
ti namo, nes man darėsi šalta. Sakiau, kad prie 
jūros būsime dar savaitę, atvažiuosim kitą dieną, 
bet jis mane puolė įtikinėti, jog iki jūros vos 15 
metrų, reikia būtinai nueiti arčiau...

Žygimantas: Taigi nuėjom prie jūros, jau 
buvau ištraukęs žiedą, pasisukau į dangų ir 
sakau: štai, ten Mažieji Grįžulo ratai!

Anžela: Pradėjau jų ieškoti, o už nugaros 
jau klūpėjo Žygis. Jis man pasakė gražią ir 
nuoširdžią kalbą, bet buvau tokia nustebusi, 
kad vos išlemenau „Taip“. Tiesa, iš susijaudi-
nimo negirdėjau, ką jis man sakė, tad papra-
šiau kalbą pakartoti. (Juokiasi.)

Žygimantas: Kai uždaviau klausimą, ji ke-
lioms sekundėms nutilo. Bet kai kažko labai lau-
ki, ir tos kelios sekundės atrodo velniškai ilgos. 
Tačiau manau, kad akimirka buvo tinkama...

Anžela:Viskas buvo tobula.

- Susipažinote „X faktoriuje“, pusme-
tį bendravote kaip draugai ir tik tada ta-

pote pora. Tačiau po sužadėtuvių Žygi-
manto įrašas socialinio tinklo „Facebook“ 
sienoje lyg ir sufleravo, kad tai buvo mei-
lė iš pirmo žvilgsnio... 

Anžela: Susipažinome „X Faktoriaus“ 
stovykloje. Pamenu, kad paprašiau jo pasau-
goti daiktus, ir čia pat pamiršau. Tuo metu 
turėjau vaikiną, tad kiti man nerūpėjo. Bend-
rauti pradėjome, kai buvo aiškus projekto da-
lyvių 12-ukas, prasidėjo repeticijos ir pasiruo-
šimas filmavimams.

Žygimantas: Ir aš to meile iš pirmo žvilgs-
nio nepavadinčiau, tačiau Anžela man krito į 
akį. Ji buvo švytinti, graži moteris, taigi susiža-
vėjau. Atrodo, kad vis ieškojau progų prieiti, 
pakalbinti. Žinoma, tada apie ilgalaikius santy-
kius negalvojau, tai buvo susižavėjimas „čia ir 
dabar“. Juolab žinojau, kad Anžela turi vaikiną, 
ir nenorėjau kištis į jų santykius. Pasibaigus  
„X Faktoriui“ Anžela išsiskyrė, man atsirado 
proga, tačiau pora tapome ne iš karto. Nors 
dabar tai atrodo kvaila, tada mane stabdė am-
žiaus skirtumas, atrodė, kad 5 metai ne tiek ir 
mažai. Tačiau dabar suprantu, kad tai tik skir-
tingos datos, įrašytos gimimo liudijimuose. Gal-
būt pastebiu tik tai, kad Anžela turi daugiau 
patirties kai kuriose situacijose ir kartais gali 
man patarti. Kadangi praeityje buvau skaudžiai 
nudegęs, bijojau ir rimtesnių įsipareigojimų... 
Tik vis narciziškai pajuokaudavau: nebendrauk 
su manim tiek daug, nes įsimylėsi. Nepaisant 
visko, galima sakyti, jog mus suartino nelaimė...

Anžela: Netekau artimo žmogaus, o Žy-
gimantas buvo vienas pirmųjų, kam paskam-
binau ieškodama palaikymo. Nuo to laiko 
nesiskiriame. Vėliau atsirado ir šuo. Ilgą 
laiką norėjau Maltos bišonų veislės šuniuko 
ir Žygimantas mane paskatino įsigyti. Taigi 
namuose atsirado kalytė Maja, kuria kartu 
rūpindavomės, dažnai leisdavome laiką...

Žygimantas: Iš tiesų, šuo mus suartino...

- Kaip jus suartino augintinis?
Anžela: Atsiradus Majai, santykiai dar la-

biau sutvirtėjo. Aš pamačiau, kaip Žygimantas 
rūpinasi ja. O tai moteriai labai svarbu.

Žygimantas: Kai pamatai tą mielą padarė-
lį, net ir blogiausios mintys pabėga į šoną. Jei 
per mūsų gyvenimą kartu kažkada norėjo per-
bėgti juoda katė, tai Maja tikrai ją nuvydavo.

- Daugelis sako, kad augintinis - puiki 
repeticija prieš vaikus. Kokių vienas kito 
savybių atradote augindami gyvūną? 

Anžela: Nemanau, kad tai yra repeticija, 
nebent pati pirmoji, kai ateini „susipažinti su 
kolegomis“. Pamačiau, koks Žygimantas yra 
rūpestingas.

- Visgi gyvename laikais, kai įprasta 
gyventi susimetus, kodėl jums taip svar-
bu įteisinti savo santykius?

Žygimantas: Manau, nesame ta šiuolai-
kinė pora, kuriai pakanka gyventi susimetus. 

Jei myli žmogų, norisi tai parodyti ir prieš 
Dievą, ir vienas kitam.

Anžela: Sutinku. Nesuprantu tų porų, ku-
rios gyvena nesusituokusios ir turi bendrų vai-
kų. Jei jau sutikai savo žmogų, su juo gyveni ne 
vienus metus, ko lauki? Kankina abejonės ar 
ieškai kažko geresnio? Tai absurdiška. Santuo-
ka - pirmas žingsnis kuriant šeimą. Manau, vaikai 
turi gimti šeimoje, tad man svarbu vienas kitam 
prieš Dievą pasižadėti būti kartu visą gyvenimą.

- Yra juokaujama, jei nori pažinti kitą 
žmogų, reikia suplanuoti vestuves. Nebi-
jote, kad planavimo rūpesčiai taps išban-
dymu jūsų santykiams?

Anžela: Nemanau. Mudu turime labai 
daug panašių sumanymų. Kartais vienas kitam 
parodome, kokių šventės idėjų surandame in-
ternete, kai kurios jų - tos pačios. Kadangi 
šventės vizija panaši, kivirčų nekyla. Manau, 
kad vestuves suplanuosime labai draugiškai.

Žygimantas: Be to, norėdami išvengti 
nereikalingų barnių, sugalvojome „5-ių veto“ 
taisyklę. Tad jei kokiu nors klausimu mūsų 
nuomonės nesutaps, kiekvienas turi galimybę 
5 kartus atmesti kito pasiūlymą.

- Kartu esate 2 metus, tai pakanka-
mas laikotarpis pažinti žmogų?

Anžela: Manau, tam nėra laiko ribų ar 
kažkokių nustatymų. Tačiau 2 metai pakan-
kamas laikotarpis.

Žygimantas: Visas gyvenimas yra kupi-
nas naujų atradimų žmoguje. Pagrindinius - 
svarbiausius dalykus per dvejus metus tikrai 
pažinome, o su kai kuriomis smulkmenomis 
teks susipažinti per gyvenimą.

- Kokios vienas kito savybės jus la-
biausiai žavi?

Anžela: Man patinka, kad Žygimantas bū-
na savimi, jis yra labai draugiškas, komunika-
bilus, jaučia azartą žaisdamas krepšinį, yra 
labai rūpestingas, supratingas, kūrybingas.

Žygimantas: Man patinka Anžela, nes ji ti-
krai skaniai ruošia maistą! Dievinu jos gebėjimą 
būti dama - jos grožis, elegancija, meilumas, 
mėgstu jos griežtumą sau, kuris tikrai motyvuo-
ja... Taip pat dievinu, kai ji „įjungia“ savo mielumą!

- Išduokite bent po vieną smulkmeną, 
kokie vienas kito įpročiai erzina?

Anžela: Nesusitvarko su plaukais, tada 
pradeda nervintis.

Žygimantas: Nežinau ar tai įprotis, ar 
tiesiog būties dalykai - mane erzina moteriš-
kasis „aš viską žinau“ principas, kuris retkar-
čiais pasirodo. (Juokiasi.)

Kvaila manyti, Kad 
moteris privalo 
visKą atliKti pati

AnželA

dievinu, Kai ji „įjungia“ 
savo mielumą!

žygimAntAs 
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Jei norisi 
kardinaliai pakeisti 
žmogaus būdą, verta 
susimąstyti, kam tau 
būtent tas žmogus

AnželA



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

„LaisvaLaikio“ interviu

Kartais ir man 
sunKu patiKėti, Kad 
Kartu praleidžiame 
tieK daug laiKo ir 
neatsiranda trintis, 
o Kartais vis tieK 
sunKu atsiplėšti 
vienam nuo Kito

Žygimantas 
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- Visgi apsigyvenus kartu atsiranda ir 
buitis, ir trintis... Jau išmokote ieškoti 
kompromisų, o kartais ir nusileisti? 

Anžela: Dar mokomės. Pagal zodiaką abu 
esame Dvyniai, tad mūsų charakteriai pana-
šūs. Kartais galime būti tikri degtukai ir ne-
retai vadovaujamės principu: „Yra tik viena 
tiesa - mano“. Anksčiau neretai susiginčyda-
vome, tačiau dabar supratome, jog neverta. 
Kiekvienas pasiliekame su savo tiesa ir sten-
giamės nesipykti.

Žygimantas: Kai myli žmogų, reikia 
stengtis ir prisitaikyti, juk planuojame bendrą 
gyvenimą. Pavyzdžiui, Anželai nepatinka, kad 
grįžęs namo numetu drabužius ant lovos. Va-
dinasi, prieš tai darydamas turiu pagalvoti, 
kad ji veikiausiai bus nepatenkinta, jei vėl taip 
pasielgsiu, o man susilankstyti drabužius ir 
pasidėti juos į spintą visiškai nesunku. Rodos 
smulkmena, tačiau tai svarbu. Turi būti abi-
pusis supratimas, kad menkus įpročius, kurie 
yra neesminiai, galima pakeisti. 

Anžela: Jei norisi kardinaliai pakeisti žmo-
gaus būdą, verta susimąstyti, kam tau būtent 
tas žmogus.

- Ar sutinkate su posakiu, kad santy-
kiai yra kasdienis darbas? 

Žygimantas: Mes santykių darbu nelai-
kome.

Anžela: Kai myli, santykiai ne darbas. 
Dirbti ištisą parą? Tikrai ne! (Juokiasi.)

- Esate romantikai?
Anžela: Iš tikrųjų abu nesame dideli ro-

mantikai. Neklojam rožių takelių po kojomis. 
Tačiau mielai dviese praleidžiame vakarą žva-
kių šviesoje.

Žygimantas: Iš tikro galiu pasakyti, kad 
galėčiau būti didesnis romantikas Anželai, bet 
manau, kad nesame labai reiklūs. 

- Sakėte, kad nesate visiškai šiuolai-
kiška pora. Žygimantai, o ar tau tinka 
kiek atnaujinta sena išmintis - pastatyti 
namą, pasodinti medį, o paskui galvoti ir 
apie vaikus? 

Žygimantas: Norėčiau pasodinti medį, pa-
statyti namą ir tuomet galvoti apie vaikus, bet 
galbūt pamėginsime viską suderinti vienu metu.

- Kaip dalijatės buities darbus? 
Anžela: Jei vienas gamina, tai kitas plau-

na indus. Visus buities darbus stengiamės 
pasidalyti pusiau. Kvaila manyti, kad moteris 
privalo viską atlikti pati. Juk ji ne tarnaitė ir 
vyro kojinių nenešioja, kad jas turėtų surink-

ti ir išskalbti. Net automatiškai pasiskirstėm, 
kada kas vedžioja šuniuką.

- Kas jūsų poroje galva, o kas kaklas?
Anžela: Stengiamės abu mąstyti galva ir 

reguliuoti situacijas „kaklu“. 
Žygimantas: Mes esame Dvyniai, tai gal 

galim mus pavadinti dvigalviu slibinu? (Juo-
kiasi.)

- Veikiausiai tokios profesijos atstovai 
monotonija gyvenime nesiskundžia, tiesa?

Anžela: Tikrai visko pasitaiko. Būna dienų, 
kai gali visą dieną nieko neveikti, tačiau dažnai 
būna ir tokių, kai nežinai, kaip viską suspėti. Su 
mūsų veikla niekada nežinai, kas bus...

Žygimantas: Pasitaiko ir gyvenimiškos 
rutinos, tačiau, kai tai suprantame, stengia-
mės ją nuvyti ir sugalvoti kažką naujo.

- Abu esate dainininkai, tad muzika 
neatskiriama abiejų jūsų gyvenimo dalis. 
Jei savo santykius galėtumėte palyginti 
su muzikos stiliumi, kurį pasirinktumėte?

Anžela: Poprokas?
Žygimantas: Sutinku. Atsižvelgiant į mū-

sų muzikinius skonius, charakterio ypatumus, 
skirtumas, poprokas mus atspindi geriausiai. 
Aš galbūt švelnesnis, ji labiau pašėlusi.

- Tiesa, kartu esate ne tik gyvenime, 
bet ir scenoje. Ar ateityje galime tikėtis 
šeimyninio dueto? 

Anžela: Gauname užsakymų koncertuoti 
kartu, jų tikrai neatsisakome. Mums gera ir 
smagu kartu scenoje, bet užkulisiuose yra 
labai daug darbo... 

Žygimantas: O kai tai tapo bendru darbu, 
atsirado trintis, pradėjo streikuoti santykiai. 
Taigi jei užsakovai norės matyti mus kartu - 
koncertuosime, tačiau kol kas duetas nebus 
mūsų pagrindinė muzikinė veikla ir daugiau 
dėmesio skirsime kitiems projektams... 

- Kokiems? 
Anžela: Savo solinei karjerai, taip pat 

koncertams su grupe „Pop Ladies“. Be to, 
dalyvausiu televizijos projekte „Muzikinė 
kaukė“. Trumpai tariant, veiklos turėsiu dau-
giau nei anksčiau ir man tai patinka. Norisi 
nardyti šou verslo vandenyse.

Žygimantas: Kai laimėjau „X Faktorių“, 
buvo savotiškas pakilimas, vėliau dėmesys 
pradėjo slūgti, suvokiau, kad ne viskas rožė-
mis klota. Buvo minčių baigti muzikinę kar-
jerą, tačiau supratau, kad muzika yra tai, kas 
plukdo mane per gyvenimą. Taigi nors ir kon-
certuoju, šiuo metu esu įnikęs į kūrybą, rašau 
dainas ir tikiuosi paleisti jas į gyvenimą. 

- Ar klausiate vienas kito patarimų 
muzikiniais klausimais? 

Anžela: Vienas kitą labai palaikome, tačiau 
kai reikia, vienas kitam esame didžiausi kritikai.

- Kaip manote, ar tai, kad abu esate 
tos pačios profesijos atstovai, padeda jū-
sų santykiams? 

Anžela: Padeda suprasti vienas kitą, ne-
kyla klausimų, kodėl taip vėlai grįžai ar kodėl 
neatsiliepei į skambučius. 

- Kai norite pailsėti po darbų ir pro-
jektų, kaip leidžiate laisvalaikį?

Anžela: Mums patinka aktyvios pramogos, 
vandens sportai. Ko tik nesame išbandę... Ne-
seniai išmėginome vandens slides, Žygiui sekė-
si gerai, man kiek sunkiau. Norėjome šokti su 
parašiutu, tačiau nepavyko... Mėgstame ir kar-
tingą, ir kitas kiek ekstremalias veiklas...

- O kaip laisvalaikį leidžiate atskirai? 
Anžela: Net susimąsčiau... Mes labai 

daug laiko leidžiame kartu. Jei draugai kviečia 
susitikti, jie žino, kad ateisim dviese. Veikiau-
siai per tuos metus, kai esame kartu, atskirai 
laiką leidome vos kelis vakarus. Kartais sun-
ku suvokti, kad šalia yra artimas žmogus, su 
kuriuo kone ištisai esame kartu, tačiau mums 
nenusibosta... Ir keista, ir džiugu.

Žygimantas: Kartais ir man sunku patikė-
ti, kad kartu praleidžiame tiek daug laiko ir 
neatsiranda trintis, o kartais vis tiek sunku at-
siplėšti vienam nuo kito. Žinoma, pagrindinis 
mano hobis ir aistra - krepšinis. Kai noriu už-
simiršti, į šoną nustumti darbus, einu pažaisti. 
Tada jaučiuosi kaip porai valandų nuo visko 
atitrūkęs, patekęs į kitą pasaulį. Dar viena veik-
la - kūryba, tačiau nuo Anželos niekur nebėgu, 
veikiau atsiriboju. Ji kažką veikia namuose, o 
aš kitame kambaryje brūžinu gitarą. Be to, esu 
technologijų amžiaus žmogus, tad kartais su 
draugais sukrentame ant sofos ir atsipalaiduo-
jame su „Xbox“ pulteliais rankose, žinoma, ne-
piktnaudžiaujame.

Anžela: Žygis su manimi nesėda prie siu-
vimo mašinos. Nors jis būna namie ir mato, 
ką aš veikiu, įvairiais rankdarbiais užsiimu 
viena. Kartais susitinku su draugėmis, bet 
kaip ir minėjau, dažniausiai ir su draugais su-
sitinkame drauge.

- Anžela, o ar daug laiko skiri moterų 
mėgstamiems užsiėmimams - grožio pro-
cedūroms, pasivaikščiojimams po par-
duotuves?

Anžela: Tiesą sakant, stengiuosi tam 
skirti kuo mažiau laiko. Žinoma, kai kurios 
procedūros reikalauja kelių valandų, tačiau jų 
tikrai negalėčiau atlikti tą pačią dieną, tai ma-
ne vargina. Vargina ir parduotuvės, negaliu jų 
pakęsti. Stengiuosi ilgiau kaip valandą parduo-
tuvėje neužsibūti, nebent tai maisto prekių 
parduotuvė, ten smagiau. (Juokiasi.)

„LaisvaLaikio“ interviu

Nesame ta 
šiuolaikiNė pora, 
kuriai pakaNka 
gyveNti susimetus

Žygimantas

kai myli, saNtykiai -  
Ne darbas

anŽela
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„Pasaulis priklauso 
vaikams“
Rugsėjo 17 dieną BTV tiesioginiame eteryje 
dėmesį prikaustys paramos koncertas  
„Pasaulis priklauso vaikams“.

Kilnaus koncerto tikslas, kaip ir kiekvie-
nais metais, tas pats - surinkti paramą SOS 
vaikų kaimuose globojamiems vaikams, tačiau 
šį kartą šiam tikslui pasiekti pasitelkta visiškai 
nauja koncepcija.

Kasmet vykstančio koncerto pavadinimas 
šiais metais atspindės ir jo idėją - savo pasiro-
dymais šįkart stebins ne tik populiariausi Lie-
tuvos atlikėjai, bet ir kartu su jais pasirody-
siantys aštuoni talentingi ir puikius vokalinius 
sugebėjimus turintys vaikai, tarp kurių bus ir 
vienas pagrindinis šou herojus - be tėvų au-
ganti SOS vaikų kaimo globotinė. Tačiau net 
ir šie pasirodymai nebus tradicinis duetų kon-
certas. Vaikų ir atlikėjų tikslas bus vienas - 
savo išskirtiniu ir profesionaliai parengtu pa-
sirodymu surinkti kuo daugiau žiūrovų palai-
kymo. Kiekvienas jaunasis talentas taps vie-
nos iš aštuonių SOS vaikų kaimo mažųjų gy-
ventojų istorijos globėju ir savo pasirodymu 
atstovaus tam tikrai problemai bei jos herojaus 
svajonei. SOS vaikų kaimo mažajam talentui 
bus skiriama nepamirštama dovana - svajonės 
išpildymas, o kiekvienas koncerto metu už 
išskirtinius pasirodymus skirtas žiūrovų balsas 
virs į auką, skirtą SOS vaikų kaimams.

Jaunųjų talentų ir Lietuvos žvaigždžių due-
tų pasirodymus vertins komisija, kurią sudarys 
Rūta Ščiogolevaitė, Merūnas Vitulskis ir Do-
natas Montvydas. Scenos profesionalai vertins 
ne tik patį dainos atlikimą, bet ir pasirodysian-
čių vaikų ir atlikėjų artistiškumą, choreografiją, 
kostiumus bei skirs papildomas nominacijas ir 
dovanas už geriausius pasirodymus.

Koncerte „Pasaulis priklauso vaikams“ 
kartu su jauniausiais talentais savo pasirody-
mus pristatys grupė „Pikaso“, atlikėjai Stano, 
Aleksandras Ivanauskas-Fara, Tadas Juodsnu-
kis, Kotryna Juodzevičiūtė, Agnė Juškėnaitė.

Dainininkė ir dainų autorė EVElina 
Young (26) šiuo metu karjeros aukš-
tumų siekia JaV, bet nepamiršta ir savo 
gerbėjų gimtinėje. lietuvos klausyto-
jams ji pristato naujausią autorinę  dai-
ną  bei jai specialiai sukurtą muzikinį 
klipą „i‘ll Be There“ („aš būsiu ten“).

„Šią dainą  sukūriau  jau prieš kurį lai-
ką, tačiau vis delsiau ja dalintis. Dainos 
žodžiuose yra sudėta daug mano tikro gy-
venimo akimirkų, tad reikėjo pajusti, jog 
esu pasiruošusi ją paleisti į pasaulį, - teigia  
atlikėja. - „I‘ll Be There“ yra apie tris gy-
venimo etapus. Pirmasis, kai dar nesi su-
tikęs sau skirtojo, bet viduje  jauti, kad jis 
kažkur yra. Antrasis, kai pagaliau dviem 
žmonėms susitikus pajunti tą vertybę ir 
stiprybę turėti savo antrąją puselę. Ir tre-
čias etapas - tai mintys apie ateitį, kad 
kažkada viskas vis tiek baigiasi. ,,I‘ll Be 
There“ reiškia ,,Aš būsiu ten“, tavo širdy-
je, nesvarbu, kada ir kur būtum tu. Žino-
ma, ši daina yra skirta mano vyrui.“  

Evelina atskleidžia, kad drauge su dai-
nos vaizdo klipą prodiusavusiu savo vyru 
į filmavimo komandą ir vėl pasitelkė žymų 
JAV režisierių bei operatorių Adamą Mar-
golį, kuris vien šiais metais buvo nomi-
nuotas dviem prestižinėms ,,Emmy“ sta-
tulėlėms, o trejetą jų jau yra laimėjęs. Prie 
Evelinos dainos vaizdo klipo kūrimo pri-
sidėjo ir Los Andžele pripažintas kinema-
tografas Endriu Varuševskis (Andrew Wa-
ruszewski), kuris yra filmavęs tokias pir-
mo ryškumo žvaigždes kaip Adelė (Adele), 
Džastinas Biberis (Justin Bieber), Selena 
Gomes (Selena Gomez), Bijonsė (Beyon-
ce), Brunas Marsas (Bruno Mars) ir dau-
gelį kitų. ,,Vienas dalykas yra turėti viziją, 
kitas - rasti žmones, kurie ją tinkamai 
įgyvendintų. Šį kartą dirbo mano svajonių 
komanda“, - džiaugiasi dainos „I‘ll Be 
There“ autorė. Tiesa, prie dainos ir klipo 
kūrimo prisidėjo ir du lietuvaičiai - tai Lie-
tuvoje žymus pianistas Marius Leskaus-
kas, įgrojęs pagrindinę šio garso takelio 
fortepijono partiją, bei makiažo meistrė 
Agnė Skaringa.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Vyrui skirtą dainą Evelina Young 
pristatė ir Lietuvoje 
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Koncertas „Pasaulis priklauso vaikams“ - 
rugsėjo 17 d. 19.30 val. tiesiogiai per BTV

Merūnas 
Vitulskis
BTV nuotr.
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Sparčiai populiarėjantis lietuviš-

kas prekės ženklas „A.P.“ pristatė 

rudeniui skirtų suknelių kolekciją, 

o  naujos linijos veidu pasirinko ži-

nomą manekenę, krepšininko Žygi-

manto Janavičiaus žmoną, LAurą 

JuozAitytę-JAnAvičienę (26).

Sėkminga modelio karjera užsieny-

je besidžiaugianti Laura džiaugiasi, ka-

da ją pastebi ir Lietuvos kūrėjai. Rekla-

muoti savo šalyje gimusį prekės ženklą 

visada yra malonu. „Pirmą kartą „A.P.“ 

suknelę pamačiau vilkint mano draugę. 

Man iškart patiko modelis, medžiaga, 

stilius. Labai apsidžiaugiau sulaukusi 

kvietimo demonstruoti rudens kolek-

ciją. „A.P.“ suknelės universalios, pri-

derinus prabangesnius batelius puikiai 

tiktų ir į vestuves, vakarėlį, o dienos 

metu ir į darbą. Pati taip pat neatsispy-

riau itin patogiam bluzonui ir juodai, 

prie visko puikiai derančiai sukne- 

lei, - šypsosi modelis. - Nemeluosiu, 

nesu lietuviškos mados gerbėja. Dra-

bužiai dažnai būna per brangūs, yra tik 

keli, kurių kainos man yra priimtinos. 

Mieliau nusiperku vardinio prekės 

ženk lo rūbą už tokią pat kainą“.

Šiuo metu Laura yra ne tik žino-

mas modelis, bet ir verslininkė, vado-

vaujanti net keliems verslams. Todėl 

ši veikli moteris pateisino ir „A.P.“ ko-

mandos lūkesčius: „Lauros ryškios, 

žalios akys ir veido bruožai labai tiko 

mūsų kolekcijai. Laura kiekvienam 

drabužiui suteikė gyvybės - nuotrau-

kose tai atrodo puikiai“.

Laurą Juozaitytę-Janavičienę
pastebėjo ir Lietuvos kūrėjai

„A
.P.

“ n
uo

tr.

Parengė Eimantė juršėnaitė
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Mityba
turiu net kelias su maistu susijusias tai-

sykles. Pirmiausia tai turi būti skanu, antra - 
tai, ko aš noriu. Žinoma, visada pusryčiauju, 
bet stengiuosi, kad pirmasis dienos valgymas 
nebūtų per sotus. Tiesa, mane dar vaikystėje 
močiutė išmokė, kad reikia pabučiuoti pakėlus 
nukritusią duoną, nes duonelė yra šventa.

SportaS
Manau, kad sportui specialių taisyklių ne-

turiu. Neužsiimu sportu reguliariai ir never-
čiu savęs sportuoti būtinai tris ar keturis kar-
tus per savaitę. Kai galiu - sportuoju, kai ne-
galiu - savęs dėl to negraužiu ir nekankinu. 

Saviugda
Neturiu tikslo išmokti tam tikrą skaičių 

kalbų ar perskaityti tiek ir tiek knygų. Bet, 
pritariu Algimantui Čekuoliui, kuris sako, 
kad jei žmogus išmoktų bent po vieną už-
sienio kalbos žodį kasdien, jis po truputį, 
bet nuolatos tobulėtų. Tad stengiuosi vis 
pasikartoti tai, ką jau moku, ir išmokti nau-
jų kitų kalbų žodžių. Reikia neprarasti na-
tūralaus smalsumo ir domėtis daug kuo. 

išlaidoS
Tai galbūt ir nėra tikra taisyklė, bet, pa-

matęs labai patinkančią naują mašiną ar mo-
tociklą, stengiuosi kažkada būtent tą ir įsi-
gyti. Kitaip tariant, perku tai, ko man norisi. 

AuToMoBilyje TuRi BūTi
Visuomet automobilyje turiu pirštines. 

Maža ką, negaliu žinoti, kas ir kur nutiks. 

Tad pirštinės labai pagelbėja, tarkime, kei-
čiant padangą, o ir rankos lieka švarios.

eTiKeTAs
Manau, kad mandagumas ir bent šioks 

toks bendravimo etiketas reikalingas kiek-
vieno žmogaus gyvenime. Būtent dėl to aš 
turiu tokią taisyklę, sveikintis net ir su tais 
žmonėmis, kurie nesisveikina su manimi, ar 
nepasisveikina apskritai. Tai yra mano man-
dagumas ir man pasisveikinti nesunku.

lAiKAs
Darbas televizijos ir radijo eteryje ma-

ne išmokė sekti laiką ir būti punktualiam, 
planuoti laiką. Galbūt dėl to mane šiek tiek 
erzina žmonės, kurie į laiko planavimą žiū-
ri paprasčiau nei aš ir vėluoja. 

TAisyKlės
Reikia vadovautis sveiku protu, bet ne-

manau, kad visoms gyvenimo sritims reikia 
taisyklių. Kartais gyvenime turime būti tru-
putį pankai ir tuo pasidžiaugti.

Gyvenimo 
taisyklės

   pagal 
Viktorą Jakovlevą

Parengė Ringailė StulPinaitė

„Kartais gyvenime turime būti truputį pankai“, - sako televizijos ir radijo laidų  
vedėjas ViKtoras JaKoVleVas (31) ir mano, kad kiekvienai gyvenimo sričiai 
prisigalvoti taisyklių tikrai nereikia. tačiau keliomis visgi vadovaujasi ir jis pats. 
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Bardas, poetas, rašytojas, kūrėjas... Taip 
galima apibūdinti Valerijų Šerelį (50), 
kuris, pasiėmęs gitarą, atlieka savo kūry-
bos dainas įvairiuose festivaliuose, bardų 
muzikos renginiuose. Bet jam scenoje at-
liekant kūrinį, kad ir apie skylutes šalme, 
dažnas tikriausiai nežino, kad pirmiausia 
Valerijus yra karys, dalyvavęs ne vienoje 
misijoje, pulkininkas leitenantas, Genero-
lo jono Žemaičio lietuvos karo akademi-
jos viršininko pavaduotojas kariniam ren-
gimui. Taigi „laisvalaikis“ pasidomėjo, kas 
bendro yra tarp kūrybos ir karybos.  

Ringailė Stulpinaitė-GVilDė

- Ar patirtis mūšio lauke ir yra jūsų 
kūrybinis variklis? 

- Nemanau. Mano pirmus eilėraščius už-
rašė mano mama, kai aš dar nėjau į mokyklą, 
pirmos dainos gimė ankstyvoje paauglystėje, 
kai net apie profesiją nemąsčiau. Bet tai is-
torija, tiesiog manau, kad kūrybiškumas yra 
labiau asmeninis negu profesinis bruožas, 
tiksliau, iš pradžių asmeninis, o paskui pro-
fesinis, kai yra pritaikomas darbe, o pritaiky-
tas - lavinamas toliau. Bet  vien gebėjimo 
kurti dažnai nepakanka, nes tam, kad proce-

sas „užsikurtų“, reikalingas įkvėpimas. Ir tas 
pats įkvėpimas reikalingas bet kurioje veiklo-
je, bet jeigu mes kalbame apie kūrybą ir ka-
rybą, tai ir viena, ir kita siejasi su menu, ne 
veltui vienas seniausių šaltinių, kalbantis apie 
karą, yra Sun Zi „Karo menas“. Kodėl „karo 
menas“? Todėl, kad įsigilinus tai tikrai menas. 
Keletas karo teoretikų svarstė, kiek menai 
siejasi su karyba. Juk menų daug ir jie skir-

tingi, o karyba praktiškai yra viena veikla 
arba daug veiklų, turinčių bendrą tikslą. Vie-
nas karo teoretikų generolas Džonas Frede-
rikas Čarlzas Fuleris (John Frederick Charles 
Fuller) svarstė apie santykį tarp mokslo, ka-
rybos ir meno plačiąja prasme. Pasak jo, jei-
gu tapyba yra menas, tai optika yra mokslas, 
jeigu muzika yra menas, tai harmonija yra 
mokslas, jeigu poezija - menas, tai lingvisti-

n Gimimo data: 1966 06 23.
n Karjera:  nuo 1991 m. - savanoris, būrio vadas 
Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje (SKAT), 
1992 m. - baigus LŽŪA - PKT karys. Nuo 2011 m. - 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
viršininko pavaduotojas kariniam rengimui.  
Rengia mokslo populiarinimo publikacijas karybos ir 
saugumo srityje.
n Misijos: 2002 m. misija Afganistane, 
eskadronas „Erelis-02“, eskadrono vadas;  
2005 m. NATO Irako karių apmokymo misija.
n Kūryba:
2008 m. yra išleidęs poezijos kn. „Mūzoms ir jų 
kareiviams“;
2012 m. - kompaktinį diską „20 metų kūrybinės nev-
eiklos“ su grupe „Delčia“.
2014 m. - pjesę „Tango“.
2015 m. - sentencijų rinkinį „5.56 x 100 šovusių į 
galvą arba auliniais batais pramintų minčių“.
n Gyvenimo credo: „Noriu mažai - išgelbėti 
pasaulį“.

Dosjė

Valerijus Šerelis: 
kuris iš mūsų ne menininkas?

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos viršininko pavaduotojas kariniam 
rengimui pulkininkas leitenantas Valerijus Šerelis

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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ka - mokslas. Taigi kiekviename mene yra 
mokslo. Trumpiau tariant, tai, ką mes žinome, 
yra mokslas, o tai, ką darome, kaip pritaikome 
savo žinias, - menas. Manau, kad kūryboje 
turi būti pojūčio, polėkio, intuicijos, ir tai idea-
liai atitinka mūšio būseną, kai karys stokoja 
informacijos, nežino priešo sumanymų, sto-
koja informacijos net apie savo pajėgų būse-
ną esamu momentu, nes mūšis jau vyksta. 
Tad neretas sprendimas yra improvizacinis, 
paremtas ir pojūčiu, o ne tik skaičiavimais. Ir 
tokie sprendimai neretai pasiteisina.

Tik kas yra variklis?.. Manęs dažnai klau-
sia, kaip aš kuriu. Atsakymas visuomet tas 
pats. Aš nekuriu, aš vos spėju užrašyti mintis, 
kurios ateina pačios. Taip ir atsiranda mano 
dainos, eilėraščiai. Pastebėjau, kad palankiau-
sios akimirkos užrašyti tas mintis, vos jas 
pagavus, yra prieš užmiegant arba tik pabu-
dus, kai tarpusavyje dar „bendrauja“ abu sme-
genų pusrutuliai - emocionalusis ir raciona-
lusis. Emocionalusis kažką pasiūlo, o racio-
nalusis turi spėti išgirsti ir užsirašyti. Prie 
lovos visada turiu popieriaus lapą ir rašiklį. 

- Jūsų kūryboje visur yra užkoduota, 
paslėpta kokia nors mintis ar reikšmė. 
Jūsų sentencijų knygelėje „5.56 x 100 šo-
vusių į galvą arba auliniais batais pramin-

tų minčių“ mintys sunumeruotos. Ar ir  
skaičiai turi kokią nors slaptą reikšmę?

- Kodai būna skirtingi pagal savo paskirtį, 
pavyzdžiui, aš kažką slepiu, bet taip, kad lyg 
ir matytųsi ar būtų galima pajausti, kad kaž-
kas yra paslėpta, taip skatindamas ieškoti. 
Mano knygoje  „5.56 x 100 šovusių į galvą 
arba auliniais batais pramintų minčių“ tokių 
kodų gausu: per piešinius, per raides, per 
sakinius, jų numerius ir skaičius. Kalbant apie 
skaičius, turiu paminėti dualizmą ir skaičių  
2 - kas dvidešimtas sakinys knygoje, pavyz-
džiui, Nr. 12, 32, 52 ir t.t. (mintys knygoje 
numeruojamos - aut. past.), kartais yra oksi-
morono tipo dvižodis. Kodų yra ir daugiau, 
bet nemanau, kad turiu atskleisti visas kortas. 
Skaitytojas, ieškodamas ar narpliodamas, ne-
išvengiamai turės mąstyti ir taip lavinti savo 
protą. 

Ir kai manęs kas nors klausia, ką viena ar 
kita mintimi aš norėjau pasakyti, atsakau, kad 
visai nesvarbu, ką pasakyti norėjau aš. Svar-
bu tai, ką tu, skaitytojau, norėjai pasakyti, ir 
kiekvienas mūsų gali norėti pasakyti du da-
lykus iš karto: vieną pajusdamas, o kitą su-
prasdamas. Ieškodami prasmių ir jų nerasda-
mi, mes vis tiek laviname savo pilkąjį raume-
nį, o tai labai svarbu. Žymusis karo teoretikas 
Karlas fon Klauzevicas (Carl von Clausewitz) 
yra pasakęs, kad mąstymas jau yra menas. 
Taigi, kuris iš mūsų ne menininkas?

- Tai žmogus, norėdamas suprasti jū-
sų tekstuose ir dainose paslėptas reikš-
mes, turėtų ne tik šį tą žinoti apie jus, 
bet ir domėtis karyba? 

Niekad Nesėkmių 
Nelaikiau 
pralaimėjimais, 
maN tai buvo 
pamokos

Valerijaus Šerelio kūrinių 
galima pasiklausyti įvairiuose 
dainuojamosios poezijos renginiuose

Valerijaus Šerelio asmeninio albumo nuotr.

Pulkininko leitenanto Valerijaus Šerelio 
paskaita apie hibridinį ir nesimetrinį 
kariavimą Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje

Kęstučio Dijoko nuotr.
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- Tikrai nebūtinai, jis gali viską suvokti ir 
paaiškinti savaip. Skaitykite ir suvokite, do-
mėkitės, diskutuokite. Bet jeigu skaitytojas 
domisi karyba, kai kurių minčių reikšmių ga-
li būti daugiau. Sakyčiau, kad žmogus, norė-
damas suprasti, pirmiausia turi norėti žinoti. 
Tai nebūtinai turi sietis vien tik su tekstais 
ir dainomis.

- Kodėl ėmėtės taikyti tiek kodinės in-
formacijos kūryboje? O gal tai kario įpro-
tis - apie viską galvoti keliais variantais?

- Gal pašaukimas pastūmė? Taip tiesiog 
nutiko. O kalbant apie kario įpročius, jūs 
gal ir teisi, turime terminą „veiksmų eigos 
varian tas“ (VEV’as), ir jeigu tai - variantas, 
tai aišku, kad ne vienintelis sugalvotas, vie-
nas tik vykdomas. Galvoti keliais variantais 
nebūtina, bet būtina galvoti. Dabar, kai 
vyksta tam tikri geopolitiniai procesai, aš 
skaitau naujienas ir kartais pagalvoju, kam 
ir kodėl yra naudinga vienokią ar kitokią 
informaciją slėpti ar viešinti, kaip ir kokia-
me kontekste ji pateikiama ir kas ją patei-
kia. Tik tai yra jau dekodavimas - informa-
cijos išaiškinimas.

- Rašote eiles, knygas, kuriate dainas 
ir pats grojate. Kokių dar turite talentų? 

- Gal tai ne tiek mano talentai, kiek pomė-
giai? Veikla, kuri tiesiog patinka? Aš stengiuo-
si palaikyti fizinę formą, laisvu laiku važinė-
juosi dviračiu. Vaikystėje mane mama mokė 
šiek tiek pinti, austi. Norėčiau rasti laiko ir 
dabar pamėginti nuausti kokią tautinių motyvų 
juostą savo jėgomis. Sunku pasakyti. Kitų 
žmonių talentus pastebėti yra lengviau. Man 
patinka, kai pastebiu greitą kitų žmonių reak-

ciją, suvokimą, kritinį mąstymą. Man patinka, 
kai žmonės daug ką supranta žaibo greičiu. 
Dar labiau patinka, kai tokiomis savybėmis 
pasižymi kariūnai, kuriems dėstau  Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, nes 
tai reiškia, kad, jiems tapus karininkais, jų 
vadams nereikės ilgai ir nuobodžiai aiškinti, 
kaip ir ką daryti. 

- Esate vienas pirmųjų nepriklauso-
mos Lietuvos kariuomenės kūrėjų, bu-
vote Jėgerių bataliono viršininko pava-
duotojas, vykote į misijas, dabar - Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos viršininko pavaduotojas kari-
niam rengimui. Kokie yra šių laikų ka-
riai ir jų parengimas, palyginti su laiku, 

Norint išplauti smegenis,  
jų reikia turėti daugiau,  

negu reikia išplauti. 

(Mintis iš knygos „5.56 x 100 šovusių į  
galvą arba auliniais batais pramintų minčių“)

Frazė

Pažintis

Afganistanas, Bagramas, 2002-ieji, 
pirmasis žvalgybinis skrydis

Irakas, 2005-ųjų vasara
Ernesto Kuckailio nuotr.
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kai žengėte savo pirmuosius žingsnius 
kario keliu?

- Galbūt didžiausias skirtumas nuo mano 
jaunystės laikų karių yra tas, kad žmonės ne-
bemąsto apie karą ar karinius konfliktus taip, 
kaip kitados tai darėme mes. Dabartiniai ka-
riai turi daugiau galimybių, platesnes pers-
pektyvas, daugiau mokymosi šaltinių ir gali-

mybę išgirsti, susipažinti ir naudotis patirti-
mis tų, kurie karą patyrė prieš juos turėdami 
gerokai mažesnių galimybių. Juk kai tarnavo 
mano karta, nebuvo mobiliųjų, interneto, bet 
turėjome okupacinę kariuomenę Lietuvos te-
ritorijoje. Daug ką sužinodavome vieni iš ki-
tų, iš lūpų į lūpas ir vis tiek kritinėse situa-
cijose apsigynėme ir priešus išprašėme. Kai 
mes pradėjome tarnauti, mokėmės patys, dar 
net nebuvo karo akademijos, o šiais metais 
Lietuvos karo akademijoje sukūrėme naują 
bakalauro programą - nacionalinis saugumas 
ir gynyba, skatiname įvairius pokyčius, tobu-
lėjame, ir manau, kad užauginsime nerealų 
karinį elitą, su kuriuo priešas nenorės prasi-
dėti. Neseniai pasakiau vienoje savo kalboje: 
mes esame čia ne tam, kad laimėtume karą, 
o tam, kad laimėtume taiką. 

Labai džiaugiuosi, kai atsiranda karių sa-
vanorių, ir labai skatinu jaunimą eiti į kariuo-
menę, nebūtina visiems stoti į karo akademi-
ją. Žinoma, aš suprantu, kad atėjus į kariuo-
menę įvyksta tam tikras psichologinis lūžis. 
Nes tie žmonės per gana trumpą laiką iš vai-
kų virsta  suaugusiaisiais, iš mamų sūnelių - 
savarankiškais vyrais, o iš civilių - kariais. 

- Kas jūsų, kaip kario, kelyje visuo-
met buvo sunkiausia?

- Nežinau. Ar sunkumų buvo? Taip, buvo. 
Bet gal tai buvo iššūkiai, kuriuos įveikiau. Nie-
kad nesėkmių nelaikiau pralaimėjimais, man 
tai buvo pamokos. Visa tai, ką dabar turiu ir 
darau, yra viso mano kelio sėkmių ir nesėkmių 
pasekmė. Manau, kad tai, kas buvo sunkiausia, 
šiandien yra vieni maloniausių prisiminimų. 

- O misijos Afganistane, Irake? Buvo-
te pirmieji lietuviai kariai. To laiko nesi-

nori prisiminti ar vis dėlto jaučiate nos-
talgiją ginklo broliams?

- Afganistane mes buvome pirmieji Lietu-
vos specialiųjų operacijų pajėgų kariai, o Irake 
buvome pirmieji lietuviai kariai NATO moky-
mo misijoje. Abidvi misijas prisimenu su ma-
lonumu, tai tikra, reali veikla, kur klaida gali 
kainuoti labai daug. Kur drąsa yra nuolatinė 
būsena. Buvo akimirkų, už kurias ir šiandien 
galime patys sau patapšnoti per petį. Bet tą 
kritinę akimirką nėra nė minties, kad mums 
gali nepavykti. Nepaisant visų nemalonių da-
lykų, išliko labai šviesūs prisiminimai. O ginklo 
broliams aš taip dedikavau savo poezijos rin-
kinį „Mūzoms ir jų kareiviams“, kuris prasi-
deda dvieiliu: „Man pasisekė su pakeleiviais / 
Mane lydėjo geri kareiviai.“ 

- Ar tiesa, kad kariai išmoksta gyven-
ti kukliai visomis aplinkybėmis ir nebū-
ti daiktų ar pinigų vergais?

- Visiškai teisingai. Kariai išmoksta apsi-
eiti su tuo, ką turi, ir jie aiškiai susidėlioja 
prioritetus - naujas telefonas ar geresni batai? 
Ir tas klausimas išsprendžiamas iš karto. Ka-
riai mąsto kitaip, jie žino, kokioje situacijoje 
ir ko jiems reikia. Nes į žygį jis eis vienaip 
pasiruošęs, o kasdien - kitaip. Tiesiog kariai 
kitaip supranta daiktų vertę, žino, kas gyve-
nime yra esminės, būtinos priemonės ir kas - 
papildomos. 

- Ar važiuotumėte į dar vieną karinę 
misiją?

- Jeigu man pasiūlytų, žinoma. Tai galėtų 
būti musulmoniškas kraštas, nes porą kartų 
aš ten jau buvau, daug laiko atidaviau anali-
zuodamas tų šalių kultūrą, religiją, bendravi-
mą, įsitikinimus ir manau, kad tai praverstų.  

- Kokie tolesni jūsų planai?
- Tęsti tai, ką darau. Tobulinti kariūnų ren-

gimą karo akademijoje, palaikyti fizinę ir pro-
tinę formą. Kartais pagroti gitara. Ketinu pa-
rašyti ir daugiau knygų. Būtų gerai, kad man 
viskam laiko užtektų. 

Mes esaMe čia 
ne taM, kad 
laiMėtuMe 
karą, o taM, kad 
laiMėtuMe taiką

Pažintis
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Irakas, Babilonas, 2005-ųjų vasara.  
Valerijus Šerelis prie istorinės  

Babilono vietos, Astartės vartų
Ernesto Kuckailio nuotr.

Afganistanas, Kabulas, 2003-ieji
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ŽvaigŽdės

Venecijos kino festivalio ypatin-
go dėmesio centre atsidūrė aktorė 
Natali PortmaN (Natalie Port
man, 35) ir modelis bei aktorė  
lili rouz DeP (LilyRose Depp, 
17). Ne tik todėl, kad abi pasirodė 
filmo „Planetariumas“ („Planeta-
rium“), kuriame jos vaidina seseris, 
pristatyme, bet ir dėl savo išvaizdos 
pokyčių.

N.Portman, pasipuošusi „Dior“ 
aptempta suknele, išryškinančia 
apvalėjantį pilvuką, gana subtiliai 
pranešė, jog laukiasi antrojo vaiko. 
Su vyru Bendžamenu Milpjė (Ben-
jamin Millepied, 39) Natali augina 5 
metų sūnų Alepą (Aleph).

O garsių tėvų  JAV aktoriaus 
Džono Depo (Johnny Depp, 53) ir 
prancūzų atlikėjos bei aktorės Vane-
sos Paradi (Vanesa Paradis, 43)  
dukra Lili Rouz patraukė dėmesį 
ne tik dėl elegantiškos „Chanel“ 
suknelės ir įspūdingų batelių, bet 
ir pastaruoju metu vis labiau ryš-
kėjančio jos liesumo. Žiniasklaido-
je jau pasirodė nuogąstavimų dėl 
nesveiko Lili Rouz liesumo bei pa-
svarstymų, dėl ko ji taip sulyso: ar 
jautrią merginą paveikė tėvo skan-
dalingos skyrybos, ar galbūt 2015 
metais pradėta modelio karjera 
verčia persistengti, norint pritapti 
modelių olimpe?

Dėmesio centre

Natali Portman (Natalie 
Portman) ir Lili Rouz 
Dep (Lily-Rose Depp)

EPA-Eltos nuotr.
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ŽvaigŽdės

Garsusis portugalas Krištianas ronaldas (Cris-
tiano ronaldo, 31), Madrido „real“ futbolininkas, ispanijos 
sostinėje Madride pristatė savo vardo kvepalus „Legacy“. 
Tai pirmasis K.Ronaldo išleistas aromatas.

„Tai yra kvepalai, kurie palieka savo žymę, todėl jie ir yra 
pavadinti mano vardu, nes esu žmogus, kuris palieka savo 
žymę ir nori jų palikti daugiau. Tai yra kažkas, ką troškau 
padaryti nuo to laiko, kai buvau vaikas. Turėti kvepalus, pa-
vadintus mano vardu, yra kažkas unikalaus. Jie yra visiems, 
kurie mėgsta Cristiano Ronaldo“, - sakė futbolininkas.

K.Ronaldas garsėja ne tik pasiekimais futbolo aikštelėje, 
jis žinomas ir kaip mados dievaitis, todėl labai paklausus rek-
lamai - jį renkasi drabužių dizaineriai, sveikatos ir fitneso 
specialistai, mados žurnalų redaktoriai, kvepalų ir kosmetikos 
gamintojai, plaukų stilistai. Uždirba jis ir pats imdamasis 
verslo. Sėkmingai veikia jo mados butikas „CR7“ (pavadinimą 
sudaro futbolininko inicialai ir marškinėlių numeris) Madeiros 
saloje, Portugalijoje, atidarytas 2006 metais, o vėliau - 
ir Lisabonoje. Šiose parduotuvėse galima rasti įvairiausių 
drabužių, taip pat deimantais puoštų diržų bei kitokių akse-
suarų. Bendradarbiaudamas su Skandinavijos gamintoju „JBS 
Textile Group“ ir Niujorko mados dizaineriu Richardu Čai 
(Richard Chai), K.Ronaldas sukūrė apatinių ir kojinių liniją, 
ji išleista 2013 metais.
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K.Ronaldas: „Esu žmogus, paliekantis savo žymę“

Parengė Jurga drungilaitė
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stilius

Į Kanadoje vykstantį 41-ąjį Toronto kino festivalį, kuriame numatyta parodyti 
apie 400 pilnametražių ir trumpametražių filmų iš 83 šalių, susirinko daug kino  
pasaulio garsenybių. Juk ne veltui šis kino festivalis neretai tituluojamas būsimų  
„Oskarų“ pranašu. Ne mažiau intriguojantis ir festivalio raudonasis kilimas,  
ant kurio žvaigždės demonstravo savo stiliaus pojūtį.

Toronto kino festivalio 
raudonasis kilimas

JAV aktorė ir atlikėja Dženifer 
Hadson (Jennifer Hudson)

Amerikiečių aktorė  
Eimi Adams (Amy Adams)

JAV aktorė  
Dženifer Koneli 
(Jennifer Connelly)

Britų aktorė Reičel Vais (Rachel Weisz)
EPA-Eltos nuotr.
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stilius

Amerikiečių aktorė Skarlet 
Johanson (Scarlett Johansson)

JAV aktorius Metju Makonakis 
(Matthew McConaughey)  
su žmona Kamila (Camilla)

Italų aktorė Monika Beluči 
(Monica Bellucci)

JAV aktorė  
Rys Viterspun  

(Reese Witherspoon)
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Australijos-Indijos aktorė  
Palavi Šarda  
(Pallavi Sharda)

Amerikiečių aktorė Dakota 
Faning (Dakota Fanning) Britų aktorė Eli Bamber 

(Ellie Bamber)
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Dar senovės graikai ir romėnai įvertino ypatingas auskarų savybes ir net manė, kad 

būtent ausis yra atminties sergėtoja. Dabar nustatyta, kad bet kuri auskaro forma, 

jo sudėtyje esantis metalas ar akmuo yra unikalūs ir gali ypač veikti jų šeimininkę. 

SavijautoS kodaS

Moters puošmena

Kaip byloja vienas iš biblinių padavimų, 
prieš visiems laikams išvydamas iš rojaus 
prasikaltusią Ievą, Kūrėjas įsakė pradurti jai 
ausis, o paskui, matyt, iš gailesčio, padova-
nojo nusidėjėlei nuostabius auskarus, papuoš-
tus neregėto grožio brangakmeniais. Kalba-
ma, kad būtent nuo tada auskarai visiems 
laikams ir visose tautinėse kultūrose tapo 
nepakeičiamu moters puošybos atributu.

Kai kuriose tautose nuo seno gyvas pa-
protys: vos tik mergytė pradėdavo savaran-
kiškai vaikščioti, motina (nepriklausomai nuo 
luomo) įverdavo jai į ausytes mažutėlius pa-
ilgus auskariukus, papuoštus spalvotais 
akmenukais. Beje, ji tai padarydavo ne vien 
tam, kad pabrėžtų jaunos būtybės grožį, bet 
ir sveikatos sumetimais. Mūsų protėviai pui-
kiai išmanė gydomąsias ausų papuošalų sa-
vybes. Šiandien įrodyta, kad švelniai siūbuo-
dami auskarai masažuoja ausų spenelių aku-
punktūrines zonas ir kartu padeda išvengti 
daugelio negalavimų. Spėjama, kad seniausia 
žinoma auskarų forma - variniai, sidabriniai 
ar auksiniai žiedai, prie kurių būdavo pritvir-
tinama viena ar kelios metalinės plokštelės 
su smulkiais vertingaisiais mineralais. Kuo 
žaismingiau ir ryškiau jie žaižaruodavo įvai-
riausių formų auskariukuose, tuo kilminges-
nė buvo mažoji panelė.

auskaras auskarui nelygu

Gal ne visi žino, kad auskarai, kurių ąse-
lės pagamintos iš melchioro ar nikelio, gali 
sukelti labai skausmingų alerginių reakcijų 
ir sunkiai paaiškinamą nuovargį. Specialistai 
pataria nerizikuoti ir geriau rinktis tauriuo-
sius metalus: auksą, sidabrą, platiną ar jų 
lydinius. Žinoma, tai nepigu, užtat visiškai 
saugu ir net naudinga sveikatai. Beje, aus-
karus irgi reikia mokėti pasirinkti: mažoms 
moterims geriau vengti ilgų karulių, net jei 
šie žaižaruoja briliantais. Tokia auskarų for-
ma puošia tik aukštas ir lieknas. Apkūnioms 
trumpakaklėms damoms net labai tiks ma-
syvūs auskarai, panašūs į sagas (ypač jei ir 
šukuosena puri).

slėpininga spalvos ir mineralų magija

Akmenų žaismas užburia, ypač jei jie ati-
tinka Zodiako ženklą. Be to, patartina turėti 
galvoje, kad kiekviena spalva unikali ir daro 
ypatingą poveikį. Tarkim, remdamiesi il-
gamečiais stebėjimais, žmonės tvirtina:

❍ raudoni akmenys (rubinas, špinelis, 
granatas), įsodinti į auskarus, gerina kraujo-
taką, mažina galvos skausmą, padeda išsau-
goti sveiką veido odą, skatina aktyvumą

❍ gintaras kelia organizmo tonusą ir valo 
jį nuo šlakų

Ne tik gražu, 
bet ir sveika

Įrodyta,  
kad švelniai 
siūbuodami 
auskarai 
masažuoja 
ausų spenelių 
akupunktūrines 
zonas ir kartu 
padeda išvengti 
daugelio 
negalavimų
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SavijautoS kodaS

❍ visi žalios spalvos mineralai, pavyz-
džiui, smaragdas, chrizolitas, chrizoprazas, 
naudingi pavargusioms akims, pablogėjus re-
gėjimui, esant aritmijai ar padidėjus kraujos-
pūdžiui

❍ melsvi akmenys - safyras, lazuritas, 
akvamarinas - tinka kenčiant epizodinius neu-
ralginius skausmus

Žodžiu, rinktis yra iš ko. Ir neužmirškite 
graikų ir romėnų prietaro, kad būtent ausis 
yra atminties sergėtoja. Nors tie, kurie dova-
noja auskarus, tokių subtilybių turbūt nepa-
miršta.

Jei turite sveikatos problemų, pra-
vers šie patarimai:

❍ kai skausmas esant uždegimui sustip-
rėja esant ramybės būsenos ir apsilpsta ju-
dant; kai skausmas paūmėja pervargus, nak-
timis, dėl traumų, kai kurį nors organą ima 
mausti dieną dėl per didelio krūvio, įsigyki-
te auksinius auskarus su vaiskiais akmeni-
mis arba sidabrinius su nefritu, jaspiu, agatu, 
hematitu, lazuritu

❍ tiek vyrų, tiek moterų seksualumui 
teigiamos įtakos turi raudonieji kristalai 
(rubinas, turmalinas, karneolis), kai veikia-
mas atitinkamas taškas ausyje (toje vietoje 
kartais įsegamas papildomas mažytis aus-
kariukas)

❍ apsaugai nuo blogos akies rekomenduo-
jamas sidabrinis auskaras su hematitu (mote-
rys jį segasi į kairę, vyrai - į dešinę ausį)

Gydomasis mineralų poveikis bus sti-
presnis, jei auskarai bus segami asimetriš-
kai: su gydomuoju akmeniu - sveikoje gal-
vos pusėje, o skaudamoje - nedidelis įsu-
kamas auskaras iš to metalo, iš kurio pada-

rytas akmens apsodas. Pavyzdžiui, jei jūsų 
kepenys nesveikos, auskarą su malachitu 
ar koralu variniame apsode nešiokite kai-
rėje ausyje, o į dešinę įsisekite mažą vari-
nį rutuliuką. Komplektą papildžius dar ir 
žiedu ar diržo sagtimi, gydomasis efektas 
tik sustiprės.

Parengta pagal užsienio spaudą
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● Vėsus rudens oras sausina jūsų odą, tad 
šaltajam sezonui rinkitės drėkinamąjį dušo 
gelį, kurio sudėtyje nėra muilo.

● Nors vasarą visos priemonės su alie-
jais buvo savotiškas tabu, rudenį ši taisyklė 
nebegalioja. 2-3 kartus per savaitę naudoki-

te aliejinio pagrindo kūno šveitiklius, ypač 
su aliejais, pasižyminčiais drėkinamosiomis 
savybėmis. Pravartu įsigyti šepetį kūno 
šveitimui.

● Drėkinantį kūno losjoną ar kremą pa-
tariama naudoti kasdien, iškart po dušo ar 
pasilepinimo vonioje. Kremas geriau įsigeria 
į šiek tiek drėgną odą.

● Drėkinti svarbu ir veido odą. Drėkina-
muosius kremus naudokite naktį, o dieną 
apsauginius. Kad oda būtų tinkamai sudrė-
kinta, gerkite daug vandens, pasilepinkite 
kaukėmis.

● Tai, kad neketinate laiko leisti paplūdi-
myje, nereiškia, jog reikia pamiršti apsaugą 
nuo saulės. Pravartu naudoti kremus, turin-
čius bent jau 15 saulės apsaugos faktorių, jei 
nenorite tepti viso kūno, bent jau pasirūpin-
kite veido oda.

● Vėstant orams pirmiausia nukenčia lū-
pos, todėl jei vasarą lūpų balzamą naudojote 
rečiau, rudenį labai svarbu pasirūpinti lūpų 
oda. Drėkinantys ir nuo šalčio poveikio ap-
sauganti priemonė - puikus sprendimas.

● Įsigykite kokybišką rankų kremą, 
nes rudenį jas drėkinti reikia dažniau. Ge-
riausia kremą naudoti po kiekvieno rankų 
plovimo.

● Nepamirškite, jog jūsų pėdos pusme-
tį bus „įkalintos“ uždaroje avalynėje, todėl 
būtina nuolat jas prižiūrėti: tepti kremu ir 
šveitikliu pašalinti suragėjusį odos sluoks-
nį. Kitaip atėjus vasarai turėsite labai daug 
vargo norėdamos grąžinti pėdoms dailią iš-
vaizdą.

● Viena labiausiai erzinančių šaltojo se-
zono problemų - besielektrinantys plaukai. 
Venkite plaukų formavimo priemonių su al-
koholiu, naudokite kondicionierių ir jei reikia 
specialius purškiklius - tiek tereikia, kad 
plaukai nesielektrintų.

grožio paletė
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Į pagalbą - ir kanceliarijos 
priemonės
Jau nieko nestebina amerikiečių atlikėjos Lady GaGos (30) keistenybės ar itin neįprasti stiliaus 

sprendimai. Ne mažiau nei išvaizda keisti ir kai kurie jos grožio ritualai. Kartais tam, kad sukurtų 

pritrenkiantį įvaizdį, scenos diva turi praleisti ištisas valandas prie veidrodžio, sluoksniais  

tepdama grimą ant veido. Kartais atrodo, kad ne ką mažiau laiko prireikia po pasirodymo norint 

makiažą nusivalyti, tačiau atlikėja turi vieną keistą gudrybę. Užuot naudojusi servetėles, spe-

cialias priemones ar aliejus, makiažą ji nusivalo pasitelkdama lipnią juostą. Šis procesas primena 

depiliaciją vaško juostelėmis - Lady Gaga tiesiog priklijuoja juostelę ant veido ir ją nuplėšia.

Ruduo įsisuko į grožio rutiną

Metas prisiminti neginčijamą grožio taisyklę - pasikeitus metų laikui, reikia pakeisti ir 
savo odos priežiūros priemones bei įpročius. Kad žvarboki rudens vėjai ir orų permainos 
nedarytų įtakos jūsų grožiui, svarbu nepamiršti svarbiausių odos priežiūros  principų.
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grožio paletė
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Nors šiuo metu didžiausia dainininkės ir 
grupės „Pop Ladies“ narės KatažiNos 
ZvoNKuvieNės (36) grožio paslaptis - vai-
kelio laukimas, ne vienus metus scenoje 
koncertuojanti atlikėja žino daugybę grožio 
triukų ir prieš pasirodymus gali pasigražinti 
pati, be profesionalų pagalbos. Ji pripažįs-
ta, kad kasdieniame gyvenime kosmetika 
nebūtina, tačiau be jos būtų sunkoka.
Prie veidrodžio Praleidžiu

vos 10-15 minučių, tačiau kai ruošiuosi į kon-
certą, reikia ir apsirengti, pasidaryti šukuoseną, 
makiažą, tad užtrunku mažiausiai 2 valandas.

dažytis Pradėjau

kai susiradau savo pirmąjį darbą - dainavau 
restoranuose. Tuo metu man buvo 14 metų. 
Žinoma, mano tėvams tai nelabai patiko, tačiau 
pirkdavo man paaugliams tinkamą kosmetiką 
ir prižiūrėjo, kad neprarasčiau saiko jausmo. 

rankinėje visuomet turiu

veidrodėlį, birią pudrą, lūpų blizgį ir deginto 
molio pudrą „Egipto žemė“.

mano kosmetinė

labai didelė. Draugės, ją pamačiusios, neretai nu-
stemba, kam man visko tiek reikia. Iš tiesų, ir aš, 
ir kitos „Pop Ladies“ grupės merginos prieš pasi-
rodymus dažosi pačios, o vizažisto paslaugomis 
pasinaudojame tik tais atvejais, kai reikalingas itin 
sudėtingas specifinis makiažas. Kadangi makiažu 
pasirūpinu pati, reikia turėti nemažai priemonių, 
o kad atrastum tinkamiausias, reikia nemažai iš-
bandyti. Taigi kosmetikos turiu tikrai daug.

atradimas

mano kosmetologė. Pas ją lankausi nuo 16 metų. Ji 
man visuomet pataria ir parenka odos priežiūros 
priemones, o jei pati renkuosi kosmetiką, jai nusiun-
čiu priemonės sudėties aprašymą ir ji man pasako, 
ar priemonę įsigyti verta, ar ji man tinkama. Jei ne 
mano kosmetologė, nežinau, kaip atrodyčiau, nes 
nuo paauglystės turėjau šiokių tokių odos problemų.

mano silPnybės

labai moteriškos: negaliu atsispirti batams, kve-
palams, o neseniai atsirado ir silpnybė kosmeti-
niams šepetėliams. Vis dėlto esu savotiška kiau-
lė-taupyklė - prieš pirkdama visuomet gerai pa-
galvoju ir stengiuosi per daug nešvaistyti šeimos 
biudžeto. Sunkiau sekasi, kai būnu prastos nuo-
taikos, tuomet susilaikyti nelengva. (Juokiasi.)

mano grožio formulė

labai paprasta - geras poilsis, mažiau streso ir 
pasilepinimai pas kosmetologę. Kai šypsosi žmo-
gaus vidus, nuovargio nesimato. Kosmetika tikrai 
nėra pati svarbiausia, tačiau be jos būtų sunku.

grožio štrichai
Puslapius parengė Eimantė JuršėnaITė
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Skonio kodaS

Danijos virtuvės 
pasiDiDžiavimas

Turistai Danijoje gali ne tik paska-
nauti, bet ir nusipirkti brošiūrą su Da-
nijos nacionalinių patiekalų receptais.

Ilgą laiką nacionalinio patiekalo ti-
tulu puikavęsis sumuštinis po balsavi-
mo, atlikto prieš keletą metų, užleido 
vietą kiaulienos kepsniui su petražolių 
padažu.

Būtent kiaulienos kepsnys su petra-
žolių padažu paskelbtas Danijos nacio-
naliniu patiekalu, nes šis valgis laimėjo 
konkursą, surengtą šalies Maisto, žemės 
ūkio ir žvejybos miniserijos iniciatyva. 
Už keptą kiaulieną balsavo beveik 44 
procentai danų, dalyvavusių šiuose rin-
kimuose. Antrąją vietą užėmė garsieji 
daugiaaukščiai danų sumuštiniai 
(smorrebrod), kuriems pirmenybę teikė 
27 procentai balsavusiųjų, o trečiąją - 
mėsainiai su keptais svogūnais.

Pagal balsavimo rezultatus buvo iš-
leista brošiūra su patiekalų-nugalėtojų 
receptais.

Tačiau sumuštinis išlaikė garsiau-
sio danų virtuvės patiekalo titulą. Tiks-
liau, visa galybė nuostabiausių sumuš-
tinukų su įvairiausiais įdarais. Dani-
joje jie valgomi ne tik pusryčiams, bet 
ir pietums bei vakarienei. Sumuštiniai 
yra tiekiami net ir geriausiuose resto-
ranuose bei kavinėse. Ši sumuštinių 
manija prasidėjo dar 1840 metais, kuo-
met darbininkai į darbus pradėjo neš-
tis paketėliuose sumuštinius su juoda 
rugine duona, aptepta sviestu, su plonu 
gabalėliu mėsos ar žuvies, kepenėlėmis, 
sūriu, naminėmis aptepėlėmis. Dėl da-
nų meilės sumuštiniams šioje šalyje 
šeimininkės gamina aibę įvairių jų va-
riacijų - nuo paprastų iki sudėtingų 
daugiaaukščių „konstrukcijų“, valgo-
mų pagal griežtą tvarką su peiliu ir 
šakute.

Iš viso danai skaičiuoja per du šim-
tus tradicinių sumuštinių receptų.

ĮDomu

sveikai maitinantis lengviau pastoti

Svarbiausiais elementas, kuris didina pa-
stojimo tikimybę, - selenas. Jis stiprina imu-
nitetą, padeda gamintis skydliaukės hormo-
nams, neutralizuoja laisvuosius radikalus, 
šalina iš organizmo toksinus. Bet paaiškėjo, 
kad jis padeda ir sukurti kiaušinėliams vys-
tytis palankią aplinką. Seleno yra baltymin-
guose produktuose - mėsoje, jūros gėrybėse, 
riešutuose.

maistas daro įtaką  
senėjimo procesams

Pasirodo, egzistuoja tiesioginis mūsų val-
gomo maisto ir senėjimo procesų ryšys. Tuo 
įsitikino neurobiologai iš Niujorko medicinos 
centro. Su žiurkėmis atliekami bandymai pa-
rodė, kad subalansuotas nekaloringas maistas 

lėtina daugiau kaip 900 už senėjimą atsakin-
gų genų aktyvumą, taip pat silpnaprotystės 
ir Alcheimerio ligos, būdingų senyviems 
žmonėms, vystymąsi. Graužikams moksli-
ninkai ribojo angliavandenių kiekį, o žmo-
nėms reikia atsisakyti keptų bulvių, baltos 
duonos ir saldumynų.

tuščiu skrandžiu geriau galvoti

Grupei olandų specialistų eksperimen-
tiškai pavyko įrodyti, kad šis „mitas“ yra 
teisingas. Dvi studentų savanorių grupės 
atliko seriją smegenų aktyvumo testų. 
Prieš tai viena grupė buvo pamaitinta,  
kita - ne. Dalyviai, likę alkani, demonstravo 
greitesnes reakcijas ir greičiau priimdavo 
sprendimus. Žinoma, tai nereiškia, kad 
prieš darbą jokiu būdu negalima valgyti, bet 
jeigu turite priimti svarbų sprendimą arba 

Mitai ir tiesa 
apie maistą
Žmogui nuolatos reikia maisto, ir tai kelia daugybę problemų: kur jo gauti, kaip  
nenutukti, kokius produktus rinktis, kad jie būtų naudingi organizmui... O kai kurie  
dalykai, tiesiogiai susiję su maistu, mums net neateina į galvą.
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intensyviai protiškai dirbti, rezultatai bus 
geresni nepavalgius.

vaikų mityba susijusi su psichologija

Emorio universiteto specialistai padarė iš-
vadą: kuo blogesni vaiko socialiniai įgūdžiai, 

tuo labiau jis yra linkęs nesveikai maitintis. 
Tyrime dalyvavo 8346 vaikai. Mokslininkai ver-
tino jų vadinamąją socialinę kompetenciją, - 
kaip lengvai jie bendrauja su aplinkiniais ir ki-
tais vaikais. Buvo vertinami tokie veiksniai 
kaip ūgis, svoris, mityba ir fizinis aktyvumas. 
Paaiškėjo, kad sunkiau bendraujantys vaikai 
rečiau sportuodavo ir dažniau būdavo nutukę. 
Specialistai mano, kad maistu tokie vaikai kom-
pensuoja bendravimo trūkumą arba stresą, ky-
lantį bendraujant. Taip pat jie mažai juda, nes 
supranta, kad sportuodami pasirodys nekaip...

Kad ir kaip būtų keista, sveikiau mai-
tintis vaikus skatina aplinka mokyklos val-

gykloje. Tokią išvada padarė Džono Hop-
kinso universiteto bendradarbiai, stebėję 
10-ies Niujorko mokyklų 274 žemesniųjų 
klasių mokinius. Paaiškėjo, kad vaikai val-
gė daugiau rupių miltų gaminių ir daržovių, 
jei valgykloje būdavo palyginti tylu. Kitų 
produktų vartojimui triukšmo lygis įtakos 
nedarė. Taip pat mokinukai rečiau palikda-
vo nesuvalgytą porciją, jei šalia sėdėdavo 
mokytojas, ir mieliau valgė patiekalus, su-
pjaustytus smulkiais gabaliukais, o ne di-
deliais gabalais. Be to, jų mityba buvo tuo 
kokybiškesnė, kuo ilgiau trukdavo pietų 
pertrauka.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Draudimai
● Lionelis Mesis (Lionel Messi) yra plačiai pripažintas didis mūsų laikų futbolininkas, kurį gerai pažįsta visi futbolo gerbėjai. Bet nedaug kas žino, kad Rosarijo, L.Mesio gimtojo miesto, valdininkai uždraudė tėvams suteikti vaikams Mesio vardą baimindamiesi, jog tarp vietos gyventojų kils didžiulė painiava.● Argentinoje iki šiol oficialiai draudžiami abortai, išskyrus išprievartavimo atvejus, ir jeigu gresia pavojus nėščios moters gyvybei.

Ar žinAi?

Įdomūs faktai apie

Ši Pietų Amerikos šalis garsėja ne tik architektūra, ugningu tango, kepsniais,  
vynu ir futbolu, bet ir padovanojo pasauliui ne vieną legendinę XX a. asmenybę -  
Evą Peron, Če Gevarą, Diegą Maradoną...

Įspūdingi skaičiai
● 2,8 mln. kvadratinių kilometrų ploto šalis yra 
viena didžiausių pasaulyje, antroji pagal dydį 
Lotynų Amerikoje (po Brazilijos) ir didžiausia tarp 
kalbančiųjų ispaniškai. Šalies gyventojų šaknys 
susijusios su XVI a. ispanų vykdyta kolonizacija. 
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje Argentiną užplūdo 
kelios imigrantų bangos, padariusios esminę įtaką 
šiandieninei kultūrai ir demografinei situacijai.
● Pagal statistiką, Argentinoje gyvena daugiausia 
baltosios rasės žmonių tarp visų Šiaurės ir Pietų 
Amerikos šalių. Pagal 2010 m. gyventojų surašymo 
duomenis, beveik 97 proc. Argentinos gyventojų (38 
iš 40 mln. žmonių) kilmė yra europietiška.
● 1974-1983 metais Argentinoje be žinios dingo 
apie 30 tūkst. žmonių. Daugumą jų nužudė tuomet 
valdžią užgrobusi karinė chunta.
● Argentina - antroji pasaulyje (po Japonijos) pagal ser-
gan čiųjų anoreksija skaičių. Dauguma ligonių - mo terys; 
tik vienas iš aštuonių gydomų pacientų yra vyras.

Istorija
● Šalies pavadinimas yra kilęs iš lotyniško žodžio 

„argentum“, kuris reiškia „sidabras“. Pirmieji 

persikėlėliai iš Europos manė, kad Argentina turtinga 

sidabro, tačiau šis faktas nepasitvirtino.

● Argentina - pirmoji šalis, kurioje žmogaus kaltei 

nustatyti buvo panaudota daktiloskopija. Pirmą 

kartą pirštų atspaudai buvo paimti 1892 m., kai 

nusikaltėlis paliko kruvinų pirštų atspaudus ant 

durų. Policijai pavyko įrodyti Franciskos Rochas 

(Francisca Rojas) kaltę - ji buvo įtariama nužudžiusi 

du savo vaikus.
● Argentinos ispanų kalba, vadinama „lunfardo“, 

yra vienas iš slengo, XIX a. pradžioje atsiradusio 

Buenos Airėse, porūšių. Ji panašesnė į italų negu į 

Meksikos ispanų kalbą. Ir galbūt susiformavo kaip 

kriminalinio žargono forma.

Asmenybės
● Eva Peron (kurią suvaidino Madona 1996 metais 
sukurtame filme „Evita“) yra viena garsiausių 
istorijoje pirmųjų ponių, o Argentinoje ji yra tie-
siog dievinama. E.Peron tapo pasauliniu laisvės 
ir judėjimo už moterų lygiateisiškumą simboliu. 
Kristina Fernandes de Kiršner (Cristina Fernandez de 
Kirchner), pirmoji šalies istorijoje moteris, išrinkta 
prezidente (2007-2015 m.), kartą pasakė, kad jos 
kartos moterys yra skolingos Evai už jos parodytą 
„entuziazmo ir karingumo pavyzdį“. Kad būtų leng-
viau įsivaizduoti, kaip argentiniečiai mylėjo E.Peron, 
priminsime, kad per jos laidotuvių procesiją aštuoni 
žmonės buvo sutrypti ir daugiau kaip 2 tūkst. žmonių 
patyrė įvairaus sunkumo traumas.
● Garsiausias XX a. revoliucionierius ir Kubos 
revoliucijos simbolis Ernestas Če Gevara (Ernesto 
Che Guevara) buvo argentinietis, o ne kubietis, 
kaip klaidingai mano daugelis. E.Če Gevara gimė 
1928 m. birželio 14-ąją Rosarijo mieste (taip, 
Lionelio Mesio gimtinėje) ir buvo visateisis 
Argentinos pilietis.
● Popiežius Pranciškus, 266-asis Romos katalikų 
bažnyčios pontifikas, yra kilęs iš Argentinos. Jis - 
pirmasis istorijoje popiežius iš Naujojo pasaulio.

Kuo garsėja?
● Vienas populiariausių šokių pasaulyje - tango -
gimė Buenos Airių viešnamių rajone XIX a. pabai-
goje. Tango iš pradžių buvo laikomas vyrų šokiu. 
Tačiau pirmosios oficialios tango šokėjos buvo 
uosto prostitutės, šiuo jausmingu šokiu viliodavu-
sios vyrus.
● Argentina yra trečioji pagal dydį jautienos gamin-
toja pasaulyje. Šalyje per metus pagaminama 2,8-3,5 
mln. tonų mėsos, o argentinietiški kepsniai visame 
pasaulyje garsėja kaip didžiausi ir skaniausi.
● Nuo XVI a. Argentina yra viena pagrindinių 
pasaulio vyno gamintojų. Šiandien šalyje yra apie 
1800 vyno gamyklų. Šiuo metu Argentina užima 
penktąją vietą pasaulyje pagal vyno gamybą.

Argentiną
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Ar žinAi?

Gamta
● Akonkagvos kalnas yra aukščiausias ne tik 
Argentinoje, bet ir visoje Šiaurės ir Pietų Amerikoje - 
6962 metrai. Išvertus iš kečua kalbos, jo pavadinimas reiškia „akmeninis sargas“.
● Argentinos teritorijoje yra piečiausias pasaulio 
miestas - Ušuaja. Į šį titulą taip pat pretenduoja 
Puerto Viljamsas, Čilės gyvenvietė su 2 tūkst. 
žmonių. Tačiau Ušuaja, kurioje gyvena beveik 60 
tūkst. žmonių, nuo seno yra prekybos ir ekonomikos centras, taigi ją labiau galima vadinti miestu.
● „Vargšė Niagara!“ Pasakojama, kad taip šūktelėjo 
Eleonora Ruzvelt (Eleanor Roosevelt), pirmą kartą 
apsilankiusi prie Iguasu krioklių. Jų pavadinimas kilęs 
iš gvaranių kalbos ir reiškia „dideli vandenys“. Šie 
kriok liai, įrašyti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, yra viena labiausiai turistų lankomų Argentinos įžymybių.

Neįtikėtina
● Buenos Airėse praktikuoja daugiau psichoanalitikų ir psichiatrų nei bet kuriame kitame pasaulio mieste. Čia net 
yra atskiras „psichoanalitinis“ rajonas, vadinamas „Froido miestu“ (Ville Freud). Apskaičiuota, kad 100 tūkst. miesto 
gyventojų tenka 145 psichologai.
● Argentinoje gyvena daugiausia kino mėgėjų - šalis pirmauja pagal peržiūrėtų filmų skaičių vienam gyventojui. Tai 
vienintelė Pietų Amerikos šalis, gavusi „Oskarą“, beje, dukart: 1985 m. už istorinę dramą „Oficiali versija“ ir 2010 m. - už 
kriminalinę dramą „Paslaptis jo akyse“.
● Argentina - bene garsiausio per visą istoriją futbolininko Diego Maradonos tėvynė. Futbolo legenda yra vienin-
telis pasaulio sportininkas, turintis savo religiją. Jis yra garbinamas tiek, kad daugybė gerbėjų įkūrė „Maradonos 
bažnyčią“, kuriai priklauso apie 60 tūkst. žmonių.
● 1977 m. Argentina išsiuntė į Antarktidą nėščią moterį, kad galėtų pretenduoti į žemyno dalį. Jos sūnus Emilijus 
Palma (Emilio Palma) tapo pirmuoju Antarktidoje gimusiu žmogumi. Argentina taip pat yra pirmoji šalis, kurios 
piliečiai šventė vestuves šiame sniego ir ledo žemyne.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Scena

Smagi, nuotaikinga ir nepakartojama  
akcija „Visa Lietuva šoka“ rugsėjo 16 d.  
18 val. vėl kviečia visoje šalyje šokti  
tradicinius šokius, kartu dainuoti ir  
muzikuoti.

Pernai įsibėgėjęs ir sėkmės sulaukęs pro-
jektas grįžta pasveikinti rudens ir pasiūlyti 
gerai pajudėti - gauti smagių emocijų, page-
rinti savijautą ir kartu - pabendrauti, išmokti 
lietuviškų šokių, pažinti tautos kultūrą, tra-
dicijas. Juk lietuviai nuo seno mėgo linksmin-
tis vakaronėse, be to, ratelius ar šokius sie-
davo su kalendorinėmis šventėmis, darbo, 
vestuvių apeigomis - linkėdavo laimingo gy-
venimo, pilnatvės, skalsos.

Renginio sumanytojai įsitikinę, kad nesu-
dėtingi ir smagūs mūsų liaudies šokiai - vi-
siems skirta ir ypač reikalinga pramoga. O 
kuo daugiau šokėjų - tuo nuotaikingiau: prie 
šios idėjos įgyvendinimo prisideda daugybė 
šalies įstaigų, bendruomenių, mėgėjų meno 
kolektyvų, pavienių asmenų.

Jų dėka šiandien, rugsėjo 16 d., nuo 18 val. 
atviros šokių šventės vyks aikštėse, kie-
muose, salėse, gamtoje ir kitose visuomenei 
atvirose erdvėse. Didesni akcijos renginiai 
bus surengti: Simono Daukanto aikštėje Vil-
niuje, Laisvės aikštėje Panevėžyje, Meno 
kieme Klaipėdoje, Turgaus aikštėje Telšiuo-
se, aikštėje prie kultūros centro Ukmergė-
je, Skuodo centrinėje aikštėje, Butrimonių 
miestelio aikštėje ir kituose etnografinių 
regionų centruose, miestuose ar mieste-
liuose.

Prieš šventę šokių galima pasimokyti ir 
savarankiškai - Lietuvos liaudies kultūros 

centro interneto svetainėje rasite juos visus: 
aukštaitiškus - „Buva dūda Vilniuj“, „Petke-
vičiaus polką“ ir jau iš pernai žinomą „Malū-
nėlį“, sūduvių - „Šiaučiuką-Kriaučiuką“, „La-
trišą“ bei „Šeštinį“, dzūkiškus - „Polką drib-
siukę“ „Suktinuką“ ir „Melnyką“, Mažosios 
Lietuvos - „Letuką“, „Dustarą“, „Aukso gal-
vą“, žemaitiškus - „Blezdingelę“, „Saliamono 
valsą“, „Lelinderį“ ir visuose regionuose šo-
kamą ratelinę polką.

Rugsėjo 16-ąją jau nuo vidurdienio Vil-
niaus Simono Daukanto aikštėje vyks tradi-
cinio šokio pamokos vaikams, moksleiviams, 
studentams bei suaugusiesiems.

Šiemet Daukanto aikštėje bus pristatyta 
ir šiuolaikinių technologijų naujovė - užsidė-
jus 3D virtualios realybės akinius bus galima 
mokytis šokti kartu su virtualiu partneriu. 
Ateisiančiųjų lauks ir daugiau staigmenų.

.„Laisvalaikio“ inf. 

Rudenį pasitiks šokanti Lietuva

Lietuvos liaudies kultūros centras akciją  
„Visa Lietuva šoka“ rengia jau antrą kartą

Organizatorių nuotr.
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Scena

Koncerte „Golden Parazyth“ gros drauge 
su meistriškumo studijų „AGATA Langai“ 
dalyviais ir Kauno akademiniu jaunimo choru.

„AGATA Langai“ koncertas LR preziden-
to rūmų kieme vyksta jau ketvirtus metus iš 
eilės. Tęsiame gražią tradiciją Tarptautinę 
muzikos dieną pasitikti kartu su talentingiau-
siais jaunaisiais muzikos atlikėjais iš visos 
Lietuvos“, - sako prezidentės patarėja Mari-
ja Dautartaitė.

„AGATA Langai“ dalyviai kiekvienais 
metais kviečiasi žinomus svečius muzikuoti 
drauge. Šiemet tai - elektroninės muzikos 
duetas „Golden Parazyth“ ir tituluotasis Kau-
no akademinis jaunimo choras (meno vadovė 
Adelė Mikalkėnienė).

„Golden Parazyth“ - žinomi gyvos ir elek-
troninės muzikos derinimo virtuozai. Todėl 
šiemet žiūrovų laukia itin įdomus bendras 
visų trijų darbas. „Mums elektroninė muzika 
nėra svetima, todėl groti su „Golden Para-
zyth“ bus ypač smagu. O Kauno akademinis 
jaunimo choras garsus tuo, kad vertina ir 
mėgsta atlikti šiuolaikinių Lietuvos kompo-
zitorių kūrinius. Todėl bendras visų darbas 
turėtų būti labai netikėtas, profesionalus ir 
novatoriškas“, - sako „AGATA Langai“ meno 
vadovas ir koncerto siela Arnas Mikalkėnas.

„Su Arnu esame turėję bendrų projektų 
ir anksčiau. Esame sieję džiazą, klasikinę ir 
elektroninę muziką. Juo kaip muzikantu pa-
sitikiu šimtu procentų ir žinau, kad galime 
tikėtis itin įdomaus koncerto“, - sakė A.Vil-
kišius iš „Golden Parazyth“.

A.Mikalkėnas prisipažįsta, kad šiais me-
tais koncertas turi ir dar vieną savaime atsi-
radusią temą. „Visai Lietuvai aktuali emigra-
cijos problema palietė ir „AGATA Langai“ 
studentus. Vis daugiau jaunų ir gabių žmonių 
išvažiuoja į užsienį, ir tikrai grįžta ne visi. Kai 
kurių mūsų AGATA programos dalyvių išvy-
kimas tiesiogiai palietė mus ir inspiravo da-
bartinę kūrybą“, - sako A.Mikalkėnas.

Jis koncerte muzikuos ne tik su savo auk-
lėtiniais bet ir su kitais „AGATA Langai“ mo-
kytojais: dainininke Juste Sakalyte ir sakso-
fonininku Tomu Razmumi.

Tarptautinės muzikos dienos koncertą tie-
siogiai transliuos LRT „Kultūros“ kanalas.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Tarptautinei muzikos dienai -  
elektroninė muzika suskambės gyvai

Įėjimas į koncertą - laisvas,  

pro pagrindinius LR prezidento rūmų  

kiemo vartus Koncerto Prezidentūros 
rūmų kieme vedėjas - 
Richardas Jonaitis 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Labai laukiam šio koncerto, jame mūsų kūriniai skambės kitaip: bus labai mažai  
elektronikos, o labai daug gyvo garso muzikos. Patiems smalsu išgirsti rezultatą“, -  
sakė dueto „Golden Parazyth“ narys Aurimas Vilkišius apie rugsėjo 18 d. 13 val.  
vyksiantį Tarptautinės muzikos dienos koncertą LR prezidento rūmų kieme.
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Internetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Žaisliukas  
stresui numalšinti

Matthew ir Mark Mclachlan

Derėtų žinoti
Kai intensyviai galvojame ar esame be galo susierzinę, dažnai nevalin-

gai nuo stalo čiumpame pirmą pasitaikiusį daiktą ir su juo žaidžiame. Tai 
gali būti tiek rašiklis, kurį imame ritmingai spaudyti, tiek popieriaus lapas, 
iš kurio lankstome geometrines figūras. Tam yra sukurta ir galybė žaislų, 
kuriuos parduotuvėse galima įsigyti su pavadinimu „antistresiniai“, ir jie 
panašūs arba į sporto įrankius, arba į masažuoklius.

Kampanija
Broliai Metju ir Markas Maklachlenai (Matthew ir Mark McLachlan) „Kick

starter“ bendruomenei pateikė dar vieną idėją. Jie sukūrė kišeninį kubą, kurio 
vienoje pusėje yra mygtukas, tad galite jį spaudyti. Kitoje  iš žaidimų įrenginių 
pasiskolinta vairasvirtė. Dar kituose šonuose galima rasti paprastą šviesos jungik
lį ar iš elektroninių prietaisų paimtus jungiklius. Tokį įtaisą nešiojiesi savo kiše-
nėje, ir vos tik pajauti nerimą  gali žaisti su bet kuriuo tuo metu norimu „žaislu“.

Išvados
Nors prietaisas primena vaikų smulkiajai motorikai lavinti skirtus žais-

lus, interneto bendruomenei jis taip patiko, kad vos per kelias dienas buvo 
surinkti beveik 2 milijonai dolerių jo išleidimui. Įdomiausia tai, kad auto-
riai savo puslapyje buvo nurodę, jog startui užtektų vos 15 tūkst. dolerių.

http://goo.gl/hpbk3z

IDĖJŲ KOVA
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Internetas

Patogesnis  
miegas lėktuve

„Hairy Turtle Pty“

Derėtų žinoti
Kiekvienas yra keliavęs. Nesvarbu, ar traukiniu iki Palangos, ar 

lėktuvu į Tenerifę. Tačiau ilgose kelionėse visi jautėme tą patį - įskaus-
ta kaklas nuo nepatogaus snaudimo. Visi žino apie standartines kelio-
nines pagalvėles, tačiau „Hairy Turtle Pty“ teigia, kad šiais laikais 
tokių nebeužtenka.

Kampanija
Ir štai jie sukūrė dvigubą kelioninę pagalvėlę, kurią galima 

naudoti penkioms skirtingoms padėtims. Su vienomis jų galite 
tiesiog patogiai nusnausti, su kita jausitės lyg miegodami ant 
stalo, o su dar kita galėsite panirti į gilų miegą ar pasijusti lyg 
ant masažo kabineto stalo. Tokią pagalvę gali patogiai užsidėti 
ant peties ir neštis ne tik į oro uostą, bet ir į neįdomias paskaitas. 
Tai interneto bendruomenė suprato ir savo aktyvumu nustebino 
kūrėjus.

Išvados
Liko mažiau nei mėnuo, o iš prašytų 20 tūkst. dolerių surinkta jau 

daugiau nei vienas milijonas. Panašu, kad tai - prekė, kurios žmonės 
jau seniai laukė, tik iki šiol niekas nesugebėjo jos sukurti. 

http://goo.gl/QibsCB

Šįkart ne apie reklamas, o apie idėjas. Tikriausiai žinote 
tinklalapį „Kickstarter“, kuriame kiekvienas norintis gali 
pateikti savo mintis, o jei jos patinka, iš puslapio lankytojų 
susirinkti paramą joms realizuoti. Štai dvi šiuo metu kone 
populiariausios idėjos - viena jų padės užmušti nuobodulį, 
kita - patogiai išsimiegoti lėktuve. Kurią remtumėte jūs?

IDĖJŲ KOVA
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„Fantazijus“: susidvejinęs gyvenimas

Rugsėjo 18 dieną režisierė Gabrielė Tu-
minaitė planuoja pristatyti Alfredo de Miusė 
(Alfred de Musset, 1810-1857) „Fantazijaus“ 
eskizą, kuris bus rodomas kūrybinėje erdvėje 
„Kvartalas“. Prieš beveik du šimtus metų pa-
rašyta pjesė stebina labai gražia kalba, aktualiu 
humoru. Prancūzų romantiko ir maištininko Alf-
redo de Miusė pjesė „Fantazijus“ provokuoja 
netikėtas sąsajas su XXI a. socia liniu ir kultūri-
niu kontekstu. Pagrindinis herojus Fantazijus 
(aktorius Martynas Nedzinskas) yra savotiškas 
paties autoriaus prototipas. Būsimo spektaklio 
pagrindinės temos - susidvejinusi žmogaus as-
menybė, žmogaus besiilginčio meilės ir ją visiš-
kai neigiančio, besiilginčio tikėjimo ir jį visiškai 
neigiančio siurrealistinė, tragikomiška drama.

„Fantazijaus“ herojai ir cinikai, ir labai sen-
timentalūs, ir neįtikėtinai intelektualūs aštria-
liežuviai. Spektaklio kūrėjų siekiamybė - „Fan-
tazijuje“ sukurti XXI amžiaus žmonių, mūsų 
didmiesčio gyventojų, savotiškos šiuolaikinės 
pogrindžio kultūros atstovų, tikslių ir aštrių 

portretų galeriją. A.Miusė pjesės išpuoselėta 
kalba, sodrūs monologai, šmaikštūs dialogai, 
filosofinės idėjos sudomins ypač plačią teatro 
ir literatūros gerbėjų auditoriją Lietuvoje.

atgimęs „Maskaradas“

Rugsėjo 30 d. Vilniaus mažojo teatro 
(VMT) meno vadovas Rimas Tuminas kviečia 
į naujai atgimstantį spektaklį „Maskaradas“, 
kuriame Ninos vaidmuo patikėtas vienai talen-
tingiausių VMT aktorių Indrei Patkauskaitei. 
Legendinis spektaklis iki šiol pritraukia pilnas 
žiūrovų sales, jis amžinai aktualus, jaudinantis, 
gydantis sielą. Šis, kaip ir dauguma kitų Vil-
niaus mažojo teatro spektaklių, yra apie siekį 
gyventi kitaip. „Norisi, bet neišeina: arba gy-
venimas per trumpas, arba pernelyg daug 
smūgių, arba per sudėtinga istorija. Kai gyve-
nimas triuškina, lieka viltis, kurią perduodam 
kitiems. O tame vilties bokšte egzistuoja teat-
ras, kurio misija - harmonizuoti pasaulį. Nieko 
nėra gražiau, kilniau, išmintingiau“, - VMT 
misiją apibendrina meno vadovas R.Tuminas.

susitikimai teatre

„Susitikimai Vilniaus mažajame teatre“ - 
naujausias VMT projektas, suteiksiantis gali-
mybę žiūrovams geriau pažinti ryškiausias lie-
tuviško Teatro asmenybes. Pirmasis renginys 
lapkričio 23 d. pakvies į literatūrinio skaitymo 
vakarą. Auksinio scenos kryžiaus laurea tė, vie-
na talentingiausių jaunosios kartos Vilniaus ma-
žojo teatro aktorių Agnė Šataitė skaitys poetės 

Onės Baliukonės (1948-2007) eiles. Nacionali-
nės meno premijos laureatė O.Baliukonė savo 
kūryboje gynė taurumo estetiką, neabejojo kla-
sikinėmis vertybėmis, buvo išsaugojusi idealis-
tinę pasaulio sampratą. „Savo eilėraščiais  
O.Baliukonė stato katedrą, kai katedrų statymo 
laikas jau praėjęs. Tačiau ta vidinė katedra yra 
harmonijos ir stiprybės šaltinis“, - rašo litera-
tūrologas Rimantas Kmita. Vakare skambės 
kompozitorės Elenos Šataitės muzika. Bus pri-
statyta LRT laida „Brydė“ apie O.Baliukonę.

„Europiečių“ premjera

Pirmoji Vilniaus mažojo teatro premjera 
numatyta gruodžio mėnesį. Režisierius Pau-
lius Ignatavičius pakvies į premjerą „Euro-
piečiai“ (pagal Aischilo antikinę tragediją 
„Maldautojos“). Tai - spektaklis apie šiandie-
nos Europos situaciją, apie pabėgėlių krizę 
Europoje, iššūkius, su kuriais susiduria mū-
sų visuomenė ir demokratija.

Daugybė gastrolių

Naująjį sezoną Vilniaus mažojo teatro tru-
pė daug gastroliuos. Įvairių Lietuvos miestų 
žiūrovai turės galimybę pamatyti naujausius 
Gabrielės Tuminaitės spektaklius „Bedalis ir 
labdarys“, „Dėdės ir dėdienės“ bei šį sezoną 
naujai atgimusį M.Lermontovo „Maskaradą“ 
(rež. Rimas Tuminas). Rudenį Vilniaus ma-
žojo teatro spektaklius bus galimybė pama-
tyti Mažeikiuose, Joniškyje, Šilutėje, Kretin-
goje, Anykščiuose, Alytuje ir Klaipėdoje.

Vilniaus mažasis teatras skelbia naująjį  
27-ąjį sezoną, kuris prasidės rugsėjo 24 dieną 
naujausiu šiame teatre Artūro Areimos darbu 
„Marija Stiuart“. Viename įdomiausių 2016 
metų teatrinio sezono pastatymų galima 
atrasti tai, ko taip ilgimės ir nuolat ieškome 
šiuolaikiniame Lietuvos teatre, - žmogiškumą 
su visomis įmanomomis jo spalvomis.

Su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Vilniaus mažasis teatras 
pradeda 27-ąjį sezoną ir kviečia užsukti

Vilniaus mažojo teatro meno 
vadovas Rimas Tuminas

Stasio Žumbio nuotr.

laisvalaikis 2 0 1 6  r u g s ė j o  1 6 35

SezonaS

„Ateik. GAl pAbudins, 
GAl suteiks viltį, 
prAsmę Ar kryptį, GAl 
Atskleis, kAs tAvyje 
GrAžu Ar sužeistA... 
Ateisi? kviečiu“

Edmundas mikulskis

„Ar po Atviru 
dAnGumi, Ar po 
smėliu, teAtrAs - 
mAno nAmAi. 
kviečiu į svečius“

agnė Šataitė

„teAtrAs sAko tiesą, 
kAd ir kokiA nepAtoGi ji 
būtų. kviečiu į teAtrą - 
pripAžinti sAve“

tomas Rinkūnas

„kur tu esi, Aš jAu 
buvAu, bet kur Aš esu - 
neAišku, Ar tu Ateisi.  
Aš jūsų lAukiu“

gEdiminas giRdvainis

„be klAusytojo teAtrAs 
užsimerkiA ir nutylA. 
kviečiu jį prAkAlbinti“

indRė Patkauskaitė

„teAtrAs mAn yrA širdies 
dūžių pAGreitėjimAs. 
kviečiu į teAtrą - 
išGirsti, Apie ką ji plAkA“

ElžbiEta latėnaitė
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Lietuviškų šaknų turintis amerikiečių  
aktorius Džeisonas suDeikis (Jason 
sudeikis) rugsėjo 18-ąją švęs 41 metų 
gimtadienį, tačiau, matyt, gerokai labiau 
nei gimtadienio jis laukia antrojo savo ir 
aktorės oLiviJos vaiLD (olivia Wilde) 
vaikelio gimimo. Garsus aktorius tikina, 
kad du vaikai šeimoje gali būti ne pabaiga. 

apie vaikus

„Na, šiuo metu mes su Olivija auginame 
dvejų metukų sūnų Otį ir laukiame dar vienos 
atžalos. Bet visai gali būti, kad gimus antram 
vaikui norėsime ir trečiojo, o jei gerai seksis, 
gal ir ketvirtojo“, - juokdamasis pasakojo akto-
rius. Pasak jo, labai smagu stebėti augančius 
vaikus, matyti, kuo jie domisi, ko nori: „Otis 
šiuo metu atranda muziką ir formuojasi savo 
muzikinį skonį. Jo grojaraštyje sukasi net ir 
Bijonsės (Beyonce), Jay-Z kūriniai. Pastebėjau, 
kad jį traukia tos dainos, kuriose yra mušamų-
jų partijos. Beje, būgnus turi ir jis pats, tad kar-
tais surengia mums improvizuotą pasirodymą“.  

apie santykius

„Man visuomet sunkiai sekėsi bendrauti 
su merginomis, moterimis. Vaikystėje mokiau-
si magijos triukų, kad laisviau jausčiausi aps-
kritai bendraudamas. O vėliau gyvenime vis-
kas klostėsi lengviau“, - pasakojo aktorius. 
Džeisonas su sužadėtine aktore Olivija Vaild, 
kartu auginantys  sūnų ir laukiantys šeimos 
pagausėjimo, kone vienbalsiai tikina, kad san-
tuoka kol kas yra antrame plane. Mat daugelis 
santuoką traktuoja kaip tikrą, didelį įsiparei-
gojimą vienas kitam. Tačiau, pasak aktorių po-
ros, taip pat santykius sutvirtina ir įpareigoja 
vaikai, tad nėra ko skubėti su tuoktuvėmis.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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36

DATOS

Mielai būtų daugiavaikis tėvas

l Aktorius gimė 1975-ųjų rugsėjo 18 dieną Virdžinijoje, JAV.
l Visas aktoriaus vardas yra: Danielis Džeisonas Sudeikis (Daniel Jason Sudeikis).
l Iš tėvo pusės Džeisonas turi ir lietuviškų šaknų.
l 2004-2010 metais buvo vedęs prodiuserę Kają Kenon (Kay Cannon), tačiau išsiskyrė. Nuo 2011 metų jo širdies draugė ir sužadėtinė yra aktorė Olivija Vaild (Olivia Wilde). Pora augina sūnų Otį Aleksanderį (Otis Alexander) ir laukia šeimos pagausėjimo.
l Net penkiuose filmuose vaidino kartu su aktore Dženifer Eniston (Jennifer Aniston).
l Aktorius nuo vaikystės negali jausti skonio ir neužuodžia kvapų.
l Džeisonas yra kairiarankis.

FakTai

Aktorius Džeisonas Sudeikis (Jason Sudeikis)  
su gyvenimo drauge Olivija Vaild (Olivia Wilde)

EPA-Eltos nuotr.

Smagu vaidinti 
tokio tipo  
žmoneS, kurių 
realybėje 
nemėgStu

Ignas AndrIukevIčIus?
LRT nuotr.

Interviu su Ignu Andriukevičiumi - 39 p.

2016 m. rugsėjo 16-22 d.

Ką pasirinktų
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✔ Televizorių įsijungiu, kai...
Grįžtu namo. Po darbų mėgstu įsijungti žinias, įdomią 

pramoginę laidą, gerą filmą.

✔ niekada nepraleidžiu... 
„Formulės-1” varžybų, pasaulio ar Europos futbolo čem-

pionatų.

✔ labai nemėgsTu...
Nekokybiškų laidų, banalių ir besikartojančių šou.

✔ eTeryje, mano manymu, labiausiai TrūksTa...
 Intelektualių laidų, o man labiausiai laidų apie keliones.

✔ paauglysTėje labiausiai mėgau žiūrėTi... 
Televizijos spektaklius (,,Geismų tramvajus“, ,,Lėlių na-

mai“ ir t.t.), lietuvių režisierių kuriamus filmus (,,Raudon-
medžio rojus“, ,,Petras Kurmelis“, ,,Baltaragio malūnas“, 
,,Vilius Karalius“ ir daugelį kitų).

✔ mėgsTamiausi vedėjai... 
Profesionaliai išmanantys ir atliekantys savo darbą.

✔ labiausiai dominanTys užsienio kanalai... 
,,Travel channel“, ,,E“, ,,MTV“, ,,CNN“.

✔ išmaniąją Televiziją...
Renkuosi dažnai, nes tai labai patogu.

✔ Televiziją žiūrėTi verTa, nes...
Namai užsipildo emocijomis, diskusijomis, muzika.

Parengė Eimantė JuRšėNaITė

Esu... reikli, smalsi ir emocinga televizijos žiūrovė

TV
 TO

P1
0

TV1 4,5%
TV6 3,9%
Lietuvos rytas TV 3,6%
TV8 2,3%
Info TV 1,8%

PBK 1,7%
NTV Mir Lietuva 0,9%
LRT Kultūra 0,6%
REN Lietuva 0,3%
Liuks! 0,1%

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

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

TV3 14,8%

LNK 12,9%

BTV 6,8%

TV3 18%

LNK 15,2%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 8,3

2 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 7,6

3 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,2

4 VALANDA SU RŪTA LNK 6,8

5 TV3 ŽINIOS TV3 6,6

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 6,4

7 KK2 LNK 6,2

8 APIE MUS IR KAZLAUSKUS TV3 6,2

9 GERO VAKARO ŠOU TV3 6,0

10 NUO...IKI LNK 5,8

Duomenys: TNS LT, 2016 m. rugsėjo 5-11 d.

TV aUDiToriJos  
PasiskirsTYmas

PasiskirsTYmas  
geriaUsiU laikU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 33,4%

Kiti  
kanalai 37,8% BTV 5,4%

LRT Televizija 
7,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,3%

Jau ne vienus metus loterijos „Teleloto vedėja“ JURGITA 
DRABATIENė (35) sveikinasi iš televizijos ekranų ir kvie-
čia linksmai praleisti sekmadienio vakarus braukant 
bilieto skaičius. Tačiau televizija ne tik jos darbas, bet ir 
laisvalaikis. Ji atskleidė, ką dažniausiai žiūri ir ko pasi-
genda eteryje.

Stasio Žumbio nuotr.
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- Nuo rugsėjo pradžios esi naujos, in-
triguojančios laidos „Paklauskim Lietu-
vos“ vedėjas. Koks tai projektas?

- Laida įdomi ir intriguojanti todėl, kad te-
levizijos žiūrovai kviečiami ne tik žiūrėti, bet 
ir dalyvauti. Žaidėjai studijoje mėgins atspėti 
tautos pasirinkimą: kas lietuviams patinka, o 
kas - ne, kam jie pritartų, o apie ką nenorėtų 
net girdėti. Tiesioginiame eteryje užduodu 
klausimus, o kokie bus teisingi atsakymai, ži-
no tik žiūrovai, iš karto galintys balsuoti spe-
cialia programėle savo išmaniuosiuose įrengi-
niuose - būtent daugumos jų pasirinkti varian-
tai ir bus pripažinti teisingais. Jeigu žaidėjams 
studijoje pavyksta teisingai atspėti lietuvių pa-
sirinkimą, jie keliauja į kitą etapą, o laidos pa-
baigoje gali laimėti ir piniginį prizą.

- Ką pats pasirinktum - pietus su is-
toriku Alfredu Bumblausku ar su JAV 
atlikėja Bijonse (Beyonce)?

- Sudėtingas klausimas. Man būtų įdomu 
susitikti su A.Bumblausku ir pasikalbėti apie 
Lietuvos istoriją. Tai nėra mano stiprioji pusė, 
tad manau, kad susitikimas su juo būtų labai 
informatyvus - ir pietūs, ir seminaras. Tačiau 
mano merginai labai patinka Bijonsė, tad jei 
galėtume susitikti trise, neturėčiau kito pasi-
rinkimo, kaip tik susitikti su žinoma atlikėja.

- Savaitė be televizijos ar be knygos?
- Pasirinkčiau televiziją. Manau, kad per 

televiziją sužinočiau daugiau naujienų ir ak-
tualios informacijos nei iš knygos.

- Kepsnys ar tortas?
- Rinkčiausi kepsnį.

- Kai lietuviai spręs įvairias panašias 
ir ne visai dilemas, tau teks darbuotis 
tiesioginiame eteryje. Nebaisu? 

- Nebijau, tačiau jaudinuosi. Manau, kad 
prieš eterį man drebės ir rankos, ir kojos, 
ir galbūt netgi balsas. Tikiuosi, kad jau iš-
mokau su jauduliu tvarkytis ir man pavyks 
susivaldyti. Nepaisant to, visai nesvarbu, 
ar laida transliuojama tiesiogiai, ar ne, vi-
sada stengiuosi, kad viskas pavyktų iš pir-
mo karto. Klysti nebijau, juk sakoma, kad 
tai žmogiška. Be to, tai ne rimta publicis-
tinė laida - čia galima ir pačiam pasijuokti 
iš savo klaidų.

- Nors tave vadina eterio naujoku, 
vedėjo patirties turi nemažai, tiesa?

- Jau trejus ar ketverius metus, tiksliai 
net pats nesuskaičiuoju, vedu laidą radijo sto-
tyje „Kelyje“, esu „Žalgirio“ arenos renginių 
vedėjas. Stengiuosi ne tik radijuje kalbėti, bet 
ir pamatyti žmones, tad jau kurį laiką vedu 
įvairus renginius.

- Turi muzikanto diplomą, Kauno 
technologijos universitete esi baigęs mu-
zikos technologijų bakalauro ir Europos 
integracijos magistrantūros studijas. 
Kaip nutiko, kad tapai vedėju?

- Juozo Gruodžio konservatorijoje mo-
kiausi groti akordeonu, baigęs mokyklą, no-
rėjau išsiaiškinti, kokia yra techninė muzikos 
pusė, tai nulėmė bakalauro studijų pasirinki-
mą. Vėliau nusprendžiau, kad reikia geriau 
pažinti pasaulį, ir pasirinkau Europos integ-
racijos studijas. Sukauptos žinios man leido 
formuoti požiūrį ir plėsti pasaulėžiūrą, nors 
nė vienos srities specialistu savęs nevadinu. 
Vedėjo pareigos atsirado savaime, kai susira-
dau darbą radijuje. Darbas man patiko, užsi-
kabinau ir judu į priekį.

- Darbų tau netrūksta, o kaip laisva-
laikis?

- Jo turiu nedaug, bet jei tik nereikia dirb-
ti, su mergina stengiamės išvykti į gamtą, 
pakeliauti po Lietuvą ir aplankyti artimuosius, 
gimines, susitikti su draugais.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Klausimai Lietuvai su  
Ignu AndrIukevIčIumI

n Gimė 1990 09 18 Alytuje.

n Baigęs Juozo Gruodžio konservatoriją, Ignas 

gavo ir atlikėjo diplomą, vėliau Kauno technologi-

jos universitete baigė muzikos technologijų baka-

lauro ir Europos integracijos magistro studijas.

n Nuo 2012 m. dirba radijo laidų ir renginių 

vedėju.

n 2016 m. debiutavo televizijoje, vesdamas dainų 

konkursą „Dainų dainelė“.

Dosjė

Laidą „Paklauskim Lietuvos“ žiūrėkite 
kiekvieną penktadienį 19.30 val. per LRT

Iš Alytaus kilęs IgnAs AndrIuKevIčIus (25) televizijos eteryje debiutavo pavasarį, 
kai drauge su operos soliste Ona Kolobovaite vedė konkursą „dainų dainelė“.  
nuo rudens savo iškalbą jis demonstruoja tiesioginiame LrT eteryje, penktadienio  
vakarais kviesdamas lietuvius atsakyti į šmaikščius ir provokuojančius, o kartais ir  
susimąstyti verčiančius klausimus.

St
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.30  „Sudužusių 
            žibintų gatvės“

 13.40  „Inspektorius 
             Mažylis“

 17.10  Klauskite daktaro 21.00  Blogiausias 
         Lietuvos vairuotojas

 19.30   „Kung Fu Panda“

 TV8
6.20 TV Pagalba (N-7). 8.00 Kultūra+. 8.30 
Kulinarinis reidas. 9.00 „Šunyčiai patruliai“. 
9.35 Ką pasakė Kakė Makė? 10.15 Senoji 
animacija. 10.35 „Mes nusipirkome zoologijos 
sodą“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 Langai (N-
7). 16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabar-
tiniai laikai“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 0.50 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.15 Beatos 
virtuvė. 12.10, 14.50 Dviračio šou. 12.40 Už 
vaikystę. 13.10 24 valandos (N-7). 14.00 Nuo... 
Iki. 15.20 KK2 (N-7. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00, 22.30 Info diena. 21.00 „Penktoji pava-
ra“. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45, 12.20 „Medicinos sesuo“. 13.10 
Kartu su visais. 14.10, 5.00 Mados nuosprendis. 
15.10 Vyriška/Moteriška. 16.20 Vakaro naujienos. 
16.40 „Šamanė“. 17.40 „Apie meilę“. 18.50 Ste-
buklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 „Geriausias šefas 2“. 23.50 Vakaras su 
Urgantu. 0.30 „Gregorijus Lepsas ir jo draugai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Naujienos. 11.55 Visada 
sakyk visada. 14.30 Pėsčiomis. 15.00 „Kamenskaja“. 
17.45, 3.35 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 
21.00 Petrosiano šou. 23.05 „Ala ieško Alos“.  

 Ren
8.50 „Šeimos dramos“. 9.50 Pati naudingiausia 
programa. 10.55 „Atspindžiai“. 11.55 A.Čapman pa-
slaptys. 12.55 „Kosminių istorijų diena“. 14.00 Gyva 
tema. 15.05 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dra-
mos“. 17.10 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
18.10 Mokslo apgauti. 19.15 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.25 „Kareiviai“. 1.15 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 „Delta. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 Aš dirbu 
teisme. 14.50 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antra-
sis žmogžudysčių skyrius 2“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.25 Ypatingas įvykis. Tyrimas. 19.40 
Ekstrasensai prieš detektyvus. 21.20 „Žalia ka-
rieta“. 23.10 Dauguma. 0.30 „Šamanas 2“. 
„Paslėpta nauda“. 2.25 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 8.30, 
17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Para-
doksas“. 16.20 Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo 
taisykles. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Palenkės 
gyventojų pėdomis. 19.25 Buvo, nepraėjo. 20.25 
Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 
XX tarptautinis romų kultūros ir muzikos festivalis 
Cechocineke. 1.10 55 Palenkės gyventojų pėdo-
mis. 1.50 Miško istorijos. 6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
9.00 „Veronika ryžtasi mirti“. 10.50 „Eva: dirbtinis 
intelektas“. 12.30 „Gimęs liepos ketvirtąją“. 15.00 
„Juodojo vanago žūtis“. 17.30 „Moters kvapas“. 
20.10 „Salt“. 22.10 „Sala“. 0.30 „Versalio romanas“. 

 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 medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepapras-
tomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 13.35 Didysis žvejys. 14.30 
Mirtinas laimikis. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo 
operacija. 22.00, 3.40 Naminukės sezonas. 23.00, 
4.30 Paskutiniai Aliaskoje. 24.00 Greitai ir garsiai.  

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių vers-
las. 11.00, 24.00, 5.00 Tamsiosios Amerikos pa-
slaptys. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 
Ekstremalios jachtos. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 
Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Nekilnojamojo turto 
paieška. 22.00, 3.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

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

Plačiakelnis“  
(N-7).

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

„Kung Fu Panda“ 
(N-7).

21.15 Fantastinis veiksmo f.
„Bado žaidynės. 
Strazdas  
giesmininkas“.  
1 d. (N-14).

23.45 Veiksmo f. 
„Kalinys“  
(N-14).

1.50 Romantinė komedija 
„Bagažo atsiėmimas“ 
(N-7).

6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Blogiausias 

Lietuvos vairuotojas 
(N-7).

22.10 Veiksmo ir nuotykių f.
„Prezidento  
medžioklė“  
(N-7).

23.55 Siaubo f. 
„Paranormalūs  
reiškiniai. Vaiduoklio 
dimensija“ 
(N-14).

1.40 Kriminalinis trileris
„Advokatas iš 
Linkolno“  
(N-14).

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

(N-7).
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.
14.15 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 Interaktyvi viktorina

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

veiksmo trileris  
„Kung fu kovotojai“ 
(N-7).

0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Absoliutus blogis. 
Atpildas“ (N-14).

23.15 Veiksmo f. 
„Logano karas. 
Susaistytas garbės“ 
(N-14).

1.05 „Liežuvautoja“ (N-7).
1.50 Veiksmo trileris 

„Absoliutus blogis. 
Atpildas“ (N-14).

3.15 „Žurovas“ (N-7).
4.55 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.30 Šiandien kimba.
8.30 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skrydžių 
virtuozai“.

9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.30 „Paskutinis 

skambutis“ (N-7).
11.35 „Delta“ (N-7).
12.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.40 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.50 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“ 
(N-7).

18.00 Reporteris.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00, 3.00 

Trileris  
„Prirakintas“ (S).

1.10, 4.30 
Kriminalinė komedija 
„Keisčiau nebūna“ 
(N-14).

6.00 Dokumentinis f. 
„Visatos stebuklai“ 
(N-7).

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

valis 2016. Donatas 
Montvydas su grupe.

8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 XIX nacionalinis 

B.Dvariono pianistų ir 
stygininkų konkursas.

13.30 VU studentų roko 
opera. „Dievas iš 
mašinos“. 2013 m.

14.35 Atspindžiai.
15.10 ...formatas. Poetas 

Albinas Galinis.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje.
16.30 „Dainų dainelė 2016“.
18.10 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.05 Lietuvos valstybinio 

simfoninio orkestro 
XXVII sezono pabai-
gos koncertas. 

20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Didžioji Lietuva.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Istorinis nuotykių f. 

„Legendinis Brukas“ 
(N-7).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.35 Groja Čiurlionio 

kvartetas ir draugai. 

 13.30   „Dievas 
             iš mašinos“
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rugsėjo 16 d.

 21.00  „(Ne) svajonių 
            princas“

 17.00  „Skorpionas“ 14.00   „Tėvas Motiejus“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas“ 

(N-7).
7.45 „Kas namie 

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“ (1).
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.35 „Eliza“ (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 „Nusikaltimas“ 

(N-14).
23.20 Kriminalinė komedija 

„Perskaityk ir  
sudegink“ (N-14).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

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

N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

pagalba (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
17.00 „Skorpionas“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Fantastinis veiksmo f.

„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

0.15 Fantastinis trileris 
„Sniego traukinys“ 
(N-14).

2.25 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“.

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

12.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

14.00 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

15.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

16.15 „Kietos mergiotės“.
18.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

19.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „(Ne) svajonių 
princas“  
(N-7).

22.35 Balticum TV 
žinios

23.05 „Holivudas 
mirė“.

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Australija nenori tavęs 
užmušti. 9.10, 14.40 Liūtė karalienė. 10.05, 
15.35, 1.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Mutantų 
planeta. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00, 1.40, 5.49 Kova su brakonieriais. 21.05, 
5.02 Didžiausi ir blogiausi. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00 ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. 
Ketvirtfinalis. Gasquet - Millman. 8.00, 2.00 
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Ketvirt-
finalis. Lu - Bautista Agut. 9.30, 20.00 Futbolo 
klubų karaliai. Mančesterio „United“. 10.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Švedijos eta-
pas. 12.00, 23.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Ryga 2015. 2 d. 15.00, 3.30 NBA krep-
šinio lyga. Finalas. Pirmosios rungtynės. 18.00 
ATP 250 Winston-Salem. Vyrų tenisas. Finalas. 
Carreno Busta - Bautista Agut. 20.30 „Road to 
Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 Lietuvių 
pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Malagos „Unicaja“ - „Valencia Basket“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 14.35, 24.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„Villarreal“ - „Zurich“. 8.50 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. PSG - „Arsenal“. 10.40 Futbo-
las. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Sporting“. 
12.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
12.55 „Formulė-1“. Singapūro GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 16.25 „Formulė-1“. Sin-
gapūro GP treniruotė 2. Tiesioginė transliacija. 
18.25, 3.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
žurnalas. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ 
- „Torpedo“. Tiesioginė transliacija. 21.25 Fut-
bolas. Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 1.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Liverpool“. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Lokomotiv“ - „Torpedo“. 

 euroSPort
6.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 7.00 Te-
nisas. JAV atvirosios pirmenybės. 8.00, 12.00, 
18.00, 21.00, 1.30 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas. 9.30, 13.00, 17.00, 22.00 Salės futbo-
las. Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 11.00 
Badmintonas. Rusija. 15.00, 19.30, 24.00, 5.00 
Dviračių sportas. 16.00, 4.00 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Rusija. 20.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 2.30 JAV futbolo lyga.

„PreZiDento meDŽioKlĖ“
Veiksmo filmas. Vokietija, Suomija, Jungtinė Karalystė. 2015.
Režisierius: Jalmari Helander.
Vaidina: Samuel L.Jackson, Onni Tomila, Ray Stevenson.

Oskariui pagal protėvių tradiciją tenka praleisti vieną dieną ir naktį 
miške. Tačiau ta naktis tampa dar įsimintinesnė, nei tikėjosi berniukas, 
nes jam tiesiog virš galvos įvyksta paties JAV prezidento lėktuvo avari-
ja! Oskariui ir prezidentui teks suvienyti jėgas ir apsiginti nuo teroristų, 
kurių, rodos, niekas nesustabdys.

lnK
22.10

rekomenduoja

„tArnYBiniS romAnAS. 
DABArtiniAi lAiKAi“
komedija. Rusija. 2011.
Režisierius: Sarik Andreasyan.
Vaidina: Vladimir Zelenskij, Svet-
lana Chodčenkova, Marat Bašarov.

Liudmila Kalugina - kompanijos 
vadovė. Jos įmonėje dirba finansų 
analitikas Anatolijus Novoselcevas - 
vienišas tėvas. Jam ji - žiauri, jaus-
mų neturinti viršininkė...

„PArAnormAlŪS 
reiŠKiniAi. VAiDuoKlio 
DimenSiJA“
siaubo filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Gregory Plotkin.
Vaidina: Chris J.Murray, 
Brit Shaw, Ivy George.

Į atokų namą Kalifornijoje įsikelia jau-
na šeima: Rajanas, jo žmona Emilė ir jų 
dukrelė Leila. Vieną vakarą, kuisdamie-
si namo palėpėje, suranda seną kino 
kamerą ir dėžę nufilmuotų juostų...

„BADo ŽAiDYnĖS.  
StrAZDAS GieSmininKAS“
fantastinis Veiksmo filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: Francis Lawrence.
Vaidina: Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth.

Kai Ketnė išgelbėjama iš Bado žaidy-
nių, ji nugabenama į 13-ąją zoną, kuri 
įkurta požemiuose. Ji supažindina-
ma su Alma Koinu, sukilimo lyderiu.

tV8
21.00

tV3
21.15

lnK
23.55
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Monsunas“ (N-7).
7.00 „Transformeriai. 

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

meistrai“ (N-7).
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis

pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Trys didvyriai. 

Tolimi kraštai“.
12.25 Nuotykių f. 

„Du broliai -  
tigrės vaikai“ 
(N-7).

14.35 Nuotykių f. 
„Išlaisvinti Vilį“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Fantastinis nuotykių f.

„Hobitas. Penkių 
armijų mūšis“  
(N-7).

22.25 Kriminalinė drama 
„Savas žmogus“ 
(N-14).

1.00 Trileris 
„Atpildas“ (N-14).

2.35 Komedija 
„Intymios pamokos“ 
(S).

6.30 „Žmogus-voras“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

8.35 „Linksmieji Tomas 
ir Džeris“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Kačiukas vardu Au 2“.
9.45 „Kačiukas vardu Au 3“.
10.00 „Kelionė laiku“.
11.40 Nuotykių f. 

„Vėl septyniolikos“ 
(N-7).

13.45 Pričiupom! 
(N-7).

14.40 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.40 Bus visko.
17.35 Tik nesijuok (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 „Kung Fu Panda 2“.
21.20 Komedija 

„Tėtukas namie“ 
(N-14).

23.15 Romantinė komedija 
„Ji man - ne pora“ 
(N-14).

1.25 Veiksmo ir nuotykių f.
„Prezidento  
medžioklė“  
(N-7).

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

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

strategija“. 6 d. 
„Dauginimosi būdai“.

13.00 „Gyvūnų mamos“. 
„Kai jaunikliai paauga“.

13.50 „Šerloko Holmso 
sugrįžimas“ (N-7).

15.45 Žinios.
16.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Drama „Reičel 

išteka“ (N-7).
0.50 Trumposios žinios.

 23.00  „Reičel išteka“ 10.00   Pasaulis 
   pagal moteris

ŠeŠtadienis

„PERSKAITYK IR SUDEGINK“
Kriminalinė Komedija. JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija.  2008.
Režisieriai: Ethan Coen, Joel Coen.
Vaidina: George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt.

CŽV agentas Osbornas Koksas pašalinamas iš tarnybos. Tai sužinojusi Os-
borno žmona Keitė nusprendžia su juo skirtis. Tuo metu Osbornas pradeda 
rašyti prisiminimų knygą ir joje be užuolankų dėsto visas darbo slaptojoje 
tarnyboje smulkmenas. Tačiau kompaktinis diskas su nebaigtais rašyti agen-
to memuarais patenka į dviejų sporto klubo darbuotojų rankas.

rekomenduoja

„BALTASIS DRAMBLYS“
Kriminalinis trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Prachya Pinkaew.
Vaidina: Djimon Hounsou, Kevin
Bacon, Jirantanin Pitakporntrakul.

Vieno žmogaus kova prieš mirti-
nai pavojingą Tailando sekso ver-
gių prekeivių mafiją sukelia žūtbū-
tinį karą tarp dviejų žinomiausių 
šalies grupuočių. Galinga Tailando 
prekybos žmonėmis grupuotė pa-
grobia ir nužudo nekaltą merginą. 
Įsiutęs ir apimtas keršto troškimo 
jos tėvas pasamdo negailestingą 
karį samdinį Kurtį Čerčą.

„JI MAN - NE PORA“
romantinė Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Jim Field Smith.
Vaidina: Jay Baruchel, Alice Eve,
Mike Vogel.

Pagrindinis herojus visą laiką buvo 
laikomas nevykėliu, tačiau naujoji 
pažintis aukštyn kojomis apvertė 
visą vaikino gyvenimą. Greta ap-
linkinių „nurašyto“ vyruko atsira-
do... seksuali blondinė. Jie susipa-
žino visai atsitiktinai, tačiau tai, kas 
atrodė neįmanoma, įvyko. Drau-
gai šokiruoti - neišmanėlis Kirkas 
„pakabi no“ labai karštą merginą. 

 „SAVAS ŽMOGUS“
Kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius: Spike Lee.
Vaidina: Denzel Washington, 
Clive Owen, Jodie Foster.

Daltonas Raselas - šiek tiek kitoks 
bankų plėšikas nei kiti. Rengdamas 
tobulą apiplėšimą, Daltonas viską 
suplanavo iki smulkmenų. Jo ne-
paprastas sugebėjimas visada būti 
vienu žingsniu priekyje sugriauna 
visas niekada nesusierzinančio de-
tektyvo Kito Freizerio pastangas. 

BTV
21.45

TV3
22.25

 TV8
7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 Kempas ir drau-
gai. 8.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.30 
„Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kulinariniai triu-
kai. 12.00 Penkių žvaigždučių būstas. 12.30 
Svajonių sodai. 13.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7). 14.00 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7). 15.00 „Dauntono abatija“ 
(N-7). 17.00 Kulinarinis reidas. 17.30 X Fak-
torius (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Romantinė drama „Svajonių 
kruizas. Turkija“ (N-7). 22.55 „Tarnybinis roma-
nas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 0.35 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 „Goldman Sachs. 
Pasaulį valdantis bankas“. 20.30, 3.40 Valanda 
su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 22.30 Už vaikystę. 23.00 Yra, kaip yra 
(N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 
5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.15 „Maša ir 
lokys“. 7.55 Sąmokslo teorija. 8.45 Ganytojo žodis. 
9.10 Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 11.30 
„Liubov Kazarnovskaq. „Mano angelas turi vardą“. 
12.50 „Jumorina. Sočis“. 13.50 Kas nori tapti mili-
jonieriumi? 14.50 „Maša“. 16.50 Vakaro naujienos. 
17.00 „Briliantinė ranka“. 19.05 Prajuokink komiką. 
20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 22.30 Ekstrasensų 
mūšis 14. 1.10 „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.40, 8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 8.10 
„Mokyklinis valsas“. 10.05 Elina Bystrickaja. 
11.30 Tai juokinga. 14.30 „Su mylimaisiais 
nesiskiriama“. 18.05 Šeštadienio vakaras. 21.00 
„Po daugelio nelaimių“. 0.55 Elina Bystrickaja. 

 REN
6.50 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 11.45 
„Mintransas“. 12.35 Sąžiningas remontas. 
13.25 Pasverti ir laimingi 4. 18.00 „Kosminių 
istorijų diena“. 19.05 Fantastika su grifu „Slap-
tai“. 20.05 Paklydimų teritorija. 22.20 Karinė 
paslaptis su Igoriu Prokopenko. 0.15 „Nužudyti 
Nostradamusą“. 

LNK
23.15

 11.40   „Vėl septyniolikos“

TV1
1.15
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6.05 Pričiupom! (N-7).
6.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Pričiupom! (N-7).
11.00 Galiūnų varžybos. 

Lietuvos rinktinė-
Pasaulio rinktinė. 
Alytus. 2016 m.

12.00 Amerikietiškos 
imtynės (N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „44-as skyrius“ (N-7).
19.00 Už vaikystę.
19.30 Pasaulis priklauso 

vaikams. Tiesioginė 
transliacija.

21.45 Kriminalinis trileris 
„Baltasis dramblys“ 
(N-14).

23.30 Veiksmo trileris 
„4-asis lygmuo“ 
(N-14).

1.25 „Liežuvautoja“ (N-7).
3.40 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

4.30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-
Pasaulio rinktinė.

6.54 TV parduotuvė.
7.10 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“.
9.30 Auginantiems savo 

kraštą.
10.05 „Žemynų raida“.
11.15 „Vincentas“ 

(N-7).
13.00 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.
13.15 Seimo rinkimai 

2016.
14.55 „Sparnuočių 

gyvenimas. 
Žūklautojai“.

16.00, 18.00, 20.00 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara tiesiogiai 
su D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis 
skambutis“ (N-7).

18.25 „Gamtos magija“.
18.55 „Žemynų raida“.
20.30 Kartų kovos.
21.30, 3.30, 6.20 

24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Atšilimas“ 

(N-7).
1.20 Mafijos kronikos. 

Kriminalinė istorija 
(N-14).

2.20 „Vincentas“ 
(N-7).

4.15 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“.

6.00 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Dievas iš mašinos“.
7.10 Bėdų turgus.
7.50 Didžioji Lietuva.
8.15 Duokim garo!
9.45 Vilniaus albumas.
10.00 Trembita.
10.15 Menora.
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.20 „Skaljolos dekoro mada 

ir jos keliai į Lietuvą“.
12.00 Linija, spalva, forma.
12.45 Kauno valstybinio 

dramos teatro spek-
taklis „Svarbiausioji 
repeticija“.

14.35 Klasikinė kontrabanda. 
Solistai J.Milius ir 
I.Prudnikovaitė-Pitrėnė.

15.00 Euromaxx.
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Apokalipsė. Hitleris“. 

2 d. „Fiureris“.
17.45 Žinios.
18.00 Drama „Gražuolė“.
19.05 „Degantis žmogus“ 

(N-7).
19.30 ARTS21.
20.00 Mūsų dienos - 

kaip šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „G&G Sindikatas“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Akloji“.
8.00 „Būrėja“.
8.35 „Daktaras Ozas“ (N-7).
10.30 „Ar jūsų šuo - 

genijus?“
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Gordono Ramzio 

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

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

šeimininkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Viengungis“.
16.50 „Toledas“ (N-7).
18.30 „Būrėja“.
19.30 „Senjora“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

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

22.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.25 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.15 Kriminalinė komedija 
„Perskaityk ir  
sudegink“ (N-14).

2.45 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

4.35 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 NT gidas.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
10.00 Ledo kelias (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

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

greitieji apmokymai 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.30 Aukščiausia pavara 
(N-7).

16.00 Ledo kelias (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Kriminalinis f. 

„Tomo Krauno afera“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Priverstas 

žudyti“ (N-14).
0.35 Fantastinis veiksmo f.

„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

2.10 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

13.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

13.30 „Virtuvės karaliai“.
14.05 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.15 „Už išlikimo ribų“ 

(N-7).
16.15 „Kai sutiksi aukštą 

tamsiaplaukį“  
(N-7).

18.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.30 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

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

21.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

22.00 „Paskutinis šokis“.
23.50 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

0.50 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

 18.00   „Gražuolė“ 20.30  Kartų kovos 18.00  „44-as skyrius“  16.15   „Kai sutiksi aukštą  
    tamsiaplaukį“ 

 19.00    „Tomo Krauno
     afera“

 16.50   „Toledas“

TV PROGRAMArugsėjo 17 d.

 NTV Mir
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-Matymas. 
„Didysis brolis“. 17.15 „Mūsų laikų herojai“. 
18.05 Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė televizija. 
20.00 Naujos rusiškos sensacijos. 21.00 „Eigu-
lys“. „Nelaimingas nutikimas“. 22.55 „Saltykovo -
Ščedrino šou“. 23.55 „Tarptautinė pjūklorama“ su 
Tigranu Keosajanu. 0.45 „Šamanas 2“.  

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pus-
ryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, Poloni-
ja. 13.15 „Tėvas Mateušas“. 14.10 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 15.15 Pramoginė laida. 16.00 Okrasa 
laužo taisykles. 16.30 Šokantis su gamta. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 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 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.40 „Bodo“. 22.45 „Natalia Kukulska & Atom 
String Quartet“ koncertas. 23.25 00 Lenkų@
lenkų žodynas. 24.00, 4.45 „Į pasaulio kraštą“. 

 TV1000
8.15 „Sala“. 10.35 „Versalio romanas“. 12.35 „Salt“. 
14.20 „Kur nuneša sapnai“. 16.15 „Loftas“. 18.05 
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas“. 20.10 
„Pasimatymas“. 21.45 „Pėdsakai“. 23.50 „21“. 2.00 
„Pykčio regimybė“. 4.20 „Gruodžio berniukai“. 

 DiscoVery 
9.10 Aliaskos pakraštys. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 10.55 Garažų auksas. 11.50 Karai dėl baga-
žo. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 15.25 
Įšalusio aukso prakeiksmas. 16.20 Nesuplanuota 
kelionė. 17.15 Įveikti baimes su B.Grilsu. 18.10 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 19.05 Milžiniški 
lėktuvai. 20.00 Mega pervežimai. 21.00, 2.50 
Gatvių lenktynės. 22.00, 3.40 Iš meilės automo-
biliams. 23.00, 4.30 Paskui klasikinius automobi-
lius. 23.30, 4.55 Dalaso automobilių rykliai.  

 TraVel
9.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 10.00 Pietų 
Afrikos paplūdimiai. 11.00, 19.00 Penkių žvaigž-
dučių paslaptys. 12.00 Viešbučių verslas. 16.00 
Mano namelis ant ratų. 17.00 Neįprastas maistas. 
20.00 Nekilnojamojo turto paieška. 21.00, 24.00, 
5.00 Paslaptingieji vandenys. 22.00, 4.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 23.00 Kelionė aplink pasaulį. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Didžiausi ir blogiausi. 8.15 Kaimo veteri-
naras. 9.10 Daktarė Dy. 10.05 Liūtė karalienė. 
11.00 Mirtinos salos. 11.55, 22.55 Ostinas 
Styvensas. 12.50, 1.40 Afrikos tankmėje. 15.35, 
4.15 Mutantų planeta. 18.20, 22.00 Pirmapradė 
Belovežo giria. 19.15 Jankių džiunglės. 20.10 
Dr. Džefas. 21.05 Katės gelbėjimas. 23.50, 0.45 
Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.30 Motosportas. Spidvėjaus didysis prizas. 
Švedijos etapas. 9.30 NBA krepšinio lyga. Fi-
nalas. Ketvirtosios rungtynės. 12.00 ATP 250 
Los Cabos. Vyrų tenisas. Pusfinalis. Karlovic - 
Lajovic. 13.30 ATP 250 Los Cabos. Vyrų tenisas. 
Pusfinalis. Lopez - Carreno Busta. 15.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 1 d. 
18.00 ATP 250 Los Cabos. Vyrų tenisas. Finalas. 
Feliciano Lopez - Ivo Karlovic. 20.00 Tiesioginė 
transliacija. WTA Quebec. Moterų tenisas. Pus-
finalis. Pirmasis mačas. 22.00 Tiesioginė trans-
liacija. WTA Quebec. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
Antrasis mačas. 24.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Vilnius 2015. 2 d. 2.20 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Kanados etapas. 4.20 Lietuvių 
pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Fuenlabrados „Montakit“. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.00 Boksas. Robertas Easteris Jr. - Richardas 
Commey. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Liverpool“. 10.50 Rio 2016. Tinkli-
nis. Finalas. Vyrai. 12.55 „Formulė-1“. Singapūro 
GP treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 14.15 Rio 
2016. Paplūdimio tinklinis. Finalas. Vyrai. 15.25 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 15.55 „For-
mulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 17.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Hull“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
19.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ -
„Middlesbrough“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Burnley“. 23.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Bournemouth“. 1.10, 4.55 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Sibir“. 
3.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
9.30, 12.15, 15.00, 23.30 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija. 11.00 JAV futbolo lyga. 
11.30, 13.30, 18.00 Motosportas. Pasaulio čem-
pionatas. 19.00 Motosportas. Prancūzija. 20.55, 
0.25 Sporto naujienos. 22.00 Jojimas. Austrija. 
0.30 Motosportas. FIA Europos čempionatas. 
Latvija. 1.00 Automobilių lenktynės. JAV. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.30  Sveikinimų 
  koncertas

 16.15  Popietė su 
  Algimantu Čekuoliu

 21.00  „Laris Kraunas“ 14.40  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

 10.00  Svajonių sodai

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

Praimas“ (N-7).
7.30 „Nindžago. 

Spinjitzu meistrai“ 
(N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Pabėgimas iš žemės 

planetos“ (N-7).
12.45 Filmas šeimai 

„Kaip sukurti tobulą 
vaikiną“ (N-7).

14.45 Nuotykių f. 
„Išlaisvinti Vilį 2“.

16.10 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Romantinė komedija 

„Ta nejauki akimirka“ 
(N-14).

23.55 Siaubo drama 
„Motinos diena“ (S).

2.05 Kriminalinė drama 
„Kruvina muzika“ 
(N-14).

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Linksmieji 
detektyvai“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (1).

8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“.

9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.30 Kačiukas 
vardu Au 4“.

9.45 Kačiukas vardu 
Au 5“.

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

12.00 Nuotykių f. 
„Legenda apie Zoro“ 
(N-7).

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

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Aš galiu.
21.45 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta“ (N-7).

0.30 Komedija „Tėtukas 
namie“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

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

Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai“.
9.25 „Zoro kronikos“.
9.50 „Aviukas Šonas 4“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Baltuolė ir Rožytė“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.20 „Laukinė kara-

lystė“. 4 d. 
13.00, 1.10 „Kerinti 

Prancūzijos gamta 2“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Klausimėlis.lt.
16.20 Tikri vyrai.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Komiška drama „Laris 

Kraunas“ (N-7).
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Naujoji lietuvių 

dokumentika. 
„Meistras ir Tatjana“.

0.15 Trumposios žinios.
2.05 „Puaro“ (N-7).

6.00 Pasaulio profesiona-
lų imtynės (N-7).

7.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 BBC dokumentika. 

„Australijos  
kaubojus“.

13.00 Už vaikystę.
13.30 Sveikinimų 

koncertas.
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.05 „44-as skyrius“ 
(N-7).

19.05 Nuotykių komedija 
„Jau atvažiavom?“

21.00 „Juodasis sąrašas“ 
(1) (N-7).

23.00 Kriminalinis trileris 
„Pagrįsta abejonė“ 
(N-14).

0.45 Kriminalinis trileris 
„Baltasis dramblys“ 
(N-14).

2.20 Veiksmo trileris 
„4-asis lygmuo“ 
(N-14).

3.50 Nuotykių komedija 
„Jau atvažiavom?“

5.20 „Australijos kaubojus“.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Žemynų raida“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“.
13.00 Dokumentinis f. 

„Miestai ir žmonės“.
13.15 Seimo rinkimai 

2016.
14.55 „Sparnuočių gyve-

nimas. Signalai ir 
giesmės“.

16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios. Orai.

16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.

16.50 „Paskutinis skambu-
tis“ (N-7).

18.25 Dokumentinis f. 
„Gamtos magija“.

18.55 Nacionaliniai 
atsakingo verslo 
apdovanojimai.

20.30 Auksinė daina.
23.00, 4.40 24/7.
24.00 „Paskutinis skambutis“.
2.10, 5.25 „Sparnuočių gyve-

nimas. Žūklautojai“.
3.00, 6.15 „Sparnuočių 

gyvenimas. Signalai 
ir giesmės“.

3.50 Dokumentinis f. 
„Žemynų raida“.

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

čio vaikai.
7.50 „Kaunas Open 2016“.
9.15 XIX nacionalinis 

B.Dvariono pianistų ir 
stygininkų konkursas.

10.30 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.

10.45 IQ presingas.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Kelias į namus. 
12.15 Šventadienio mintys.
12.40 Mokslo sriuba.
13.00 Koncertas 

„AGATA Langai“. 
14.40 „Australijos lietuviai - 

tolimi ir artimi“.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 „Stepanas Bandera. 

Ukraina tarp raudono 
ir juodo“.

17.45 Žinios. 
18.00 „Prieš parskrendant į 

žemę“.
19.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
19.55 Mūsų dienos - kaip 

šventė.
21.30 Panorama. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Dainų dainelė 2016“.
0.10 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 16.50  „Paskutinis 
  skambutis“

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Priešaušrio Lietuva. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 
Pasaulis 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). 16.30 „Privati 
praktika“ (N-7). 17.30 Namų dekoravimas (N-
7). 18.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Valstybinis romanas“ (N-7). 22.55 
Romantinė drama „Svajonių kruizas. Turkija“ 
(N-7). 0.45 „Privati praktika“ (N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 „Sargy-
binis“. 7.05 „Mikropolis“. 7.30 Padriki užrašai. 
7.50 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.00 
Sveikata. 9.00 Naujienos (su subtitrais). 9.10 
Kol visi namie. 10.05 „Mašos pasakos“. 10.25 
Fazenda. 12.25 Linksmųjų išradingųjų klubas. 
15.40 „Ala Pugačiova. Rinktinės“. 17.40 „Vie-
nas prie vieno“. Naujas sezonas. 21.00 Sekma-
dienio „Laikas“. 22.10 „Pamaskvio vakarai“. 
23.10 Šiandien vakare. 0.50 EURONEWS. 1.20 
„Briliantinė ranka“. 2.55 „Jumorina“. Juoko 
festivalis (su subtitrais lietuvių k.). 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.20 Pats sau režisierius. 9.10 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.40 Rytinis paštas. 10.20 Žinios. 
Maskva. 11.00, 14.00, 20.00 Naujienos. 11.20 
Juoktis leidžiama. 14.15 „Mama, aš vedu“. 
16.10 „Paprastoji mirta“. 22.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
6.50 „Fiksikai“. 6.55 Pažink saviškius. 7.40 
Žiūrėti visiems! 8.35 Rusiškas vairavimas. 9.30 
„Paskutinę akimirką“. 9.55-22.40 „Paskutinė 
meistro paslaptis“. 

 nTV MIR
7.25 „Ekskliuzyvas“. Anatolijus Kimas „Pasi-
vaikščiojimai su rašytoju“. 8.00, 10.00, 16.00, 
21.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.55 NTV Stringe-
riai. 9.25 Valgome namie. 10.25 Pirmoji pavara. 
11.05 Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų 
atsakas. 13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuo-
sime, pavalgysime! 15.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 16.20 „Garsūs tėvai“ . 17.05 „Milijono verta 
paslaptis“. 19.00 Savaitės akcentai. 19.55, 21.10 
„Bėk!“ 24.00 Tu nepatikėsi! 1.00 „Šamanas 2“. 

 TV PolonIa
8.45 Giminės saga. 9.10 XX tarptautinis romų 
kultūros ir muzikos festivalis Cechocineke. 10.05 
Laisvas ekranas. 10.20 Lenkija su Miodeku. 10.30, 
20.25, 2.25 Mada šeimai. 10.50 Grūdas. 11.20 
Petersburskio muzikos šou. 11.50 „Šėtonas iš sep-
tintos klasės“. 12.40 Vietos, turinčios istoriją. 12.55 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.15 Pramoginė laida. 15.40, 0.55 
Įsimylėk Lenkijoje. 16.10 „Hit Hit Hurra!“ 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 
19.50  Akis į akį. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45  „Blondinė“. 22.40  
„Paskutinė akcija“. 0.20 „Brathanki“ koncertas. 

 TV1000
6.10 „Memento“. 8.15 „Pėdsakai“. 10.20 „21“. 
12.35 „Pasimatymas“. 14.10 „Gruodžio berniu-
kai“. 16.05 „Pykčio regimybė“. 18.05 „Memen-
to“. 20.10 „Apalosa“. 22.15 „Atleisk man, kad 
tave myliu“. 0.25 „Eskobaras: Kruvinas rojus“. 

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

 TRaVel
9.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 10.00 Gyveni-
mas rąstų namelyje. 11.00, 17.00 Turto gelbėtojai. 
12.00, 19.00 Viešbučių verslas. 13.00 Nekilnoja-
mojo turto paieška. 14.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 15.00, 20.00, 1.00 Statybos atokioje 
Montanoje. 16.00 Namų medžiuose gyventojai. 
21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Viešbučių paslap-
tys ir legendos. 24.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 

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

rugsėjo 18 d. 

 17.40  „Aguonų laukas“ 17.00  „Havajai 5.0“ 17.00  „Rožinės 
  panteros sūnus“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.00 „Sodininkų pasaulis“.
8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

11.30 „Gyvybės šaltinis - 
vanduo“.

12.00 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

12.30 „Pagaminta Italijoje“.
13.00 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
14.05 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Viengungis“.
17.00 Komedija „Rožinės 

panteros sūnus“ (N-7).
18.50 „Būrėja“.
19.55 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir degantis žmogus“.

22.50 Romantinė komedija 
„Selestė ir Džesis 
amžinai“ (N-14).

0.35 „Karalienė Izabelė“.
1.50 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir laisvasis kritimas“.

3.20 „Ar jūsų šuo - 
genijus?“

4.05 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

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

nės (N-7).
12.00 „Praeities žvalgas“ 

(N-7).
12.30 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 „6 kadrai“ (N-7).
15.00 Pasaulio rali-kro-

so čempionato 
Barselonos etapas. 
Tiesioginė transliacija.

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Singapūro 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

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 „Paskutinis šansas 

įsimylėti“.
16.10 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

17.10 „Automobiliai - 
meno  
šedevrai“.

17.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

18.50 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

20.00 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

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

23.30 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

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

„LEGENDA APIE ZORO“
Nuotykių filmas. JAV. 2005.
Režisierius: Martin Campbell.
Vaidina: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell.

XIX amžius, dešimt metų nuo pirmosios dalies įvykių. Zoro - arba tie-
siog Alechandras - gyvena ramų gyvenimą su žmona Elena ir augina 
jųdviejų sūnų. Tačiau atsiranda misija, verta prikelti iš pelenų Zoro: slapta 
organizacija nenori, kad Kalifornijos valstija taptų Amerikos dalimi. Zoro 
imasi veiklos, tačiau dėmesio stoka nervina Eleną.

LNK
12.00

rekomenduoja

„VALSTYBINIS ROMANAS“
komedija. Vokietija. 2014.
Režisierius: Michael Rowitz.
Vaidina: Veronica Ferres, Philippe
Caroit, Martin Brambach.

Ana Bremer yra graži, protinga ir vie-
nintelė tokia visoje Vokietijoje - ji šalies 
kanclerė. Europos viršūnių susitikime 
ji susipažįsta su naujai išrinktu Pran-
cūzijos prezidentu. Ar galėtų jie būti 
kartu, kai abu yra valstybių vadovai? 

„PAGRĮSTA ABEJONĖ“
krimiNaliNis trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Peter Howitt.
Vaidina: Dominic Cooper, 
Samuel L.Jackson, Gloria Reuben.

Mičas Broktonas dirba apygardos 
advokatu. Vieną vakarą važiuodamas 
automobiliu jis partrenkia žmogų ir 
pasišalina iš žmogžudystės vietos. 
Juodaodis vyras, vardu Klintonas, 
randamas prie partrenkto žmogaus 
kūno ir jam pateikiami kaltinimai. 

„TA NEJAUKI AKIMIRKA“
romaNtiNė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Tom Gormican.
Vaidina: Zac Efron, Michael 
B.Jordan, Miles Teller.

Džeisonas, Maikis ir Danielis - trys 
geriausi draugai, kurie nuolat iš-
gyvena tą nejaukią akimirką, kai 
santykiuose reikia nuspręsti: „O kas 
toliau?“ Džeisonas tiesiog nemoka 
įsipareigoti, tad ir vėl lieka vienas. 

TV8
21.00

TV3
22.00

BTV
23.00

 ANIMAL PLANET
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akiplėšos katės. 
8.15 Jankių džiunglės. 9.10, 19.15 Pirmapradė 
Belovežo giria. 10.05, 20.10 Australija nenori tavęs 
užmušti. 11.00 Kova su brakonieriais. 11.55, 22.55 
Ostinas Styvensas. 12.50, 1.40 Mirtinos salos. 
13.45 Kaimo veterinaras. 14.40 Daktarė Dy. 15.35 
Liūtė karalienė. 16.30 Didžiausi ir blogiausi. 17.25 
Sveikas, pasauli! 18.20, 22.00 Akvariumų verslas. 
21.05 Dr. Džefas. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Prancū-
zijos etapas. 8.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. 
Penktosios rungtynės. 11.00 WTA Quebec. Mo-
terų tenisas. Pusfinalis. Pirmasis mačas. Vakar. 
13.00 WTA Quebec. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
Antrasis mačas. Vakar. 15.00 Tiesioginė translia-
cija. Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanijos 
etapas. 17.00 NBA krepšinio lyga. Finalas. Šeš-
tosios rungtynės. 20.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 20.30 Futbolo klubų karaliai. 
Mančesterio „United“. 21.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Ispanijos etapas. Šiandien. 23.00 
Tiesioginė transliacija. WTA Quebec. Moterų 
tenisas. Pusfinalis. Finalas. 1.00 Pasaulio ralikro-
so čempionatas. Prancūzijos etapas. 3.00 KOK 
World Series. Bušido kovos. Vilnius 2015. 2 d. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leices-
ter“ - „Burnley“. 8.45 Rio 2016. Paplūdimio 
tinklinis. Finalas. Moterys. 9.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Admiral“ - „Neftekhimik“. Tiesioginė 
transliacija. 12.30 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 13.30 „Formulė-1“. Singapūro GP kva-
lifikacija. 14.50, 0.10 „Formulė-1“. Singapūro 
GP lenktynės. 17.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Stoke“. Tiesioginė 
transliacija. 18.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Sunderland“. Tiesioginė 
transliacija. 20.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Watford“ - „Manchester United“. 22.20, 
5.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sout-
hampton“ - „Swansea“.  

 EUROSPORT
7.15, 12.15, 13.15, 18.25 Motosportas. Pasau-
lio čempionatas. 8.30, 19.00 Salės futbolas. 
Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 11.00, 15.00 
Dviračių sportas. 13.00, 23.40 Sporto linksmy-
bės. 15.30, 20.00 Dviračių sportas. Europos 
čempionatas. Prancūzija. 18.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. Vokietija. 18.55, 23.30 
Sporto naujienos. 21.00, 24.00, 2.00 JAV fut-
bolo lyga. 23.00 Motosportas. FIA Europos 
čempionatas. Latvija. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 Fantastinis nuotykių f. 

„Hobitas. Penkių 
armijų mūšis“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“.
20.00 TV serialas 

„Apie mus ir 
Kazlauskus“ (N-7).

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

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas 
„Kobra 11“ (N-7).

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

0.35 TV serialas 
„Elementaru“ (N-7).

1.30 TV serialas 
„Dauntono abatija“ .

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Agentas 

Šunytis“.
7.25 „Žmogus-voras“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

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

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 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 f. „Į saulę“ 

(N-14).
0.15 TV serialas 

„Judantis objektas“ 
(N-7).

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“.
10.50 Klausimėlis.lt.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

istorija.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Obama Baltuosiuose 

rūmuose“. 3 d. 
23.35 Trumposios žinios.
23.40 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 16.20  „Šlovės dienos“ 13.30  „Simpsonai“  14.05  „Turtuolė vargšė“

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis rei-
das. 9.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.05 Komedija „Valstybi-
nis romanas“ (N-7). 13.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ (N-7). 15.00 
Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis reidas. 17.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Gyvenimo 
karuselė“ (N-7). 23.00 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7). 1.00 Langai (N-7). 

 Info TV
6.00, 12.40 Apie žūklę. 6.30 Tauro ragas (N-7). 
7.00 Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės 
kriminalai (N-7). 8.30, 15.15 „Penktoji pavara“. 
9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.15 Savaitės 
kriminalai (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10, 
14.45 „Alfa“ savaitė. 13.10 24 valandos (N-7). 
13.55 Bus visko. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00, 22.30 Info diena. 21.00 Info diena. Die-
nos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.45, 12.20 „Šiandien vakare“. 12.00 Naujie-
nos. 12.40 „Mano angelas turi vardą“. 13.40, 5.05 
Mados nuosprendis. 14.45 Vyriška/Moteriška. 
15.40 „Apie meilę“. 16.50 Vakaro naujienos. 17.45 
Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas.  21.05 „Medicinos sesuo“. 
23.25 „Apie meilę“. 0.30 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. 11.35, 17.25, 
20.45 Žinios. Maskva. 12.00 Visada sakyk visada. 
14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 „Kamenskaja“. 
17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
Gražioji Karina. 23.00 Specialusis korespondentas. 

 Ren
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos 
dramos“. 9.50 Pati naudingiausia programa. 10.55 
„Atspindžiai“. 11.55 Paklydimų teritorija. 14.00 
Gyva tema. 15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šei-
mos dramos“. 17.10 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 18.10 „Mokslo apgauti 2“. 19.20 Pasaulio 
paslaptys. 21.25 Jumorina. 23.20 Žiūrėti visiems!  

„TIKRaSIS aMITIVIlIo SIaUBaS“
Siaubo drama. JAV. 2005.
Režisierius: Andrew Douglas.
Vaidina: Ryan Reynolds, Melissa George, Jimmy Bennett.

Džordžas su žmona Kete randa savo svajonių namą. Naujakuriai sužino, 
kad pastatas turi baisią istoriją, tačiau nusprendę, kad namas yra tik na-
mas, jį įsigyja. Vos įsikėlę jie ima pastebėti keistus dalykus, atrodo, kad 
name gyvena dar kai kas. Džordžas ir Ketė ima domėtis buvusiu namo 
savininku ir jo nusikaltimu.

TV6
23.00

„GYVenIMo KaRUSelĖ“
drama. Vokietija. 1994.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Christiane Horbiger, 
Barbara Wussow, Jacques Breuer.

Mylimiausią dėdę ištikus nelaimei, 
mergina atšaukia savo vestuvių 
ceremoniją Londone ir išvyksta 
į Kornvalio kraštą aplankyti tetos 
ir pareikšti užuojautos. Traukinyje 
ji susidraugauja su miela drovia 
mokinuke, keliaujančia pas savo 
močiutę. Čia į istoriją įsipina ir dar 
vienas personažas - patrauklus 
jaunas tapytojas.

„SaRGYBInIS“
VeikSmo trileriS. JAV. 2006.
Režisierius: Clark Johnson.
Vaidina: Michael Douglas, Kim 
Basinger, Kiefer Sutherland.

Specialusis agentas Pitas Gariso-
nas yra įsitikinęs, kad Baltuosiuose 
rūmuose yra išdavikas. Po vieno 
iš prezidento asmens sargybinių 
nužudymo jo teorija pasitvirtina, 
tačiau visi įtaria būtent jį. Garisonas 
yra nušalinamas nuo pareigų, jam 
pateikiami kaltinimai ir pirmosios ledi 
suvedžiojimu. Garisonas yra pasiruo-
šęs vienas mesti iššūkį visai sistemai.

„DaUnTono aBaTIja“
tV SerialaS. Jungtinė Karalystė. 
2013.
Režisierius: Julian Fellowes.
Vaidina: Hugh Bonneville, Phyllis 
Logan, Elizabeth McGovern.

Pasakojimo veiksmas nukels į turtin-
gą dvarą, nuo 1912-ųjų iki 1920 me-
tų. Kai Anglijoje, savo giminės dvare 
Dauntone, gyvenančio grafo Grant-
hamo titulo įpėdinis žūsta, šeima ti-
kisi, kad dabar visas turtas po grafo 
mirties pereis jo vyresniajai dukrai... 

TV8
21.00

TV3
1.30

rekomenduoja

BTV
21.30

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

6.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.30 „Tokia tarnyba“.
8.25 TV serialas „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

žibintų gatvės“.
19.30 TV serialas 

„Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo trileris 

„Sargybinis“ (N-7).
23.45 Kriminalinis trileris 

„Pagrįsta abejonė“.
1.25 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (1) (N-7).
3.05 Kalbame ir rodome.
3.45 „Žvaigždės kelias“.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Vantos lapas.
7.55 Kaimo akademija.
8.25 Kartų kovos.
9.25 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Atšilimas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Inspektorius 

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

2016.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida.

22.30 Reporteris.
23.15, 2.40 Lietuva 

tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mafijos kronikos. 

Kriminalinė istorija 
(N-14).

0.45, 4.15 „Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
5.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.

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

šventė.
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 „Nuo gamyklos kon-

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

dienos.
19.30 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Euromaxx.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Drama „Reičel išteka“ 

(subtitruota, N-7).
0.20 ARTi. Medis.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Tikri vyrai.
4.00 LRT OPUS ORE. 
5.00 Panorama. 

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

kraštą.
8.15 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
8.45 „Denis 

Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“ (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 

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

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmog-

žudystės XIII. Taurus 
sportas“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
1.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.50 „Mentalistas“ (N-7).
2.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.20 „Nusikaltimo vieta. 

Komisaras Borovskis 
ir degantis žmogus“ .

4.50 „Tėvas Motiejus“ .

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

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

(N-7).
11.30 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo drama 

„Tikrasis  
Amitivilio  
siaubas“ (S).

0.45 „Nevykėlių dalinys“ 
(N-7).

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

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

pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Šimtas 
pasaulio  
stebuklų“.

11.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

12.40 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

13.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

14.10 „Virtuvės 
karaliai“.

14.45 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

15.45 „Švelnus ir šiurkš-
tus“ (N-7).

17.30 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

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

19.00 „Kai šaukia širdis“.
20.00, 23.15 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

21.30 Kino 
akademija. 
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“.

23.45 „Svetimšalis“ 
(N-14).

 13.05  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 20.30  Nuoga tiesa 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 19.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 16.00  „Havajai 5.0“  22.55  „Bėgantis laikas“

TV PROGRAMArugsėjo 19 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 Ekstrasen-
sai prieš detektyvus. 11.55 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 
Paslėptų kamerų agentūra. 14.30 „Susitikimo 
vieta“. 16.20 „Antrasis žmogžudysčių skyrius“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.55 „Žaidimas. 
Revanšas“. 21.50 „Tvarkdarys“. 23.50 Dienos 
apžvalga. 0.20 „Pzdniakovas“. 0.30 „Šamanas“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kan-
dys. 8.30 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00 Kelionės su istorija. 12.35 Iš 
kitos pusės. 13.25, 18.20 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Blondinė“. 15.20 Akis į akį. 15.50 XX tarptautinis 
romų kultūros ir muzikos festivalis Cechocineke. 
16.40 Juros periodo atradimas. 16.55 Zondas 2. 
17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Suraizgyta 
ABC. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
21.50 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 22.50, 5.20 
Polonija 24. 23.20 Sveika, Polonija. 0.15 Karo 
portretai. J.Grudzinskis. 0.40 Karo portretai. 
Z.Pacakas-Kužmirskis. 1.10 Šokantis su gamta. 

 TV1000
9.00 „Atleisk man, kad tave myliu“. 11.15 „Esko-
baras. Kruvinas rojus“. 13.30 „Apalosa“. 15.40 
„Veronika ryžtasi mirti“. 17.35 „Gimęs liepos 
ket virtąją“ (N-14). 20.10 „Neįtikėtina jaunojo išra-
dėjo T.S.Spiveto kelionė“. 22.10 „Nenugalimas“. 

 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 nepaprasto-
mis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 11.50 
Nesėk mių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pavojingiausio darbo 
interviu. 14.30 Rūdžių imperija. 20.30 Kaip tai pa-
gaminta? 21.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 23.00 
Vyro nuotykiai Sibire. 24.00 Greitai ir garsiai. 

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

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Kova su brakonieriais. 
9.10 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
14.40 Didžiausi ir blogiausi. 16.30 Mutantų pla-
neta. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40 Akiplėšos katės. 20.10 Hienos ir liūtai. 21.05 
Mirtinos salos. 0.45 Pasiplaukiojimas su rykliais. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. Eindhoveno „PSV“ - Amster-
damo „Ajax“. 8.00, 20.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 8.30, 20.30 
„NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 9.00, 
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Malagos 
„Unicaja“. 10.40, 22.40 Penktasis kėlinys. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
11.00, 23.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Talinas 2015. 13.30, 1.30 „Road to Glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 14.00 WTA Quebec. 
Moterų tenisas. Finalas. Vakar. 16.00 Pasaulio 
ralikroso čempionatas. Ispanijos etapas. Vakar. 
2.00 Sportas. „GSL Samsung Baltics Challen-
ge“. „League of Legends“ rytų finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tot-
tenham“ - „Sunderland“. 8.50 „Formulė-1“. 
Singapūro GP lenktynės. 11.15, 22.00, 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Sibir“. 
13.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Liverpool“. 15.05 Premier lygos apžval-
ga. 16.10 Motosportas. San Marino MotoGP 
lenktynės. 17.35 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - „Sporting“. 19.25 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Metallurg“. Tiesiogi-
nė transliacija. 24.00 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Villarreal“ - „Zurich“. 1.50 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Metallurg“. 

 eurosPorT
6.00, 9.30 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. 7.30, 12.30, 23.00 JAV futbolo lyga. 
11.00 Salės futbolas. Pasaulio čempionatas. 
Kolumbija. 14.00 Dviračių sportas. Europos 
čempionatas. Prancūzija. 15.30, 20.05, 2.30 
Dviračių sportas. Europos čempionatas. Belgi-
jos, Olandijos ir Liuksemburgo etapas. 17.30, 
1.05 Tenisas. 19.55, 0.55 Sporto naujienos. 
21.00, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 23.30 
Jojimas. 23.45 Jojimas per kliūtis. Belgijos 
etapas. 0.45 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  22.30  Reporteris  22.00  Dabar pasaulyje 21.30  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 19.30  KK2 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kulinarinis reidas. 
9.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 „Gyvenimo karuselė“ (N-7). 
13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Kuli-
narinis reidas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Vasara prie jūros“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7). 0.55 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Penk-
toji pavara“. 12.10, 14.50, 21.30 Dviračio šou. 
12.40 Tauro ragas (N-7). 13.10 24 valandos 
(N-7). 13.50 Autopilotas. 14.15 Ne vienas kely-
je. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 21.00 
Info diena. Dienos komentaras. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 
10.50, 12.20 „Medicinos sesuo“. 12.00 Naujienos. 
12.55 Kartu su visais. 13.50, 4.50 Mados nuospren-
dis. 14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 „Apie meilę“. 
16.55 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 
21.00 „Medicinos sesuo“. 23.25 „Apie meilę“. 

 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 Visada sakyk visada. 
14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 „Kamenskaja“. 
17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 minučių. 21.00 
„Gražioji Karina“. 23.00 Vakaras su V.Solovjovu.

 Ren
7.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.55 „Šeimos dra-
mos“. 10.00 Pati naudingiausia programa. 11.00 
„Atspindžiai“. 12.00 Jumorina. 13.55 Gyva tema. 
15.00 Tinkama priemonė. 16.05 „Šeimos dra-
mos“. 17.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
18.10 „Mokslo apgauti 2“. 19.20 Pasaulio paslap-
tys. 21.30 Slaptosios teritorijos. 23.35 Rusiškas 
vairavimas. 0.20 „Kareiviai“. 1.05 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 „Delta. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.50 Paslėptų ka-
merų agentūra. 14.30 „Susitikimo vieta“. 16.20 
„Antrasis žmogžudysčių skyrius 2“. 18.00 Kal-
bame ir rodome. 19.40 „Žaidimas. Revanšas“. 
21.30 „Tvarkdarys“. 23.25 Dienos apžvalga. 
23.55 „Šamanas 2“. 1.50 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Bodo“. 15.30 Karo portretai. J.Grudzinskis. 15.55 
Karo portretai. Z.Pacakas-Kužmirskis. 16.25, 1.10 
Su Andrusu po Galiciją. 16.55 Zondas 2. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Sekmadienis su... K.Kešlovskio 
kinu. 19.40 Prie Tatrų. 20.25, 6.50 250 metų 
Lenkijos visuomeniniame teatrui. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 Vasara su 
radiju. 0.40 Kažkas matė, kažkas žino... 

 TV1000
8.10 „Nenugalimas“. 10.25 „Ugnies gaudynės“. 
12.15 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo T.S.Spiveto 
kelionė“. 14.05 „Sala“. 16.25 „Versalio roma-
nas“. 18.25 „Salt“. 20.10 „Ponas Niekas“. 22.35 
„Pasitikėk draugais“. 0.10 „Šnipų žaidimas“. 

 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 medžio-
tojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas nepa-
prastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Rūdžių imperija. 14.30 
Sunkvežimių vairuotojai. 21.00 Motociklai. 23.00 
Mirtinas laimikis. 24.00 Greitai ir garsiai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėto-
jai. 10.00 Viešbučių verslas. 11.00 Tamsiosios 
Amerikos paslaptys. 15.00 Namų medžiuose 
gyventojai. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 
Iškyla gamtoje. 18.00 Neįprastas maistas. 24.00 
Tamsiosios Amerikos paslaptys. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

vasara. Sugrįžimas“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių 

vasara. Sugrįžimas“ 
(N-7).

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Drama „Saugus 

prieglobstis“ (N-7).
0.55 TV serialas 

„Elementaru“ (N-7).
1.45 TV serialas 

„Dauntono abatija“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys“.
7.00 „Žmogus-voras“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 TV serialas 

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

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

„Svajonių princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Veiksmo ir nuotykių 

f. „Karo menas“ 
(N-14).

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

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ .
10.50 Stilius.
11.35 „Obama Baltuosiuose 

rūmuose“. 3 d. 
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Šlovės dienos“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.20 LR Seimo rinkimų 

debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Bodo“.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
2.55 LR Seimo rinkimų 

debatai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

9.25 Mistinės istorijos.
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

žibintų gatvės“.
19.30 TV serialas 

„Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Pavariau (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Kaip pavogti nuotaką“.
23.40 Veiksmo trileris 

„Sargybinis“ (N-7).
1.40 TV serialas 

„Liežuvautoja“ (N-7).
2.25 Kalbame ir rodome.
3.10 „Žvaigždės kelias“.
4.05 Pavariau (N-7).
4.30 Kalbame ir rodome.

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.25 Nuoga tiesa (N-7).
9.25 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Atšilimas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Inspektorius 

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

Orai.
17.15 Seimo rinkimai 

2016.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.40 „Atšilimas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15, 2.40 Lietuva 

tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 24/7.
0.45, 4.15 „Delta“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
5.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis  
pasaulis“.

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

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

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

Gerulaičiu.
18.05 Legendos.
18.50 Bėdų turgus.
19.35 „Stepanas Bandera. 

Ukraina tarp raudono 
ir juodo. Bandera“.

20.30 „Šokių akademija“.
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Drama „Laris 

Kraunas“.
0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. .
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Karinės paslaptys.
4.00 Anapus čia ir dabar.
5.00 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
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rugsėjo 20 d. 

 19.00  „Šimtas pasaulio 
  stebuklų“

 9.00  Tavo augintinis 20.05  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Akiplėšos katės. 9.10, 
14.40 Mirtinos salos. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdy-
tojai. 16.30 Hienos ir liūtai. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Detroitas. 
20.10, 3.25 Hienos ir liūtai. 21.05, 5.02 Kaimo 
veterinaras. 0.45 Užpultasis. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Rusijos „Pre-
mier“ lyga. „Rubin“ - „CSKA“. 8.00, 20.00 M-1 
iššūkis. Kovinis sportas. 9.00 Lietuvių pasi-
rodymai. NBA krepšinio lyga. „Heat“ - „Rap-
tors“. 11.00, 23.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Moldova 2015. 1 d. 14.00 WTA Quebec. 
Moterų tenisas. Pusfinalis. Pirmasis mačas. 
16.00 WTA Quebec. Moterų tenisas. Pusfinalis. 
Antrasis mačas. 21.00 Lietuvių pasirodymai. 
NBA krepšinio lyga. „Heat“ - „Raptors“. 1.30 
Motosportas. Spidvėjaus komandinis pasaulio 
čempionatas. Antrasis važiavimas. 4.30 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG - 
„Arsenal“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Borussia“. 10.40 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Hull“ - „Arsenal“. 12.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Burnley“. 14.30 „Formulė-1“. Singapūro GP 
lenktynės. 16.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - 
„Slovan“. Tiesioginė transliacija. 19.30 Rio 
2016. Krepšinis. Finalas. Vyrai. 21.40 Futbolas. 
Anglijos lygos taurė. „Leicester“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. KHL. 
„Vityaz“ - „Torpedo“. 1.45 Futbolas. Anglijos 
lygos taurė. „Leicester“ - „Chelsea“. 3.35 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos žurnalas. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Slovan“. 

 euroSPort
6.00, 9.30 JAV futbolo lyga. 6.30, 11.00, 17.30 
Tenisas. 8.00, 15.45, 3.00 Dviračių sportas. Eu-
ropos čempionatas. Belgijos, Olandijos ir Liuk-
semburgo etapas. 20.25, 0.55 Sporto naujienos. 
20.35, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija. 22.30 
Motosporto žurnalas. 23.00 Automobilių lenk-
tynės. JAV. 23.30 Motosportas. 24.00 Motos-
portas. Blancpain Endurance serijos lenktynės. 
1.05 Sporto linksmybės. 1.15 Salės futbolas. 
Pasaulio čempionatas. Kolumbija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.45 Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos.

8.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

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

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

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

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

žudystės XIII. Tik ne 
mano kieme“ (N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“.
0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.45 „Mentalistas“ (N-7).
2.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
3.15 „Midsomerio žmog-

žudystės XIII. Taurus 
sportas“ (N-14).

4.45 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

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

(N-7).
11.30 „Rezidentai“ (N-7).
12.30 „Nevykėlių dalinys“ 

(N-7).
13.00 „Moderni šeima“ (1) 

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

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

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Romantinė komedija 

„Mėnesio  
darbuotojas“ (N-7).

0.15 „Nevykėlių dalinys“ 
(N-7).

0.45 „Moderni šeima“ 
(N-7).

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

2.10 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Kas paleido 

šunis?
10.00 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

11.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.30 „Paskutinis šansas 

įsimylėti“.
13.10 „Sekundės 

iki katastrofos“ 
(N-7).

14.10 „Kai šaukia širdis“.
15.10 „Didžiausi pasaulio 

uostamiesčiai“.
16.10 „Visi kalba, kad aš 

tave myliu“.
17.55 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

18.25 „Virtuvės karaliai“.
19.00 „Šimtas pasaulio 

stebuklų“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

21.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

22.40 Balticum TV ž
inios.

23.10 „Aukščiausios klasės 
automobiliai“.

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

(N-7).

„SAuGuS PrieGloBStiS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Lasse Hallstrom.
Vaidina: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders.

Istorija apie paslaptingą jauną moterį Keitę. Kai ji netikėtai atsikrausto 
į mažą miestelį Šiaurės Karolinoje, iš karto sukelia daug klausimų vieti-
niams. Bet Keitė pamažu įsikuria, užmezga ryšius su geraširdžiu našliu, 
parduotuvės savininku ir dviejų vaikų tėvu Aleksu. Atrodo, Keitė ima įleisti 
šaknis. Tačiau jos neapleidžia tamsi paslaptis, atginusi ją per visą šalį.

tV3
22.30

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

Kiekvienas dirbantis „Super Club“ 
parduotuvėje svajoja pelnyti mėne-
sio darbuotojo apdovanojimą. Vinco 
sąskaitoje jau 17 tokių apdovanojimų, 
o kartu su juo pradėjęs darbuotis Za-
kas dar nė karto nebuvo įvertintas. tV6

22.00

„KAro menAS“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2000.
Režisierius: Christian Duguay.
Vaidina: Wesley Snipes, 
Anne Archer, Maury Chaykin.

Derybų įkarštyje nužudomas Kinijos 
ambasadorius prie Jungtinių Tautų. 
FTB agentas Nilas Šo gauna užduotį 
surasti jo žudiką, tačiau netrukus Šo 
išsiaiškina, kad šioje byloje jis laikomas 
pagrindiniu įtariamuoju.lnK

22.15

„KAiP PAVoGti nuotAKĄ“
romantinė komeDija. 
Didžioji Britanija, JAV. 2008.
Režisierius: Paul Weiland.
Vaidina: Patrick Dempsey, Mi-
chelle Monaghan, Kevin McKidd.

Beprotiškai įsimylėjęs milijonierius 
sutinka tapti pabroliu geriausios drau-
gės vestuvėse. Vyrukas tikisi išnaudoti 
paskutinį įmanomą šansą suvilioti 
ilgametę mylimąją ir pagaliau ištarti 
žodžius, kuriuos ji labai nori išgirsti. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

20.00 Gero vakaro šou 
(N-7).

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

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo drama 

„Universalus karys“ 
(N-14).

0.35 „Elementaru“ (N-7).
1.35 „Dauntono abatija“ 

(N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“ (1).

7.00 „Žmogus-voras“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios. 
20.25 Geriausi 

mūsų vakarai  
(N-7).

21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinis 

trileris  
„Naujienų  
medžiotojas“  
(N-14).

0.40 „Judantis 
objektas“  
(N-7).

1.35 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.25 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Nematoma 

Lietuvos istorija.
11.45 „Nemunu 

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

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

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

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

Drama „Kartoninis 
kaimelis“ (N-7).

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

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 18.00  Kas ir kodėl? 15.30  „Itališka meilė“  20.25  Geriausi 
    mūsų vakarai

trečiadienis

„KAULŲ KOLEKCININKAS“
Trileris. JAV. 1999.
Režisierius: Phillip Noyce.
Vaidina: Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah.

Niujorko detektyvas Linkolnas - vienas garsiausių visoje šalyje. Vieno tyri-
mo metu jis buvo sunkiai sužeistas, paralyžiuotas, tačiau ir prikaustytas prie 
patalo tęsė darbą - visa kompiuterinė aparatūra, reikalingi žmonės tilpo jo 
namuose. Juolab kad Niujorką pribloškė brutalus susidorojimas su inteligen-
tiška pora, kuri sėdo į taksi ir dingo. Buvo aišku, kad ši mirtis nėra atsitiktinė.

rekomenduoja

BTV
21.30

„UNIVERSALUS KARYS“
Veiksmo drama. JAV. 1992.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Ally Walker.

Du seni priešai Vietnamo karo 
metu nužudė vienas kitą. Lukas 
tuomet norėjo kuo greičiau išvyk-
ti namo, o Skotas ketino pradėti 
siaubingas žudynes. Susikirtus 
pozicijoms, gyvo neliko nė vieno. 
Kadangi abu buvo galingi kariai, 
vyriausybė užšaldė jų kūnus ir po 
keleto metų pavertė juos mecha-
ninėmis kovos mašinomis.

„NAUJIENŲ MEDŽIOTOJAS“
kriminalinis Trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Dan Gilroy.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Rene Russo, Bill Paxton.

Energingas, ieškantis darbo jau-
nuolis Lu Blumas atranda Los An-
dželo kriminalinės žurnalistikos 
pasaulį. Susiradęs mėgėjiška fil-
mavimo kamera dirbančią koman-
dą, filmuojančią avarijas, gaisrus, 
žmogžudystes ir kitas nelaimes, 
Lu įsibrauna į pavojingą naujienų 
medžiotojų tikrovę, kurioje aukos 
verčiamos į dolerius ir centus.

„VYRAS UŽ PINIGUS“
komedija. JAV. 1999.
Režisierius: Mike Mitchell.
Vaidina: Rob Shneider, 
Arija Bareikis, William Forsythe.

Djusas - neišvaizdus baseinų pri-
žiūrėtojas. Kartą vienam profesio-
naliam moterų linksmintojui už 
pinigus prireikia pagalbos. Reikia 
prižiūrėti vertingą žuvelę, kol jis bus 
išvykęs savo reikalais. Djusas, žino-
ma, sutinka, nes jau seniai svajoja 
pagyventi ant vandenyno kranto...

TV3
22.30

LNK
22.15

TV6
22.00

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis reidas. 
9.35 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.05 „Vasara prie jūros“ (N-7). 
13.00 „Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk 
mane“ (N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Kuli-
narinis reidas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dingę 
laiškai“ (N-7). 22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
0.50 Langai (N-7). 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.20 KK2 (N-7). 11.10 
„Goldman Sachs. Pasaulį valdantis bankas“. 
12.10, 14.50, 21.30 Dviračio šou. 12.40 Ne 
vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 14.00 
Beatos virtuvė. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00, 
22.30 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos ko-
mentaras. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 1.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
1.05 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20 „Medicinos 
sesuo“. 12.55 Kartu su visais. 13.50, 4.25 Mados 
nuosprendis. 14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 „Apie 
meilę“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Naujoji žmona“. 
23.30 „Apie meilę“. 0.35 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 20 
metų be meilės. 14.35 Gyvenimo taisyklės. 15.05 
„Kamenskaja“. 17.45 Tiesioginis eteris. 18.50 60 
minučių. 21.00 „Gražioji Karina“. 23.00 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.00 „Rudens detektyvas“. 

 REN
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40, 16.00 „Šei-
mos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 
10.40 „Atspindžiai“. 11.40 Slaptosios teritorijos. 
13.55 Gyva tema. 14.55 Tinkama priemonė. 17.05 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 18.10 „Mokslo 
apgauti 2“. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.30 Slaptosios teritorijos. 22.35 „Fantastika su 
grifu „Slaptai“. 23.35 Pažink mūsiškius! 
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6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 „Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Trileris „Kaulų 

kolekcininkas“  
(N-7).

23.55 Romantinė komedija 
„Kaip pavogti  
nuotaką“ (N-7).

1.50 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.40 „Liežuvautoja“ (N-7).
3.25 Kalbame ir rodome 

(N-7).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.25 Auksinė daina.
9.25 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Atšilimas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Inspektorius 

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

Žinios. 
17.15 Seimo rinkimai 

2016.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.40 „Atšilimas 12“ 

(N-7).
21.30 Mafijos kronikos 

(N-14).
22.30 Reporteris.
23.15, 2.40 

Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai 

(N-7).
0.45, 4.15 

„Delta“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.50, 5.00 

„Inspektorius 
Mažylis“ (N-7).

3.30 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).

5.40 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

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

Rumšiškės. 2 d.
13.05 „Australijos lietuviai -

tolimi ir artimi“.
14.00 „Nuo gamyklos 

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

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

Edmundas Seilius.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Komedija „Šimtametis, 

kuris išlipo pro langą 
ir dingo“ (N-7).

0.20 Naktinis ekspresas.
0.55 Muzikuoja ansamblis 

„Musica humana“. 
2006 m.

1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
4.05 „Prieš parskrendant 

į žemę“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas“ 

(N-7).
7.40 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
8.45 „Denis 

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

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

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

šviesa“.
17.50 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Ramybės savaitgalis“ 
(N-14).

22.55 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

0.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.45 „Mentalistas“ (N-7).

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

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

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

(N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

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

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

atidarymo rung-
tynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Prienų-
Birštono „Vytautas“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Komedija „Vyras už 

pinigus“ (N-7).
23.50 „Moderni šeima“ 

(N-7).
0.50 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
1.45 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

2.35 Aukščiausia pavara. 
Top 41.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

10.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

11.40 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

12.10 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

13.20 „Holivudas mirė“.
15.20 „Ilga mažo 

kikilio kelionė“.
17.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
18.00 Kas paleido 

šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Aukščiausios 

klasės  
automobiliai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

23.40 „Kai šaukia širdis“.
0.40 „Automobiliai - 

meno šedevrai“.

 22.30  „Šimtametis, kuris
    išlipo pro langą ir dingo“

 23.45   Patriotai 2.40  „Liežuvautoja“  13.20  „Holivudas mirė“ 19.00   LKL sezono 
atidarymo rungtynės

 15.35  „Agentas Šunytis“

TV PROGRAMArugsėjo 21 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 „Delta. Tęsinys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.50 Slaptų kamerų agentūra. 
14.30 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antrasis žmog-
žudysčių skyrius 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Žaidimas. Revanšas“. 21.30 „Tvarkdarys“. 
23.25 Dienos apžvalga. 23.55 „Šamanas 2“. 
1.50 „Susitikimo vieta“. 3.20 „Švyturio šviesa ir 
šešėlis“. 4.20 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 „Pas draugus“. 
8.30 Povandeninė ABC. 8.40, 18.05, 2.25 „Dordo 
nuotykiai“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.20, 5.50 Svei-
ka, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Šifrų tvirtovės paslaptis“. 15.25, 
0.15 „Vaikai bastūnai“. 16.25 Šokantis su gamta. 
16.55 Astronariumas. Lenkų kosmoso verslas. 
17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Povandeninė 
ABC. 18.55 Zaolzė. 19.25, 1.10 Rytų studija. 
20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egza-
minas“. 6.45 Yra tokia vieta - Polkovicai. 

 TV1000
8.10 „Pasitikėk draugais“. 9.45 „Šnipų žaidi-
mas“ (N-7). 12.00 „Ponas Niekas“. 14.25 „21“. 
16.35 „Pėdsakai“. 18.35 „Pasimatymas“. 20.10 
„Paranoja“ (N-7). 22.10 „Ten, kur širdis“. 0.15 
„Pažadas“. 2.00 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. 

 DiscoVery 
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 Išgyvenimas ne-
paprastomis sąlygomis. 10.55 Traukiniu į Aliaską. 
11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 22.00, 
3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Didžiosios mašinos. 14.30 Didžiosios statybos. 
21.00, 2.50 Rūdžių imperija. 23.00, 4.30 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 Nepaprasti 
inžinierių sprendimai. 1.55 Kaip veikia daiktai. 

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

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.00, 14.40 Kaimo 
veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 
8.15, 12.50 Detroitas. 9.10 Kaimo veterinaras. 
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 Hienos ir liū-
tai. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Dr. Džefas. 20.10, 3.25 Afrikos 
medžiai. 21.05, 5.02 Daktarė Dy. 0.45 Žvėrių 
pasauliai. 

 sPorT1
5.00, 18.00 Čempionų kelias. NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Klyvlando „Cavaliers“. 
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurė. 
9.00, 21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - 
Madrido „Real“. Trečiosios pusfinalio rung-
tynės. 10.40, 22.40 NBA Pasaulis. Specia-
li krepšinio laida. 11.00, 23.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 2 d. 
14.00 Čempionai LT. Lietuvos atvirasis golfo 
mėgėjų čempionatas. 15.00 Motosportas. Spi-
dvėjaus komandinis pasaulio čempionatas. 
Finalas. 1.30 Sportas. „GSL Samsung Baltics 
Challenge“. „League of Legends“ vakarų fi-
nalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Ju-
ventus“ - „Sevilla“. 8.50 Futbolas. UEFA 
Čem pionų lyga. „Real“ - „Sporting“. 10.40 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Villarreal“ - 
„Zurich“. 12.30, 18.50 Futbolas. Anglijos 
lygos taurė. „Leicester“ - „Chelsea“. 14.20 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Slovan“. 
16.20 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 16.50 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“ - 
„Torpedo“. 20.40 „Formulė-1“. Singapūro GP 
lenktynių ap žvalga. 21.40 Futbolas. Anglijos 
lygos taurė. „Northampton“ - „Manchester 
United“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbo-
las. Anglijos lygos taurė. „Swansea“ - „Man-
chester City“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Avangard“. 3.35 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 5.05 Futbolas. Angli-
jos lygos taurė. „Northampton“ - „Manchester 
United“. 

 eurosPorT
6.00, 11.00, 17.30, 24.00 Tenisas. 8.00, 15.45, 
3.00 Dviračių sportas. Europos čempionatas. 
Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo etapas. 
9.30, 1.15 Salės futbolas. Pasaulio čempiona-
tas. Kolumbija. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
20.30, 4.00 Angliškasis biliardas. Kinija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 23.15  Lietuva tiesiogiai  19.50   Bėdų turgus 17.10   Klauskite daktaro 19.30  Valanda su Rūta 19.30  „Naisių vasara.     
    Sugrįžimas“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Kulinarinis rei-
das. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.05 „Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 14.00 „Pamiršk mane“ 
(N-7). 15.00 Langai (N-7). 16.00 Kulinarinis 
reidas. 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 Romantinė drama „Ana ir ka-
ralius“ (N-7). 24.00 „Gyvenimo bangos“ (N-7). 
1.45 Langai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 15.20 KK2 (N-7). 11.15 
Pagalbos skambutis (N-7). 12.10, 14.50, 21.30 
Dviračio šou. 12.40 Autopilotas. 13.10 24 va-
landos (N-7). 13.50 „Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas“. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00, 22.30 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 

 PBK
6.00, 1.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.55, 
1.10 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk 
sveikai! 10.45, 12.20 „Naujoji žmona“. 13.00 Kartu 
su visais. 13.55, 5.00 Mados nuosprendis. 14.50 
Vyriška/Moteriška. 15.50 „Apie meilę“. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.05 „Leiskite tave pabučiuoti... per 
vestuves“. 23.05 „Apie meilę“. 0.15 Anna Netrebko. 

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

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40, 16.05 „Šei-
mos dramos“. 9.40 Pati naudingiausia programa. 
10.50 „Atspindžiai“. 11.50 Slaptosios teritorijos. 
12.55 „Fantastika su grifu „Slaptai“. 14.00 Gyva 
tema. 15.00 Tinkama priemonė. 17.05 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 18.10 „Mokslo apgauti 
2“. 19.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 
A.Čapman paslaptys. 22.30 „Kosminių istorijų 
diena“. 23.35 „V ir M“. 0.20 „Kareiviai“.

 nTV MIR
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 6.10 
Naujas rytas. 8.30 Julijos Vysockos studija. 9.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.20 „Delta. Tęsinys“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.50 Slaptų kamerų agentūra. 
14.30 „Susitikimo vieta“. 16.20 „Antrasis žmog-
žudysčių skyrius 2“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Revanšas“. 21.30 „Tvarkdarys“. 23.25 
Dienos apžvalga. 23.55 „Šamanas 2“. 1.50 „Su-
sitikimo vieta“. 3.25 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Paslėpti lobiai. 17.00 Kaip taip veikia. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos 
lobiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 
Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 
19.20 Kelionės su istorija. 20.25 Juros periodo 
atradimas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras 
Aleksas“. 0.05 Kabaretų TOP. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
8.10 „Ten, kur širdis“. 10.15 „Pažadas“. 12.05 
„Paranoja“ (N-7). 14.00 „Atleisk man, kad tave 
myliu“. 16.05 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. 
18.10 „Apalosa“. 20.10 „Dviejų šimtmečių žmo-
gus“ (N-7). 22.25 „Pano labirintas“. 0.30 „Nuo 
5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 2.10 „Nenugalimas“. 

 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 Likvidatorius. 10.05 Išgy-
venimas nepaprastomis sąlygomis. 10.55 Trauki-
niu į Aliaską. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 1.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Įšalusio 
aukso prakeiksmas. 14.30 Ledynų auksas. 21.00, 
2.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 22.00, 3.40 
Kovos dėl konteinerių. 24.00 Greitai ir garsiai. 1.00 
Gatvių lenktynės. 1.55 Stori ir įsiutę. Griausmas. 

 TRaVel
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 24.00, 5.00 Tamsiosios Amerikos paslaptys. 
15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neį-
prastas maistas. 22.00, 3.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 23.00, 4.00 Statybos atokioje Montanoje. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

8.25 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

Sugrįžimas“  
(N-7).

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

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

„Prieš ugnį ugnimi“ 
(N-14).

0.25 „Elementaru“ 
(N-7).

1.25 „Dauntono abatija“ 
(N-7).

6.30 „Didysis 
žvejys 2“.

7.00 „Žmogus-voras“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.40 24 valandos 
(N-7).

10.30 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.35 „Auklė“.
13.05 „Svajonių 

princas“.
14.05 „Turtuolė 

vargšė“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo f.

„Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas“ 
(N-14).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Istorijos detektyvai.
11.45 Interaktyvi viktorina

„Paklauskim 
Lietuvos“.

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

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

rinkimų debatai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Naujoji lietuvių 

dokumentika. 
„Pasitikiu tavimi“.

22.40 Trumposios žinios.
22.45 Nuotykių drama 

„Juodasis auksas“ 
(N-14).

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

(N-7).

6.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“.
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“.
19.30 „Žvaigždės kelias“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Penkiakovė“  
(N-14).

23.40 Trileris 
„Kaulų kolekcininkas“ 
(N-7).

1.50 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.40 „Liežuvautoja“ (N-7).
3.25 „Žvaigždės kelias“.

6.04 TV parduotuvė.
6.20 Reporteris.
7.25 Patriotai.
8.25 Dokumentinis f.

„Sparnuočių 
gyvenimas. 
Nepasotinamieji“.

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

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

(1) (N-7).
12.35 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Inspektorius 

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

Žinios. Orai.
17.15 Seimo rinkimai 

2016.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
20.30 „Atsargos pulkininkas

tiria. Savo mirties 
data“ (1) (N-7).

21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.50, 5.00 „Inspektorius 

Mažylis“ (N-7).
3.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

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

Leipalingis.
13.05 Teatras.
14.00 Dokumentinis f. 

„Nuo gamyklos  
konvejerio 2“.

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

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

Viktoru Gerulaičiu.
18.05 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
19.05 Legendos.
19.50 Bėdų turgus.
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 IQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš Prahos).
22.30 Italų kino magija. 

Drama „Kartoninis 
kaimelis“ (N-7).

23.55 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
4.05 Kultmisijos.
5.00 Panorama.

Dėmesio centre.
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rugsėjo 22 d.

 22.30   „Didžiausi pasaulio
   uostamiesčiai“

 12.30  „Moderni šeima“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

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

šeimininkas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ 

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

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

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

(N-7).
15.05 „Denis 

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

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

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Nebylus liudijimas. 

Globa. I dalis“ (N-7).
22.05 „Nebylus liudijimas. 

Globa. II dalis“ 
(N-7).

23.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.10 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

2.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. Ekstremali 

pagalba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Dežavu“  
(N-7).

0.35 „Moderni šeima“ 
(N-7).

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

2.25 Aukščiausia pavara. 
Top 41.

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.00 „Laukinių 
vakarų Pelenė“.

12.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

13.30 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

14.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

15.30 Kas paleido 
šunis?

16.00 „Automobiliai - 
meno šedevrai“.

16.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

17.45 „Už išlikimo ribų“ 
(N-7).

18.45 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

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

pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Šimtas pasaulio 
stebuklų“.

0.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
6.36 Kaimo veterinaras. 7.25, 11.00 Šunys. 
Konkursas. 8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40 
Daktarė Dy. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvari-
umų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Afrikos medžiai. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Sveikas, pasauli! 20.10, 
3.25 Afrikos medžiai. 21.05, 5.02 Liūtė karalie-
nė. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Čempionų kelias. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Barcelona“ - Madrido „Real“. 
Pirmosios finalo rungtynės. 8.00, 20.00 „Road 
to Glory“. Kovinio sporto žurnalas. 8.30, 20.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.00, 
21.00 Lietuvių pasirodymai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Madrido 
„Real“. Ketvirtosios pusfinalio rungtynės. 10.40, 
22.40 NBA Pasaulis. Speciali krepšinio laida. 
11.00, 23.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Vilnius 2016. 14.00 Motosportas. Spidvėjaus 
komandinis pasaulio čempionatas. Trečiasis 
važiavimas. 17.00 Europos minifutbolo čempi-
onatas. Lietuva - Ispanija. 2.00 Motosportas. 
Spidvėjaus komandinis pasaulio čempionatas. 
Finalas. 5.00 M-1 iššūkis. Kovinis sportas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Swan-
sea“ - „Manchester City“. 8.45 Rio 2016. 
Vandensvydis. Finalas. Vyrai. 10.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 11.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 11.55 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 12.25 Ledo ritulys. 
KHL. „Admiral“ - „Lada“. Tiesioginė translia-
cija. 15.05, 1.10 Futbolas. Anglijos lygos taurė. 
„Northampton“ - „Manchester United“. 16.55 
Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Slovan“. 
Tiesioginė transliacija. 19.30 Futbolas. Anglijos 
lygos taurė. „Swansea“ - „Manchester City“. 
21.20 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - „Lada“. 
23.20 Futbolas. Anglijos lygos taurė. „Leices-
ter“ - „Chelsea“. 3.00 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynių apžvalga. 4.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Salavat Yulaev“ - „Slovan“. 

 euroSPort
6.00, 12.00, 17.30, 24.00 Tenisas. 8.00, 15.45, 
23.00, 3.00 Dviračių sportas. Europos čempi-
onatas. Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo 
etapas. 9.30, 1.15 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija. 20.25, 22.55 Sporto 
naujienos. 20.30, 4.00 Angliškasis biliardas. 
Kinija.

 

„AnA ir KArAliuS“
Romantinė dRama. JAV. 1999.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Ling Bai.

Epinė drama nukels į XIX a. pabaigos Pietryčių Aziją ir papasakos apie 
jauną britų našlę Aną Leonovens, atvykstančią į Siamą mokyti penkias-
dešimt aštuonių karaliaus Mongkuto vaikų. Anglė iš anksto buvo nusi-
teikusi, kad Siamas - atsilikusi šalis, o jos valdovas - tamsuolis despotas. 
Tačiau vos po kelių savaičių Ana suvokia klydusi.

tV8
21.00

rekomenduoja

„PenKiAKoVĖ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 1994.
Režisierius: Bruce Malmuth.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
David Soul, Renee Coleman.

Olimpinėse žaidynėse aukso medalį 
laimėjęs Erikas Broganas pabėga iš 
Rytų Vokietijos į JAV. Atletas džiau-
giasi pasprukęs nuo užgaulaus tre-
nerio Miulerio. Miuleris skrenda į 
Ameriką atkeršyti už išdavystę.

„PrieŠ uGnĮ uGnimi“
Veiksmo dRama. JAV. 2012.
Režisierius: David Barrett.
Vaidina: Josh Duhamel, 
Bruce Willis, Rosario Dawson.

Tapęs parduotuvės savininko ir jo 
sūnaus žmogžudystės liudininku, 
ugniagesys Džeremis Kolemanas 
pats vos išneša kailį. Kadangi yra pri-
verstas duoti parodymus, jis įtraukia-
mas į JAV teismo vykdytojų prižiūri-
mą liudytojų apsaugos programą.

„DeŽAVu“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Paula Patton, Val Kilmer.

Dagas Karlinas tiria teroristinį aktą, 
kai susprogdinamas keltas su dau-
giau nei 500 žmonių. Žudiką pa-
vyksta nustatyti naudojantis nau-
jąja technologija - tam tikru kanalu 
galima pažiūrėti praeities įvykius...tV6

22.00

tV3
22.30

BtV
21.30
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Kinas
Premjera

 Tobulai netobula Bridžita Džouns Londone sutraukė minią gerbėjų

Į naujojo filmo apie Bridžitą 
Džouns premjerą Londone atvyko 
šios herojės vardu jau vadinama 
Renė Zelvėger (Renee Zellweger)

EPA-Eltos nuotr.

Garsiųjų knygų apie Bridžitą Džouns 
autorė, šio filmo scenarijaus autorė 
Helena Fylding (Helen Fielding)

Patrikas Dempsis (Patrick 
Dempsey) su žmona Džilian 
Fink (Jillian Fink)

Kolinas Fertas (Colin Firth) su žmona  
Livija Džudžoli (Livia Giuggioli)
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 11.40, 13, 
15.50, 18.30, 21.10 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-22 d. 15.10, 
17.10, 19.20, 21.40 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
17, 18.10, 20.20, 21.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
18 val. (AUTOGIDAS premjera).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.50, 12.50, 13.30, 15 val.
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 16 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 12.40, 16.40, 19.10, 21.20 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 
10.20, 11.10, 14.20, 17.20 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
13.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.10, 12.20, 14.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-22 d. 11 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 14.50, 17.15, 19.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 18, 
20.40 val. (22 d. 18 val. seansas nevyks).
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 18.50, 21.10 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.30, 10.40 val. (10.30 val. 
seansas vyks 17-18 d.).

„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, origi-
nalo k., subtitruotas, Rusija, N-13) - 16-22 d. 15.40 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-13) - 16-22 d. 12.30 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-22 d. 19.40 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 21.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 11, 13.40, 
16.20, 19, 19.20, 21.40 val. (16 d.19 val. seansas nevyks; 
19.20 val. seansas vyks 16 d.).
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
11.10, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-20 d. 11, 13, 
15.10, 17.20, 19.30, 21.40 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija, N-13) - 16-22 d. 18.10 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
18.20 val. (AUTOGIDAS premjera).
specialus „Trys seserys“ seansas (komedija, Didžioji 
Britanija) - 16 d. 19 val. (Specialus renginys).
„slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11.20, 12.20, 14.30,  
16.10 val.
„The secret life of Pets“ (komedija, originalo k., JAV, 
V) - 17-18 d. 11.30 val.
„stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 13.30, 15.50, 18.20, 20.40 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 16-22 d. 
13.50, 18.20 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 16, 19.20 val. (16 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 
11.40, 15.50 val.

„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
14 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11.20, 16.30 val. (11.20 val. seansas 
vyks 17-18 d.).
„Finding Dory“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 
17-18 d. 11.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-22 d. 13.20 val.
„savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 20.50 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
21.30 val.
„nakties sergėtojai“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Rusija, dubliuotas lietuviškai, N-13) - 16-22 d.  
18.45 val.
„už laisvę bėgti“ (dokumentinis f., Šveicarija, N-7) - 
16-21 d. 18.30 val.
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 13.30 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 20.40 val.
„Vėjų kryžkelėje“ (istorinė drama, Estija, N-13) - 16, 
18, 20, 22 d. 16.40 val.
„Florence“ (biografinė komiška drama, Didžioji Britanija, 
N-13) - 16, 18, 20, 22 d. 21 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 16, 18, 
20, 22 d. 21.10 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
17, 19, 21 d. 16.40 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 17, 19, 21 d. 21 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 17, 19, 21 d. 
21.10 val.

 Tobulai netobula Bridžita Džouns Londone sutraukė minią gerbėjų
„Bridžitos 
Džouns kūdikis“

„Bridget Jones’s Baby“

Į neseniai vykusią filmo „Bridžitos 
Džouns kūdikis“ premjerą Londone su-
sirinko gausus būrys garsiosios trilogijos 
gerbėjų. Filme vaidinę aktoriai ir jų ar-
timieji bei scenos ir kino garsenybės. 
Bridžitą Džouns įkūnijusi aktorė Renė 
Zelvėger (Renee Zellweger, 47) labai 
taik liai apibūdino filmo apie Bridžitą sėk
mę: „Bridžita yra tobulai netobula ir dėl 
to žmonės randa kažką bendro su ja“. O 
filmo kūrėjai, kaip susitarę tvirtino, jog 
jei ir bus dar vienas filmo tęsinys, tai 
jame būtinai vėl vaidins R. Zelvėger, nes 
be jos Bridžita nebebūtų Bridžita 
Džouns.

O istorija prasidėjo 2001 metais, kai 
visas pasaulis įsimylėjo truputį nerangią, 
šiek tiek nelaimingą, bet labai mielą vie-
nišę iš Londono, vardu Bridžita Džouns. 

Praėjo 15 metų. Po skaudaus išsiskyrimo 
su Marku Darsiu Bridžitos gyvenimas to-
li gražu nesiklostė taip, kaip ji svajojo. Vėl 
vieniša, Bridžita iš paskutiniųjų stengiasi 
neprarasti optimizmo bei tikėjimo, kad ir 
jos gyvenime vieną dieną atsiras mylintis 
ir mylimas vyras.

Galų gale nauja simpatija atsiranda: 
amerikietis Džekas. Tačiau likimo iro-
nijos dėka, maždaug tuo pat metu Bri-
džita netikėtai vėl sutinka Marką. Abu 
vyrai  visiška vienas kito priešingybė 
ir dėl to Bridžitai nė kiek ne lengviau. 
Viskas dar labiau susikomplikuoja, kuo-
met moteris sužino besilaukianti ir net 
neįsivaizduojanti, kuris iš dviejų jos gy-
venime dabar esančių vyrų yra vaiko 
tėvas.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Kino teatruose nuo rugsėjo 16 d.

n Komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Sharon Maguire

n scenarijus: Helen Fielding

n Vaidina: Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick 

Dempsey, Gamma Jones, Ed Sheeran ir kiti.

Kadras iš filmo
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Kinas 

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija) - 16, 20 d. 
17 val. 21 d. 19 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija) - 16 d. 19 val. 17, 21 d. 
21 val. 18 d. 16.20 val. 19 d. 17.10 val. 20 d. 18.50 val.
„Kiki, visi kalba apie seksą“ (komedija, Ispanija) - 
16 d. 21.10 val. 17 d. 19 val. 18. 20 d. 21 val. 21 d. 17 val.
„Nematomas herojus“ (animacinis f., Prancūzija, 
Belgija) - 17 d. 14.20 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
17 d. 16 val. 19 d. 19.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., JAV) - 18 d. 14.30 val.
„Zabriskie Point“ (drama, JAV) - 18 d. 18.30 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (romantinė drama, Indija, 
Prancūzija) - 19 d. 15 val.
„Kino keliautojai“ (dokumentinis f., Indija) - 22 d. 18 val.
„Mus kadaise aplankiusios mintys“ (dokumentinis f., 
JAV) - 22 d. 20.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-19, 21 d. 
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20, 22 val. 20 d. 11.15, 13.30, 15.45, 
17.45, 20, 22 val. 22 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 16-20 d. 11.45, 14.15, 
16, 18.45, 21.30 val. 21 d. 14, 16.15, 18.45, 21.30 val.  
22 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.,15, 21.45 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-13) - 16-22 d. 13.15, 
15.15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Dypanas“ (drama, Prancūzija, N-13) - 16, 18, 20, 22 d. 
20.45 val. 17, 19, 21 d. 18.30 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-19, 21 d. 
10.30, 11.30, 12.45, 15 val. 20 d. 10.30, 11.30 val. 22 d. 
10.30, 11.15, 12.45, 15 val.
„Chuljeta“ (romantinė drama, Ispanija, N-13) - 16, 18, 
20, 22 d. 18.30 val. 17, 19, 21 d. 21 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 16.45, 19, 21.15 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 16, 18, 
22 d. 17.30, 22 val. 17, 19, 21 d. 17.30, 19.45 val. 20 d. 
22 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 16, 
18, 20 d. 19.45, 17 val. 17, 19, 21 d. 17, 22 val. 22 d. 21.45 val.

„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16, 18-21 d. 10.15, 11, 12.30, 14.45 val. 17 d. 
10.15, 12.30, 14.45 val. 22 d. 10, 11, 12.15, 14.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 16, 18, 20 d. 13.45, 
19.15 val. 17, 19, 21 d. 13.45, 21.45 val. 22 d. 13.30, 19.30 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 16, 
18, 20 d. 21.45 val. 17, 19, 21 d. 19.15 val. 22 d. 16 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 16-20 d. 10, 12, 14, 16.30 val.  
21 d. 10, 12, 14.20, 16.30 val. 22 d. 10, 12, 14 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 17 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 21 d. 12 val. (specialus 
seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
Uždaras vakaras - 16 d. 18 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
17 d. 14 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 18 d. 15.15 val.
„Kriaušių pyragėliai su levandomis“ (komiška 
drama, Prancūzija) - 18 d. 17.10 val. 21 d. 18 val.
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 18 d. 19 val.
Ekskursija po kino archyvą“ - 19 d. 18.30 val.
„Sugar Man“ (dokumentinis f., Švedija, Jungtinė 
Karalystė) - 20 d. 17 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 20 d. 
18.30 val. 22 d. 17 val.
„Sensacija“ (drama, JAV) - 21 d. 19.40 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija, Airija) - 22 d. 18.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 11, 13.50, 15.50, 18.30, 
21.10, 23, 23.50 val. (23, 23.50 val. seansai vyks 16-17 d.).
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.10, 15.20, 17.20, 19.20, 21.30, 23.40 val. (17-18 d.  
13.10 val. seansas nevyks; 23.40 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-20 d. 19.30, 
21.40 val.

„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
18.45 val. (AUTOGIDAS premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.20, 11.20, 12.45,  
16.10 val. (16.10 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 14.40, 17.10 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 13, 16.50, 18.15, 21.50 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 10.15, 
11.20, 12.30, 17.30 val. (11.20 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
13.30, 14.50 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.30, 13.40, 15 val. (13.40 val.  
seansas vyks 17-18 d.).
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 12.20 val.
„Morgan“ (fantastinis siaubo trileris, JAV, N-16) - 
16-22 d. 19 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D, 
N-13) - 16-22 d. 21.20 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
16, 19-22 d. 15.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 20.30, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 18.45 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 20.50, 21.35 val. (22 d. 20.50 val. seansas 
nevyks; 21.35 val. seansas vyks 22 d.).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.45, 16.30 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-22 d. 19.45, 
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 16-17 d.).

CINAMON
„Gandrų siuntų tarnyba“ (animacinis f., JAV, 3D) - 
21-22 d. 18.30 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV) - 22 d. 21.15 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV) - 16-22 d. 12.30, 15, 17.30, 
20, 22.30 val.

„Dešrelių 
balius“

„Sausage Party“

Ar kada nors pagalvojote, kaip jaučiasi 
valgomas maistas? Ne? O štai Holivudo chu-
liganas Setas Rodženas (Seth Rogen) pagal-
vojo. Su keliais bičiuliais parašė scenarijų ir 
sukūrė pirmąjį istorijoje kompiuterinį anima-
cinį filmą, užsidirbusį R reitingą. Kitaip ta-
riant, nepilnamečiai į šį filmą neįleidžiami. 
Negana to, kad po seanso į dešreles ar morkas 
jau niekad nežiūrėsite taip, kaip anksčiau, 
juosta tiesiog prikimšta nešvankių, nekorek-
tiškų ir įžeidžių juokelių.

Dideliame supermarkete kartu su kitomis 
dešrelėmis ir daugybe kitų maisto produktų 
gyvena dešrelė, vardu Frenkas. Didžiausia 
Frenko (ir visų kitų) svajonė - tapti dievų (taip 
jie vadina žmones) išrinktaisiais ir kartu iš-
keliauti Anapus, kur laimė niekada nesibaigia. 

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 16 d.

n Animacinis filmas, JAV, 2016

n Režisieriai: Greg Tiernan, Conrad Vernon

n Vaidina/įgarsina: Seth Rogen, Kristen 

Wiig, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, 

James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, 

Paul Rudd, Edward Norton, Salma Hayek ir kiti

n IMDB: 6,8/10
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Jaunikis“ (komedija, Rusija) - 16-20 d. 18.20, 
21.15 val. 21 d. 21.15 val. 22 d. 22 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV) - 16-20 d. 14, 
20.15, 22.15 val. 21-22 d. 14, 20.30, 22.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-22 d. 10.30, 12, 13.45, 16.15 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 16-22 d. 11.15, 13.15, 17.40 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 15.30, 19.30, 21.45 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 18 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 19.50, 22 val. 22 d. 19.50 val.
„Ben Huras“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
16-22 d. 12.15 val.
„Blogos mamos“ (komedija, JAV) - 16-22 d. 14.40, 
19.15 val.
„Savižudžių būrys“ (mistinis veiksmo f., JAV, 3D) - 
16-22 d. 16.45 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11.45, 16 val.

KLaiPėDa

FORUM CiNEMaS
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 10.40, 13.20, 
16, 18.40, 21.20, 21.45 val. (16 d. 21.20 val. seansas 
nevyks; 21.45 val. seansas vyks 16 d.).
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-20 d. 17, 
19.15, 21.50 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
16.45, 18.30, 20.40 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
18 val. (AUTOGIDAS premjera).
Specialus „Trys seserys“ seansas (komedija, Didžioji 
Britanija) - 16 d. 19 val. (specialus renginys).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 10.30, 12.40, 
14.50 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 13.50 val.

„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 
10.20, 12.40, 15 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
16.10 val.
„Visa tiesa apie vyrus“ (komedija, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 12.25, 17.20, 19.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.10, 13.30, 14.30 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-22 d. 11.30 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, 
JAV, N-13) - 16-22 d. 15.50, 19, 21.30 val. (16 d. 19 val. 
seansas nevyks).
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 21.40 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 17-18 d. 11.10 val.
„Karo šunys“ (komedija, JAV, N-16) - 16-21 d. 
18.15 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 20.50 val.

ŠiaULiai

FORUM CiNEMaS
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 12, 15.50, 
18.40, 21.30 val. (12 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
17.30, 19.40, 21.50 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-20 d. 18.10, 
20.20 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
19.10 val. (AUTOGIDAS premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11.30, 13.40, 14.55,  
17.10 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 16 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 
10.30, 12.50, 15.10 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
13.30 val.

„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.10, 12.20, 14.40 val. (10.10 val. 
seansas vyks 17-18 d.).
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 11.10 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-22 d. 17, 19.20 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 21.40 val.
„Pirmų kartų vasara“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-21 d. 19.15 val.
„Mirties namai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-22 d. 21.20, 
21.45 val. (22 d. 21.20 val. seansas nevyks; 21.45 val. 
seansas vyks 22 d.).

PaNEVėŽyS

FORUM CiNEMaS BaBiLONaS
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, JAV, N-13) - 16-22 d. 15.50, 18.30, 21.10 val.
„Dešrelių balius“ (animacinis f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
17, 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, Rusija, N-16) - 16-20 d. 19.20 val.
„Šaunioji septyniukė“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 22 d. 
17.50 val. (AUTOGIDAS premjera).
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-18 d. 10.15, 11.30 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 16-22 d. 13.40 val.
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, N-7) - 16-22 d. 
10.50, 13.10 val. (10.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Pito drakonas“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-7) - 16-22 d. 
14.40 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 16-22 d. 12.20 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 15.30 val.
„Stebuklas virš Hadsono“ (biografinis trileris, JAV, 
N-13) - 16-21 d. 18 val.
„Mechanikas: sugrįžimas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 20.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Tačiau vieną dieną Frenkas ir jo bičiuliai 
susipažįsta su alkoholio buteliu, kuris jiems 
papasakoja siaubingą istoriją. Pasirodo, į 
žmonių namus iškeliavęs maistas toli gražu 
nesimėgauja niekad nesibaigiančia laime. 
Atvirkščiai - palaimingame anapusiniame 
pasaulyje greitai baigiasi ne tik laimė, bet ir 
gyvenimas. Žinoma, nei Frenkas, nei jo 

draugai iš pradžių nepatiki šia kvaila 
istorija. Bet ar naujasis jų pažįstamas 
galėjo viską išsigalvoti? Frenkas nu-
taria išsiaiškinti tiesą. Kartu su savo 
likimo draugais dešrelė Frenkas išsi-
rengia į kelionę, kad pats įsitikintų 
išgirsto pasakojimo tiesa.

„Forum Cinemas“ inf.
Salma Hajek (Salma Hayek),  
įgarsinusi filme vieną heroję, apsilankė 
ir filmo pristatymo premjeroje

Animacinė komedija „Dešrelių 
balius“ skirta tik suaugusiems

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
16 d. 18.30 val. - G.Verdis „Don Karlas“. 4 v. opera 
(italų k.). Dir. M.Staškus.
17 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų vaka-
ras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
21 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 2 d. opera. Dir. R.Šervenikas.
22 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Gulbių ežeras“. 2 v. bale-
tas. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - O.Wilde „Laimingasis prin-
cas“. Rež. P.Makauskas.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius „Didis 
blogis“. Rež. A.Schilling.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek „Mūsų 
klasė“. Rež. Y.Ross.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžiojoje salėje

16, 17 d. 18 val. - Premjera! G.Steinsson „Lukas“. 
Rež. A.latėnas.
18 d. 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės knygas 
vaikams). Rež. V.Kuklytė.
21 d. 18 val. - P.Demirski „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
16 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
17 d. 11 ir 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(rusų k.). Rež. O.Lapina.
17 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Dostojevskio angelai“ 
(F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
17 d. 18.30 val. - V.Gavrilin „Rusiškas sąsiuvinis“. 
Rež. O.Lapina.
18 d. 12 val. - G.Šaidulova „Kajaus ir Gerdos nuotykiai 
(Sniego karalienė)“. Rež. V.Čigileičik (Baltarusijos valstybi-
nis akademinis muzikinis teatras).
18 d. 18.30 val. - G.Šaidulova „Kleopatra“. Baletmeisteris 
M.Alijeva (Azerbaidžanas, Baltarusijos valstybinis akademi-
nis muzikinis teatras.

RAGAniuKĖs TEATRAs
17 d. 12 val. - „Zuikio vestuvės“. Rež. R.Urbonavičiūtė 
(teatras „Antis“).
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Bjaurusis ančiukas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

17 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
18 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
17, 18 d. 14 val. - Premjera! „Čia buvo / Čia nėra“. 
Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
16 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
18 d. 18.30 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.
21 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
17 d. 16 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Tėčio pasaka“.
18 d. 12 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A.Giniotis.
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (pagal 
J.Paškevičiaus pjesę, N-16). Rež. T.Montrimas.
22 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Teatrui „Atviras ratas“ 
10 metų. Šventinis teatro renginys. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO  
TEATRAs

20 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
22 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
18 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
20 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
17, 18 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. Rež. 
G.B.Padegimas.
18 d. 12 val. - A.Dilytė „Negalima!“ Rež. A.Dilytė.

Šis paprastai su pilnametyste besiasoci-
juojantis skaičius simboliškas ir OKT/Vil-
niaus miesto teatrui. Dar prieš porą metų į 
teatro veiklą įsiliejusi jauniausia aktorių kar-
ta šį sezoną - jau nebe aktorystės studentai, 
o pilnamečiai, diplomuoti aktoriai, kartu su 
režisieriumi O.Koršunovu bei vyresne akto-
rių karta ant savo pečių laikysią repertuaro 
branduolį.

Sezono akcentas - tai O.Koršunovo sta-
tomas spektaklis šiandien kaip niekad aktu-
alia pabėgėlių krizės tema, užšifruotas ko-
diniu pavadinimu „Eglė žalčių karalienė“. 
Spektaklis kuriamas bendradarbiaujant su 
Lietuvos nacionaliniu dramos teatru. Prem-
jera - jau rugsėjo pabaigoje, tarptautinio teat-
ro festivalio „Sirenos“ programoje.

sezono premjeros

Pirmoji naujojo sezono premjera - spek-
taklis „Vestuvės“, jau rodytos rugsėjo 8 ir 9 
dienomis. Scenarijumi savajam vestuvių va-
riantui O.Koršunovas ir aktoriai pasirinko 

Bertolto Brechto pjesę. Tai groteskiška is-
torija, kurioje absoliučiai viskas yra perkrau-
ta, sugadinta ir sugriauta: tiek baldai, tiek 
žmonės, tiek jų santykiai. Ir viso to atomaz-
ga įvyksta vestuvių puotos metu.

Antroji premjera - tai jaunos režisierės 
Neli Volker (Walker) monospektaklis „Žudi-
kas manyje“ pagal pirmą kartą pasaulyje ins-
cenizuotą kultinio amerikiečių rašytojo Dži-
mo Tompsono (Jim Thompson) romaną. Ins-
cenizaciją rengė žinomas kino scenaristas 
Saulius Drunga. Vienintelį vaidmenį kuria 
dvi aktorės - Emilija Latėnaitė-Beliauskienė 
ir Miglė Polikevičiūtė.

„Lietuvoje jau tapo įprasta monospektak-
lį tapatinti su pasyviu ir nuobodžiu vieno 
aktoriaus, deklamuojančio tekstą, pasirody-
mu. Norėjosi sugriauti šį stereotipą. Norė-
josi įrodyti, kad monospektaklis yra vis dar 
įdomus ir savo turtingomis galimybėmis in-
triguojantis teatro žanras“, - teigia premjerai 
besiruošianti režisierė N.Volker.

„Žudikas manyje“ - ne vienintelė jaunosios 
režisierių kartos premjera 18-ajame sezone. 

Režisierius Kirilas Glušajevas ir dramaturgė 
Birutė Kapustinskaitė pristatys spektaklį „Te-
rapijos“ itin jautria tema - onkologine liga pa-
žymėtų moterų likimai. Kas dedasi moters 
galvoje, kai neišvengiamai 24 valandas per pa-
rą tenka būti nedidelėje patalpoje su penkiomis 
pradžioje visiškai nepažįstamomis ir absoliu-
čiai skirtingo charakterio moterimis?

O.Koršunovas ir jaunoji aktorių karta dar 
šį sezoną prisilies prie įvairų laikotarpį žymin-

Oskaro Koršunovo teatro 18-asis sezonas kupinas naujienų
17-ojo sezono pabaigą paminėjęs skambiu akcentu - sugrįžimu į prestižinę Veneci-
jos bienalę antri metai iš eilės (šį kartą pristatant spektaklį „Žuvėdrą“, italų kritikų 
vienbalsiai įvardytą kaip geriausią šių metų bienalėje), režisierius Oskaras Koršuno-
vas ir jo aktorių trupė pradeda 18-ąjį sezoną.
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje - 
„Svečiuose pas skudurinę Onutę“. Vedėja E.Žekienė.
18 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje - 
„Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
22 d. 18 val. - Tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folklo-
ro festivalis „Suklegos“.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
20 d. 18.30 val. - B.Nušičius „Daktaras“. 
Rež. A.Večerskis.
21 d. 18.30 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai“. 
Rež. O.Šapošnikov.
22 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.

RENGINIŲ OAZĖ
16, 22 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.

KLAIpĖdA
KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS

16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - N.Simon „Saugokite 
florą“. Rež. A.Lebeliūnas.
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas „Mergaitė, 
kurios bijojo Dievas“. Rež. J.Vaitkus.
18 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak „Katės namai“. 
Rež. D.Rabašauskas.
18 d. 17 val. Didžiojoje salėje - F.Veber „Vakarienė su 
idiotu“. Rež. R.Atkočiūnas.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis „Karalienė 
Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
16, 17 d. 18.30 val. - F.Wilhorn „Boni ir Klaidas“. 
2 v. miuziklas. Rež. R.Bunikytė. Dir. M.Kadin.

KONCERTŲ SALĖ
18 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.
18 d. 12 val. - „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

KLAIpĖdOS KULTŪROS FABRIKAS
22 d. 19 val. - J.Previeux „Nemotyvaciniai laiškai“. 
Rež. V.Thomasset (VDU teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. - A.Mileris „Komivojažieriaus mirtis“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
18 d. 12 val. - D.Čepauskaitė „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.

pANEvĖžyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
16 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Grekovo „Hanana, 
kelkis ir eik“ (N-16). Rež. R.Augustinas A.
18 d. 18 val. Mažojoje salėje - M.Zalytės „Margarita“. 
Rež. A.Kėleris.
22 d. 18 val. Mažojoje salėje - S.Aleksijevič „Černobylio 
malda“. Rež. L.M.Zaikauskas.

KITI MIESTAI

19 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre - „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.
20 d. 18 val. Alytaus kultūros centre - J.Isler „Bus sunku“. 
Rež. A.Večerskis.

Koncertai
vILNIUS

LIETUvOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Sezono pradžios kon-
certas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: 
M.Samuelsen (smuikas), H.Samuelsen (violončelė), 
R.Marcinkutė-Lesieur (vargonai). Dir. J.Domarkas.

Šv.KOTRyNOS BAžNyČIA
16, 17 d. 19 val. - Dainos teatras - „Nežino iš anksto kas 
bus“. Atlikėjai: V.Bareikis, I.Balsytė, A.Kulikauskas, A.Giniotis.
19 d. 19 val. - Monika Linkytė su styginių kvintetu.
21 d. 19 val. - „Nuo Bacho iki Country“. Atlikėjai: 
H.Svendsrud (akordeonas, Norvegija), P.Syrrist-Gelgota (altas, 
vokalas), V.Povilioninenė (vokalas).

TRAKAI
UžUTRAKIO dvARAS

18 d. 16 val. - Sonata Zubovienė (fortepijonas), Rokas 
Zubovas (fortepijonas).

KLAIpĖdA
KONCERTŲ SALĖ

16 d. 18.30 val. - „Kerinti ekspresija“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Solistė O.Gražinytė (for-
tepijonas), M.Radič (altas, Slovakija). Dir. M.Gražinytė-Tyla.
20 d. 18.30 val. - „Švytėjimas“. Vilniaus miesto sav. 
choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir vyr. dir. V.Augustinas). 
M.Tadini. A.Raggi (elektronika, Italija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

čių dramos kūrinių. Pradėję vokiečių klasiko 
B.Brechto farsu, menininkai imsis šiuolaikinio 
rusų dramaturgo Ivano Vyrypajevo kūrinio „Šo-
kis Deli“, istorijos apie garsią šokėją ir ją su-
pančius žmones, ieškančius vidinės ramybės. 
Dar šį sezoną scenos šviesą išvys ir spektaklis-
žudiko maniako išpažintis pagal to paties auto-
riaus kūrinį „Liepa“. Martino Krimpo (Crimp) 
„Pasikėsinimai į jos gyvenimą“ - tai vieno gar-
siausių šių dienų dramaturgų pjesė apie masi-

nės komunikacijos priemonėmis užgožtus žmo-
nių gyvenimus, tampančius tik medžiaga ma-
nipuliacijoms. Spektaklis pagal Lauros Sintijos 
Černiauskaitės pjesę „Liučė čiuožia“ pasakoja 
įprastos poros įprastą istoriją, kurioje vienam 
iš jų tiesiog pabosta kasdienis įprastumas.

Tarptautinės gastrolės

OKT/Vilniaus miesto teatras ir toliau gy-
vens pagal formulę „Ten būti čia“, nemažą 
dalį spektaklių parodydami įvairiuose pasau-
lio kraštuose vykstančiuose festivaliuose. 
Tarp jau patvirtintų gastrolių taškų - GO-
GOLFEST ir „Golden Lion“ festivaliai Ki-
jeve ir Lvove (Ukraina), sugrįžimas į MESS 
festivalį Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina), 
TEART festivalis Minske (Baltarusija), VIE 
festivalis Modenoje (Italija), Temporada Al-
ta Žironoje bei Rudens festivalis Madride 
(Ispanija).

2017-aisiais teatro laukia keletas nema-
žų iššūkių anapus Lietuvos sienos - tai 
„Hamleto“ gastrolės Taivane bei „Žuvėdros“ 
turas po Prancūziją.

Greta gausaus būrio naujų veidų bei 
premjerų - ir žiūrovų jau pamėgti aktoriai 
bei spektakliai. Toliau repertuare išliks se-
zono pradžioje atnaujinti Saros Kein (Sarah 
Kane) „Apvalytieji“, Maksimo Gorkio „Dug-
ne“, Antono Čechovo „Žuvėdra“, Viljamo 
Šekspyro (William Shakespeare) „Hamletas“ 
bei „Miranda“, Artūro Areimos režisuotas 
V.Šekspyro „Julijus Cezaris“ bei šią vasarą 
nekompromisiškiausio spektaklio apdovano-
jimą tarptautiniame „Fringe“ (Škotija) festi-
valyje pelnęs Falko Richterio „Po ledu“. 
OKT studijoje publikos lauks ir Kamilės 
Gud monaitės „Dievas yra DJ“ pagal minėtą 
F.Richterį.

OKT/Vilniaus miesto teatro inf.

Oskaro Koršunovo teatro 18-asis sezonas kupinas naujienų
Oskaro Koršunovo teatro aktoriai 
teatralizuotai pristatė naująjį sezoną

Tomo Ivanausko nuotr.

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

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

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais nei 
su naujais pažįstamais. Turintiems 
antrąją pusę  puikus periodas gilintis į 
santykius su mylimuoju. Darbe nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau jeigu 
pasistengsite, turėtumėte ilgam pamiršti 
sunkumus. Jūsų sėkmė labiausiai 
priklausys nuo jūsų gebėjimo bendrauti. 
Tai metas, kai neturėtų iškilti didelių 
sveikatos problemų.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis jus 
domins naujos pažintys, tačiau neužmirš-
kite, kad antra savaitės pusė labai palanki 
pasimatymams. Puikiai seksis pasiekti 
puikių rezultatų. Jeigu šiuo metu klausysi-
tės  ne aplinkinių, o savo intuicijos, galite 
pasiekti stulbinamų rezultatų darbe. Jūsų 
savijauta puiki, neturėtų iškilti rimtų svei-
katos problemų, tad džiaukitės gyvenimu, 
stenkitės skleisti teigiamas emocijas.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
puikios dienos ją sutikti. Jūsų 
gyvenime  atsiradęs žmogus taps 
labai artimas. Imkitės darbų, kurie 
reikalauja ištvermės ir iššūkių. Labai 
palanki savaitė jūsų piniginiams 
reikalams. Kuo daugiau judėsite, tuo 
geriau jausitės. Tik nepersitempkite, 
viską darykite su saiku.

AVINUI

 Prognozė rugsėjo 16-22 d.

Naujoms pažintims labai 
tinkamos dienos. Tad neturintys antrųjų 
pusių apsidairykite aplinkui, gal tas 
vienintelis ar vienintelė  visai čia pat - 
greta jūsų. Šią  savaitę galėsite džiaugtis 
savo finansiniais sprendimais, o jeigu 
dirbate aptarnavimo srityje, visi bus  
patenkinti jūsų puikiu darbu. Prastas 
metas laikytis dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais san-
tykiais su  jus mylinčiais asmenimis, o 
neturintiems antrųjų pusių  dabar ypač 
tinkamas metas  naujoms pažintims. 
Darbe strigs viskas, ko imsitės, tad geriau 
svarbius darbus atidėkite geresniam lai-
kui.  Geriausiai seksis dirbantiems finansų 
srityje. Ne pats palankiausias metas jūsų  
sveikatai. Tad jei norite gerai  jaustis, 
rinkitės lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiems antrąsias puses  
teks pažiūrėti tiesai į akis ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite. Nors ir  
bus gana ramios darbo dienos, norint 
ko nors  pasiekti, teks kaip reikiant  
padirbėti, todėl siūlau sumažinti  tempą. 
Pasistenkite daugiau ilsėtis.

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią 
savaitę geriau atostogauti nei dirbti. 
O jei dirbsite, prieš atiduodami atliktą 
darbą kelis kartus patikrinkite, ar tikrai 
viską gerai padarėte. Tai metas, kai 
neturi iškilti didelių problemų dėl 
sveikatos.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos naujoms 
pažintims, o turintiems  antras puses 
puikus periodas gilintis į santykius su 
mylimuoju. Šią  savaitę  gana ramios 
darbo dienos. Tik nereikia imtis labai 
atsakingų  finansinių  operacijų.  
Pasilepinkite grožio procedūromis, 
tik nepersitempkite, viską darykite su 
saiku.

LIŪTUI

Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus, 
antra savaitės pusė palanki  naujoms 
pažintims. Darbe  bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų. Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų 
dėl pinigų ir finansinių dokumentų. 
Savijauta šiomis dienomis bus  geresnė, 
tačiau patarčiau vengti didelio fizinio 
krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms 
pažintims.  Labai tikėtina, kad vieniši 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti kontraktus, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti  finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas  jūsų 
karjerai, jeigu svajojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į 
savo viršininką. Palankus metas  tvarkyti 
verslo susitikimus, darbinius reikalus. 
Pailsėkite, pamedituokite prie vandens 
telkinio, tuomet jausitės puikiai ir 
atrodysite labai gerai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų. 
O norintiems  imtis naujos veiklos 
siūlyčiau perspektyviai išnaudoti šią 
savaitę. Venkite skersvėjų ir  didelių 
fizinių krūvių.

VANDENIUI

Aktorė Sofi Loren  
(Sophia Loren)
1934 09 20

Atlikėjas Sasha Song 
(Dmitrijus Šavrovas)
1983 09 18

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėja Monika Pundziūtė
1997 09 20

Dainininkas Markas Entonis 
(Marc Anthony)
1968 09 16

GEROS DIENOS: rugsėjo 19, 21 d. BLOGOS DIENOS: rugsėjo 16, 18, 22 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Menonitai. Volanas. 
Manija. Rabatas. Rio. Orisa. Ilyrai. 
Ten. Teka. Abelis. Metu. „Yva“. 
Planas. Manyt. VA. Maita. Malonė. 
Visavertis. Krotonas. Litas. Vaikinas. 
Maralai. Peisas. Paradui. Kresnas. Ru. 
Sadas. Kolitas. Dėl. Mis. Snarskis. 
Nova. Kas. Leido. Asilėnas.
Horizontaliai: Emotyvizmas. 
Narevas. Arama. Monika. Radis. 
Nisa. Vladas. Ija. Meilus. Ta. Partai. 
SE. Alitai. Ni. Kiribatis. Kad. Alenas. 
Koro. Byla. Rls. Varis. Kapeika. Otas. 
Riestis. Lai. Mokinasi. „Žas“. Matisas. 
Malonas. Nė. Partenonas. Don. 
Sietynas. Rėva. Onutės. Šulas.
Pažymėtuose langeliuose: 
AsonAnsAs.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 20 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Šarūnė 
Vilimaitė iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l
 - Dukra, kada mesi rūkyti?
- Tėti, kai pastosiu, tada ir mesiu...
- Tiek to, rūkyk, dukrele, rūkyk.

l
Vyrukas pirmą kartą gyvenime šoka su 

parašiutu. Jį stebi žmona ir sūnus.
Pagaliau žemę pasiekęs parašiutininkas 

guli - nejuda. Žmona ir sako:
- Sūneli, nubėk, patikrink, - tėvelis 

kvėpuoja?
Sūnus netrukus parbėga ir, vos atgau-

damas kvapą, raportuoja:
- K...kvėpuoja. Bet kitiems kvėpuoti 

šalia jo neįmanoma!
l

Draugas pasakoja draugui:
- Kartą, rašydamas CV, skiltyje „Teigia-

mos savybės“ kvailai įrašiau: „Neturėjimas 
sąžinės“. Va tuomet, neįsivaizduoji, pradė-
jo siūlyti tooookius darbus...

l
Vyras žmonai:
- Na, žinoma, kai Kutuzovas Maskvą 

sudegino, tai jis didvyris. O kad aš kotle-
tus - tai jau vėpla ir nezgrabaila...

l
- Nesinori ryte keltis ir eiti į mokyklą? 

Atsiversk žurnalą „Forbes“ ir surask savo 
pavardę tarp turtingiausių pasaulio žmo-
nių. Neradai? Tai greičiau bėk į mokyklą!

l
- Aš svajoju, kai užaugsiu, uždirbti 10 tūks-

tančių eurų per mėnesį. Kaip ir mano tėvas.
- O tavo tėvas tiek uždirba?
- Ne, jis taip pat apie tai svajoja.

l
- Brangioji, ką tau padovanoti artėjan-

čio gimtadienio proga?
- Ai, nesvarbu, kad tik būtų su automa-

tine pavarų dėže...
l

Traukinio vagone-restorane:
- Oficiante, aš alaus laukiu jau 50 kilo-

metrų!
l

Geras vyras turi mokėti tik tris žo-
džius: 1. Myliu. 2. Nupirksiu. 3. Važiuosim.

l
Seržantas apžiūrinėja pianiną ir sako 

naujokams:
- Kas iš jūsų bent kiek nutuokia apie 

muziką?
Keli kareiviai pakelia rankas. Seržantas:
- Šaunu, pianiną į devintą aukštą neši-

te jūs.
l

Dešimtokė Milda po diskotekos grįžta 
namo. Motina, ją pamačiusi, ima bartis:

- Tu ką, taip apsirengusi ėjai į šokius?! 
Greit apsirenk ir eik miegot!

l
Restorano padavėjas:
- Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
- Keistas kokteilis, bet pabandysiu!

l
Verslininkas teiraujasi kito verslininko:
- Kaip sugebėjai pasiekti, kad tavo dar-

buotojai niekuomet nevėluotų į darbą?
- Labai paprastai: dirba 30 žmonių, bet 

įrengta tik 20 automobilių statymo vietų.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis
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ŽvaigŽdė. Jav ritmenbliuzo žvaigždė ašeris (Usher, 37), kurio visas vardas ašeris Reimondas iv (Usher Raymond iv), sulaukė savo šlovės aki-

mirkos - Holivudo Šlovės alėjoje atidengta jo žvaigždė, kuri šioje alėjoje yra 2588-a. aštuonių „grammy“ laureatas ašeris į rugsėjo septintąją 

vykusią žvaigždės atidengimo ceremoniją atėjo su šeima: žmona greise (grace), aštuonmečiu sūnumi Reimondu v (Raymond v) ir septynmečiu 

sūnumi Neivijadu (Naviyd), ašerį taip pat lydėjo teta, močiutė ir kiti giminaičiai. Šmaikštumo nestokojantis atlikėjas sakė, kad ši žvaigždė atsira-

do ir šviečia jo gerbėjams, ir juokdamasis pridūrė, kad dabar atsakomybė pereina jiems - „turės nuolat ateiti ir nublizginti šią žvaigždę“.


