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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Neseniai pristatėte savo naujausią 
dokumentinį filmą apie fotografą Vitą 
Luckų „Meistras ir Tatjana“. Jį kūrėte 
septynerius metus. Tai ilgas ar normalus 
laiko tarpas nuo idėjos iki dienos šviesą 
išvydusio filmo?

- Normalus. Pirmiausia ateina mintis, ją 
brandini, paskui ji nusėda, tada pradedi do-
mėtis, ruoštis, susitikinėti su žmonėmis, 
rašyti scenarijų, ieškoti finansavimo. Pas-
kui - kelionės, filmavimas, galiausiai monta-
žas. Tai užtrunka gana ilgai. Vien medžiagą 
ir neįtikėtino dydžio Vito Luckaus archyvą 
peržiūrėti užtruko penkis mėnesius. Bet tai 
nereiškia, kad tuos septynerius metus turiu 
prabangą užsiimti tik vienu filmu, paraleliai 
vyksta ir daug kitų darbų bei projektų. Jau 
buvau pradėjusi dirbti prie „Meistro ir Tat-
janos“, kai sukūriau „Kaip mes žaidėme re-
voliuciją“ (2011) ir keliavau su juo po įvai-
rius festivalius. Ir dabar baigiu kurti vieną, 
o jau dirbu ties kitu savo filmu. Kartais net 
susipainioju, kur kokia kelionė su kuriuo fil-
mu laukia.

- Laikas, matyt, svarbus ir norint pa-
žinti filmo herojų?

- Taip, juk negali atvažiuoti pas žmogų, 
pasistatyti kameras ir tikėtis, kad gyvenimas 
iškart atsivers. Kad įvyktų tas stebuklas, iš 
pradžių turi pažinti žmogų, pažinti aplinką, 
situaciją, turite pradėti pasitikėti vienas ki-
tu, pagaliau visi, tiek kūrybinė grupė, tiek 
herojai, suvokti, ką darome ir - labai svarbu 
- dėl ko darome. Turime visi to norėti ir bū-
ti tam pasiryžę, nes filmo kūrimas yra ilgas 
procesas ir nori nenori tampame vieni kitų 
gyvenimo dalimi. Prisimenu, kai Tatjana pa-
sakojo, kaip Vitas Luckus priartėdavo prie 
žmogaus. Iš pradžių nufotografuodavo iš to-

liau, paskui prieidavo arčiau, užmegzdavo 
kontaktą, dar priartėdavo, kol galiausiai at-
sidurdavo neįtikėtinai arti, ir tada jau žmo-
gus kameros nepastebėdavo, ir gyvenimas 
pradėdavo tiesiog vertis.

- Ar visos jūsų idėjos sugula į filmus, 
ar kai kurios taip ir lieka tik idėjos?

- Visokių yra. Bet jei jau pradėjau, tai bū-
tinai baigiu. Yra minčių, kurių nepradėjau. Gal 
kada nors jos bus realizuotos, o gal ir ne.

- Su kokiais didžiausiais iššūkiais su-
sidūrėte kurdama filmą „Meistras ir Tat-
jana“?

- Iššūkių buvo daug. Visų pirma - etiniai 
dalykai, susiję su tragiška ir nevienareikš-
miška herojaus istorija. Kaip viską papasa-
koti, nenuslysti paviršiumi, bet kartu ir ne-
sužeisti... Turėjau daug pokalbių, kurių ne-
įdėjau į filmą, nes pajutau, kad apie kai ku-
riuos dalykus paprasčiausiai neturiu teisės 
kalbėti arba kad į kai kuriuos klausimus 
tiesiog nėra atsakymų, o žodžiai viską su-
siaurina ir kartais netgi subanalina. Todėl 
koncentravausi į jausmą, kuris atveria dau-
giau nei tūkstančiai žodžių ir faktų. Kitas 
didelis iššūkis buvo surasti, kaip montuoti 
filmą. Paties Vito Luckaus jau nebėra, todėl 
negalėjau kartu su juo fotografuoti, keliau-
ti, leistis į nuotykius, gerti pas vietines mo-

čiutes pieną 6 ryto Baškirijoje, pietauti pas 
armėnų kunigą, pamatyti, kaip jis verkia 
žiūrėdamas į fotografiją, paglostyti jo liūto 
ar šokti visą naktį jų namuose, kur niekada 
netilo muzika, netrūko vaišių ir kalbų apie 
kūrybą bei gyvenimą. Kas liko, tai tik Vitą 
pažinoję žmonės ir jų prisiminimai. Bet 
vien „kalbančios galvos“ nebūtų gyva. Kaip 
perteikti visą tą gyvenimo siautulį? Taip 
pat ir fotografija - ji statiškas vaizdas, kaip 
ją parodyti? Taigi didžiausias iššūkis, matyt, 
ir buvo, kaip negyvą paversti į gyvą. Dėl 
kinematografinio vientisumo turėjau auko-
ti daug įdomių faktų ir nufilmuotų momen-
tų, bet kai po premjeros išgirdau, kad filmas 
publikai „susižiūrėjo“ kaip vaidybinis, vis-
ką atpirko. Supratau - į filmą visko nesudė-
si, bet svarbiausia yra sukurti istoriją ir 
emociją, kad filmas jaudintų.

- Vito Luckaus gyvenimo istorija - iš 
tiesų sudėtinga. Jis baigė gyvenimą sa-
vižudybe. Ar nebuvo sunku prakalbinti 
jo tuometę žmoną Tatjaną? Juk ji po ne-
laimės emigravo į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir pradėjo ten visiškai naują gy-
venimą.

- Be abejo, kad buvo sudėtinga ir labai 
jautru. Sunku tiek Tatjanai, tiek man. Bet abi 
žinojome mūsų darbo prasmę ir tik tai mums 
padėjo grįžti kartu į praeitį ir asmeniškiausius 
išgyvenimus. Juk kartais atrodydavo, kad mū-
sų pokalbiai prieš kamerą tapdavo tarsi eg-
zekucijos kėde Taniai, ypač kai priartėdavome 
prie tos nelaimingos nakties. Turėjau apie tą 
įvykį daug informacijos, visokiausių pasako-
jimų, bet kuo daugiau filmavau, tuo įvairesnių 
istorijų ir kitų versijų išgirdau, o realiai ne-
buvo nieko, kas ką nors iš tikrųjų matė ir 
žinojo, todėl montuojant supratau, kad galiu 
tik Taniai leisti apie tai kalbėti, taip kaip ji 
pati tai gali ir nori.

- Ar pačiai pavyko atsakyti į visus 
klausimus apie Vitą Luckų?

- Neįmanoma atsakyti į visus klausimus. 
Apskritai gyvenime nėra vieno atsakymo. 
Tik ra yra tik emocija. Kurdama šį filmą pri-
siklausiau tiek skirtingų versijų, kas atsitiko 
tą naktį. Bet kodėl taip įvyko, žino tik pats 
Vitas. Jei jis žino.

Supratau, 
kad jei nori 
daugiau gauti iš 
gyvenimo, turi 
būti paSirengęS 
ir Sumokėti už tai 
atitinkamą kainą

Giedrė Žickytė: 
Seniai supratau, kad turtinga netapsiu
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Pasaulyje ir Lietuvoje įvertinta režisierė Giedrė Žickytė (34) prisipažįsta - dėl to, ką ji 
šiandien turi, teko ir vis dar tenka nemažai aukoti. Jos galvoje viena idėja veja kitą, o 
darbotvarkė jau suplanuota į priekį. O kur dar pažadėtos atostogos vienuolikmečiam 
sūnui... Neseniai Lietuvoje savo naujausią filmą „Meistras ir tatjana“ pristačiusi Giedrė 
jau žino - grįžusi po visų gastrolių ji savo brangų laiką skirs būtent jam.
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n Gimimo data, vieta: 1980 m. 

liepos 1 d. Maskvoje.

n Filmai: pirmąjį savo dokumentinį 

filmą „Vaidmuo“ sukūrė 2004 m. 

Už filmą „Baras“ (2009 m.) buvo 

apdovanota „Sidabrine gerve“. 2011 m. 

pristatė savo filmą „Kaip mes žaidėme 

revoliuciją“, kuris buvo atrinktas į 

daugiau nei šimtą tarptautinių festivalių 

bei apdovanotas pagrindiniu Vilniaus 

dokumentinių filmų festivalio prizu.

n Naujausi darbai: neseniai 

didžiuosiuose Lietuvos kino ekranuose  

pasirodė jos naujausias filmas „Meistras 

ir Tatjana“. Nacionaliniuose kino 

apdovanojimuose „Sidabrinės  gervės“ 

jis laimėjo 4 prizus. Filmas atrinktas į 

pagrindinių tarptautinių festivalių progra-

mas, pelnė ne vieną svarų įvertinimą.

n Narystės: Europos kino akademijos, 

Lietuvos kino akademijos, Europos 

dokumentinio tinklo bei Lietuvos 

kinematografininkų sąjungos narė.

Dosjė
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Niekada nebuvo minčių kurti vaidy-
binį filmą?

- Aš labai myliu dokumentiką. Man di-
džiausias komplimentas, kai žmonės, pa-
matę mano filmą, sako, kad tai buvo lyg 
tikras filmas. Tada šiek tiek pykteliu, nes 
ką reiškia tikras filmas? Juk tiek dokumen-
tinis, tiek vaidybinis filmas pasakoja tam 
tikrą istoriją, perduoda tam tikrą žinią. Tie-
siog tai daro skirtingomis priemonėmis. 
Bet man patinka dokumentika, nes ji pri-
verčia prisiliesti prie tikro gyvenimo. Kita 
vertus, yra sunku, nes jauti labai didelę at-
sakomybę ne tik žiūrovams, bet ir žmo-
nėms, apie kuriuos pasakoji. Juk perkeli 
žmogaus gyvenimą į didįjį kino ekraną. Ma-
nau, kad jei kada nors ir kursiu vaidybinį 
filmą, tai tik todėl, kad man pritrūks tam 
tikrų etinių dalykų, dėl kurių negalėsiu vis-
ko pavaizduoti taip, kaip norėsiu.

- Kokią žinią jums pačiai paliko ši is-
torija?

- Daugelis žmonių, pažiūrėję šį filmą, pa-
sakė, kad jiems atsirado žinojimas, kaip nori 
gyventi. Nustebau, nes man pačiai buvo lygiai 
tas pats jausmas, pradėjus kurti šį filmą. Pra-
dėjau labiau galvoti apie gyvenimą, kas svar-
bu, o kas ne. Luckus tarsi veid rodis, kuriame 
atsispindi tavo gyvenimas, ir atrodo, kad la-
biau pradedi pažinti save, ir ne tik teigiamas 
puses. Man yra labai artima jo aistra, noras 
pažinti, atsiduodi viskam, ką darai, iki galo, 
- tarkime, aš irgi galiu nemiegoti dėl kūrybos. 
Bet tai savotiškai ir gąsdina. Imi samprotau-
ti, o kas yra geriau - saugus viduriukas ar 
kraštutinumai? Supratau, kad jei nori daugiau 
gauti iš gyvenimo, turi būti pasirengęs ir su-
mokėti už tai atitinkamą kainą. Šis filmas 
įkvepia mylėti gyvenimą. Aplink yra tiek daug 
įdomių dalykų, tik imk ir daryk. Ir kai man 
tampa labai sunku, pritrūksta energijos, pri-
simenu Vitą. O kai susiduriu su problema, 
prisimenu Tatjaną. Jei ji nepalūžo, tai kaip aš 
palūšiu dėl menkniekių?

- Ką jums pačiai tenka aukoti?
- Tūkstančius dalykų, kiekvieną dieną - 

laiką, poilsį, susitikimus su draugais, patin-
giniavimą... Štai kad ir dabar, po filmo prem-
jeros nors ir šypsojausi, bendravau su žmo-
nėmis, bet buvau tokia pavargusi, kad norėjau 
tik išeiti kur nors viena, pasivaikščioti po 
gamtą ar tiesiog pamiegoti. Bet galiausiai grį-
žusi namo gavau tiek daug žinučių su padė-
komis už įkvepiantį filmą, kad visas nuovargis 
tapo labai nereikšmingu dalyku. Energija vėl 
sugrįžo, o tu supranti, kad tai, ką darai, turi 

didžiulę prasmę. Kita vertus, aš jau susitai-
kiau su tuo, kad kažko nespėju padaryti. Vis 
tiek nebus viskas visur tobula. Išskyrus kū-
rybą. Ten sau neleidžiu jokių kompromisų.

- Filme buvo pasakyta mintis, kad 
Vitas Luckus ieškojo ribos, kaip arti ga-
lima prieiti prie žmogaus. Jūs, kurdama 
dokumentiką, irgi prieinate labai arti 
prie žmonių. O kaip arti prie savęs pri-
sileidžiate kitus?

- Esu gana atvira, daug keliauju, greitai 
susidraugauju. Niekada nejaučiu streso į 
kokį nors festivalį važiuoti viena. Jei kal-
bėsime apie žiniasklaidą, pastaruoju metu 
tenka vis dažniau dalyti interviu. Ir prisi-
pažinsiu, kad tai nėra lengva, ir būna, kad 
nuo to pavargstu, norisi nuo visko užsida-
ryti, bet stengiuosi nestresuoti. Dabar jau 
nebežiūriu, kaip nufotografavo, ką parašė. 
Prieš porą dienų draugės juokėsi, skaity-
damos, kad aš į Čilę išsikrausčiau. Nors ten 
tik filmavau. Na ką darysi. Juk kuriu ne sau, 
o žmonėms. Noriu, kad kuo daugiau žmonių 
sužinotų apie mano filmą, todėl negaliu iš-
vengti interviu.

- O niekada rimtai nemąstėte apsigy-
venti kitoje šalyje? Juk tiek keliaujate, 
matyt, atsiranda pasiūlymų kurti ir gy-
venti svetur.

- Esu sulaukusi tokių pasiūlymų. Reikia 
pripažinti, kad kino kūrimo sąlygos Lietu-
voje yra sudėtingesnės negu ekonomiškai 
stipresnėse šalyse. O ir dokumentika nėra 
ta kino rūšis, kuri generuoja aukštas paja-
mas. Beje, finansinis stabilumas yra dar vie-
nas dalykas, kurį man tenka aukoti dėl kū-
rybos. Aš jau seniai supratau, kad turtinga 
netapsiu, bet pasirinkau tokį kelią ir labai 
myliu savo darbą. Jei galiu iš to išgyventi, 
tai visai gerai. O kraustytis į kitą šalį nega-
lėčiau. Man patinka Lietuva, Vilnius, čia tu-
riu sūnų, šeimą. Jei būtų kitaip, galbūt ir 
susigundyčiau metams ar porai išvykti, bet 
sūnus eina čia į mokyklą, nenorėčiau jo trau-
muoti. Esu reikalinga čia, pagaliau ir kurti 
noriu savo šalyje, apie tai, ką geriausiai pa-
žįstu ir jaučiu.

- Anksčiau minėjote, kad susidurda-
vote su tokiu stereotipu, jog moteris re-
žisierė yra kiek neįprasta. Ar šiandien 
dar su tuo susiduriate?

- Nežinau. Per daug to neanalizuoju, tie-
siog dirbu savo darbą. Be abejo, vyrams leng-
viau, ypač tokioje srityje, kuri nuo seno buvo 
tarsi jų teritorija. Tačiau kai jau esi šį tą su-

Turėčiau daug 
daugiau laiko  
sau, jei būčiau 
vyras
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Nepaisant įvairių pasiūlymų iš užsienio,  
režisierė Giedrė Žickytė teigė  
norinti kurti Lietuvoje apie tai,  
ką geriausiai pažįsta ir jaučia

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

gyvenime nėra 
vieno aTsakymo. 
Tikra yra Tik 
emocija

7

kūręs ir tam tikra prasme įvertintas, man 
atrodo, lytis nebetenka prasmės. Nors, žino-
ma, lieka tas momentas, kad jei yra šeima, 
negali atsiduoti vien kūrybai, ir vaikui reikia 
mamos, o ne kūrėjos. Dėl to moterys kūrėjos 
yra tiesiog priverstos daugiau suktis ir rasti, 
kaip save padalyti. Tai ne visada lengva, bet 
nesiskundžiu. Čia ir vėl vienas iš tų jūsų 
anksčiau klaustų klausimų, ką tenka aukoti. 
Žinau, kad turėčiau daug daugiau laiko sau, 
jei būčiau vyras. Bet toks mano pasirinkimas. 
Kaip sakoma, jei mėgsti čiuožinėti rogutėmis, 
tai, būk malonus, ir į kalną jas užtempk. Jei 
man sunku, aš žinau, kad visada galiu pasi-
rinkti kitą profesiją.

- Matyt, laiko nelieka ir moteriškiems 
malonumams - manikiūrui, kirpyklai, ga-
lų gale - apsipirkimui. Kaip rūpinatės 
savo išvaizda?

- Esu labai laiminga, kad turiu daug ta-
lentingų draugų, kurie man padeda pasi-
ruošti svarbiausiomis progomis. Įvairioms 
premjeroms mane puošė ir Julia Janus, ir 
Agnė Kuzmickaitė, ir Robertas Kalinkinas. 
O „Sidabrinės gervės“ apdovanojimams ir 
filmo „Meistras ir Tatjana“ premjerai mane 
nuostabiai suruošė dizaineris Juozas Stat-
kevičius. Esu labai dėkinga ir makiažo 
meistrei Vaidai Venckutei iš „Wonder Ti-
me“. Ypatingiausiomis progomis pasitikiu 
tik ja. Juk yra laikas dirbti ir yra laikas 
puoštis. Juk nelekiu darytis makiažo kas-
dien, kai einu į montažinę ar filmavimo 
aikštelę, bet prieš eidama į sceną noriu pa-
justi šventę.

- Kokie nauji projektai šiandien su-
kasi jūsų galvoje?

- Dabar baigėme montuoti filmą, kurį 
kartu su čiliete režisiere Maite Alberdi fil-
mavome Santjage senelių namuose. Šį filmą 
Lietuvoje pristatysiu kitąmet. Taip pat laukia 
daug kelionių su filmu „Meistras ir Tatjana“, 
tarp jų ir į „Dok Leipzig“ Vokietijoje bei į 
Amsterdame vykstantį IDFA dokumentinių 
filmų festivalį. Tai didelis pasiekimas, kad 
du prestižiniai ir patys svarbiausi dokumen-
tinių filmų festivaliai pasaulyje atsirinko 
„Meistrą ir Tatjaną“ į savo programą. Labai 
tuo džiaugiuosi. Paskui laukia kelionė į JAV, 
kur toliau kursiu filmą apie Simo Kudirkos 
laisvės šuolį iš sovietų laivo į amerikiečių 
apsaugos katerį. Galiausiai grįšiu po visų 
kelionių namo. Pažadėjau sūnui, kad važiuo-
sime atostogų.

Man patinka 
dokuMentika, 
nes ji priverčia 
prisiliesti prie 
tikro gyveniMo

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  2 3



8 laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  2 3

Veidai

Praėjusią savaitę dainininkė Jurga Šedui-

kytė (35) Vilniuje pristatė savo naująjį,

 jau septintąjį, albumą „giliai vandeny“. Ji 

dėkojo savo klausytojams ir džiaugėsi, kad 

per dešimt metų scenoje vėl surado save.

„Naujausias mano studijinis darbas „Giliai 

vandenyje“ atspindi dabartinį mano gyvenimo 

etapą, mano šaknis, yra apie meilę kitam, sau 

ir pasauliui“, - apie naująjį albumą sakė Jurga. 

Iš viso jį sudaro trylika kūrinių. „Tikiu, kad šis 

albumas atras savo klausytoją, o gyvi koncertai 

tik sustiprins tą jausmą ir įspūdį“, - teigė 

J.Šeduikytė.
Nors Jurga scenoje jau seniai ne naujokė, 

kalbėdama tarp dainų atlikėja jaudinosi. „O jūs 

manote, aš jau nebebijau? Ši baimė lydi mane 

nuo pat pirmųjų dienų scenoje“, - sakė daini-

ninkė. Vis dėlto prisipažino, kad dabar ji daug 

labiau pasitiki tiek savimi, tiek savo kūryba. To 

Jurga palinkėjo ir kitiems. „Kultūra, muzika, 

scena, kolaboracijos su kitais kūrėjais, santy-

kiai su publika - tai pagrindiniai dalykai, per 

kuriuos aš vis labiau pažįstu save ir mane su-

pantį pasaulį. O jis tikrai nenuspėjamas ir be-

protiškai įdomus“, - sakė viena žymiausių šių 

dienų Lietuvos scenos kūrėjų.

Šiuo metu su savo naujausiu albumu Jurga 

keliauja po Lietuvą. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Albumo pristatyme Jurga 
scenoje pasirodė šviesiais 
plaukais ir įspūdingo ilgio 

sijonu - su juo dainininkė atrodė 
tarsi pakylėta nuo žemės 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

J.Šeduikytė 10 metų scenoje  
sukaktį paminėjo su nauju albumu

Spalio 24 d. ji koncertuos Kaune,  

spalio 30 d. - Panevėžyje.
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Beatą
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Kulinarinių laidų vedėją, knygų autorę 
ir žurnalistę Beatą NicholsoN (36) jau 
drąsiai galima vadinti lietuviškuoju virtu-
vės guru. ir nors dažnai galima išgirsti apie 
Beatos darbus, dar liko šis tas, ko apie ją 
galbūt nežinojote. 

n Beata augina „cockapoo“ veislės šuniuką 
Bon Bon.
n Ji norėtų susipažinti ir prie puodelio kavos 
pasišnekučiuoti su Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu Baraku Obama (Barack Obama).
n Žinomos kulinarės šaldytuve visuomet yra kiau-
šinių, o jos firminis patiekalas - burokėlių sriuba.
n Kvailiausias pastarojo meto pirkinys - kai-
liniai bateliai, įsigyti internetu. 
n Ji kolekcionuoja kulinarines knygas. Daž-
niausiai parsiveža jas iš užsienio, kartais įsi-
gyja ir lietuviškų.
n Mėgstamiausias dienos ritualas - nuvežti 
vaikus į mokyklą.
n Gyvenime žinoma moteris vadovaujasi po-
sakiu: „Jei ne tu, tai kas? Jei ne dabar tai, kada?“
n Nėra gėlių, kurios žinomai moteriai nepa-
tiktų, o jos mėgstamiausios - bijūnai. 
n Beatos kosmetinėje daugiausia lūpų blizgių, 
o spintoje - megztinių. Kadangi jos mėgsta-
miausia spalva rožinė, neretai įsigyja šios spal-
vos drabužių.
n Beata stengiasi nevartoti žodžių, praside-
dančių priešdėliu „ne-“, ir stengiasi išnaudo-
ti pasitaikiusias progas. Šiuo metu ji neatsisa-
kytų išmėginti banglenčių sporto.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai
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Veidai

Š.Jasikevičiui istorijų knygos puslapiams tik
rai nepritrūko. Jis keturiskart tapo Eurolygos 
nugalėtoju, dukart išrinktas geriausiu Europos 
krepšininku, su šalies rinktine 2000aisiais Sid
nėjuje pasidabino bronzos medaliais, o po trejų 
metų tapo ir Europos čempionu. Ir tai tik keletas 
ryškiausių jo laimėjimų. Tačiau pats krepšininkas 
patvirtina, kad knygoje  ne tik sausi faktai. Jis 
nori papasakoti istoriją tokią, kokia ji buvo iš tik
rųjų, ir praskleisti karjeros užkulisius. Atvirai ir 
be galo nuoširdžiai dėliojamas pasakojimas su
teikia galimybę pamatyti Šarūną įvairiuose gy
venimo etapuose, dar kartą drauge su juo išgy
venti pirmąsias patirtis susidūrus su krepšiniu, 
energijos ir valios reikalaujantį pasiruošimą var
žyboms ir derybas su elitinėmis komandomis. 

Pasak krepšininko, knyga „Laimėti neuž
tenka“ bus įdomi ir tiems, kurie krepšiniu 
nesidomi. Jis pravėrė asmeninio gyvenimo 
skraistę ir papasakojo ne vieną gyvenimišką 
istoriją. O kaip žinoma, ir už aikštelės ribų 
aistrų Šarūno gyvenime pakako.  

Knyga „Laimėti neužtenka“ parašyta 
Š.Jasikevičiui bendradarbiaujant su italų žur
nalistu Pjetru Skibeta (Pietro Scibetta), tad 
dar pavasarį krepšininko biografija, pavadinta 
„Vincere non Basta“, buvo išleista Italijoje, 
vėliau išversta ir išleista Graikijoje, o šį ru
denį pasirodė ir lietuviškoji versija. Jau ruo
šiamasi knygą išleisti anglų kalba, tačiau pa
našu, kad lietuvio istorija domisi Izraelio ir 
Ispanijos leidėjai.

Š.Jasikevičiaus legenda -
knygos puslapiuose

Legendinis krepšininkas Šarūnas Jasikevičius (39) apie spalvingą savo gyvenimą, 
skambias pergales ir kiekvieno krepšininko trokštamus titulus atvirai papasakojo auto-
biografinėje knygoje „Laimėti neužtenka“. Tai trumpas, bet gilus žvilgsnis į išskirtinius 
šio talentingo sportininko gyvenimo ir karjeros epizodus.
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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NUOMONĖ

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį bus atšauktas vasaros laikas, atsukant laikrodžių rodykles valanda atgal.  
„Laisvalaikis“ klausė TV laidų vedėjų AgNės ZAchAreVičieNės (35), LiVijos grAdAuskieNės (42) ir dainininkės 
NijoLės PAreigyTės-rukAiTieNės (30), ar joms nesunku prisitaikyti prie naujo laiko ir ar to Lietuvoje reikia.

Parengė Agnė VAitAsiūtė-KEiZiKiENė

agnė Zacharevičienė

Aš prie visko lengvai prisitaikau, todėl man nėra problemų 
dėl laikrodžių persukinėjimo. Be to, mano darbas trunka iki vė-
lyvo vakaro, todėl vis tiek išeinu jau sutemus. tik pastebiu, kad 
prie to sunkiau prisitaiko mano vaikas. Manau, kad mokslei-
viams ir darželinukams tai sukelia tam tikrą diskomfortą. Juk 
jų režimas tvarkingas, o kiekvienas nukrypimas nuo normos 
veikia neigiamai. Užtrunka, kol jie vėl pripranta. Dėl to nuken-
čia ir vaikų mokslo kokybė. Juk neišsimiegojęs vaikas būna ne-
darbingas. Be abejo, trūkumas ir tai, kad anksčiau pradeda 
temti. Net ir Policijos departamento atstovai sako, kad tamsiuo-
ju paros metu išauga nusikalstamumas. todėl būtų geriau, jei 
vakaras kuo ilgiau būtų šviesesnis, nes saulės trūkumas veikia. 
Kita vertus, jau daug metų sukinėjame tas rodykles ir prie to 
pripratome. Pamenu, 2011 metais buvo keltas klausimas - gal 
panaikinti šį nutarimą, bet tam nebuvo pritarta.

Apie laikrodžių rodyklių sukinėjimą...

Ką manai?
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nijolė Pareigytė-rukaitienė

Nelabai į tai kreipiu dėmesio. Gal dėl to, kad iki šiol nebuvo 
tokio poreikio keltis šeštą ryto ar gyventi pagal griežtą grafiką. 
tiesa, dabar vaikas pradėjo eiti į darželį, todėl gal pasijus kaž-
koks diskomfortas. Bet šiaip to nesureikšminu, juk dabar telefo-
ne laikrodis pats persisuka, tai net nepajuntu ir nepastebiu. Ma-
nęs net neveikia tai, kad greičiau tems. Aš visa tai priimu kaip 
natūralų dalyką. Gyvenu pagal metų laikus, pagal jų diktuojamą 
režimą. Mes turime prisitaikyti prie gamtos, o ne ji prie mūsų.

livija gradauskienė

Aš nelabai kreipiu dėmesio į dalykus, kurie nuo manęs ne-
priklauso. Man svarbu, kad būtų kuo daugiau saulės, o žiemą 
jos, šiaip ar taip, mažai. Man apskritai žiema nepatinka, patin-
ka vasara. sukinėsi tas laikrodžių rodykles ar ne - tai nepadės 
vasaros grąžinti. O man prisitaikyti nesunku.
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ŽvaigŽdės

Šią vasarą dalyvavusi geriausios draugės Dženifer 
eniston (Jennifer Aniston, 46) vestuvėse, Kortni 
KoKs (Courteney Cox, 51) nusprendė savo pačios ves-
tuvių ceremoniją rengti kitaip - daug taupiau.

Dž.Eniston tuoktuvės su Džastinu Teru (Justin The-
roux, 44), vykusios jos namo Los Andžele kieme, į kurias 
susirinko daugybė šou verslo žvaigždžių, Dženifer atsiėjo 
daugiau nei du milijonus dolerių (1,77 mln eurų). Be to, 
ruošdamiesi didžiulei šventei, ir nuotaka, ir jaunikis mirti-
nai pavargo ir vos laikėsi ant kojų. „Pas mane viskas bus 
kukliau. Ir svečių kviesiu visai nedaug, tik artimiausius 
draugus!“ - nusprendė aktorė.

Su savo jaunikiu airiu rokeriu Džoniu Makdeidu (John-
ny McDaid, 39) K.Koks susitikinėja apie 2 metus. Daug 
jaunesnis Džonis ir Kortni apie sužadėtuves paskelbė pra-
ėjus 7 mėnesiams po to, kai pradėjo draugauti. Dž.Makdei-
das pasipiršo mylimajai Dž.Eniston namuose. Pastaroji yra 
ne tik Kortni draugė, bet ir aktorės 10 metų dukrytės Ko-
ko krikšto mama. Pasirodo, piršlybų sceną Džonis surepe-
tavo iš anksto, „pasitreniravęs“ su mylimosios dukra. Pri-
klaupęs ant vieno kelio, jis paprašė Koko leidimo vesti jos 
mamą, o paskui padovanojo mergaitei mažą blizgantį žie-
delį. O sužadėtuvių žiedą pačiai Kortni kūrė Dž.Eniston 
draugė - talentinga juvelyrė Dženifer Majer (Jennifer Me-
yer), aktoriaus Tobio Magvairo (Tobey Maguire) žmona. 
Žiedas Kortni labai patiko ir ji dabar nenusimauna jo nuo 
piršto. Visai greitai ji gaus dar vieną - tą, kurį Dž.Makdeidas 
užmaus jai ant piršto prie altoriaus.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Savoms vestuvėms 
Kortni Koks taupys

Džonis Makdeidas (Johnny McDaid) 
ir Kortni Koks (Courteney Cox)

EPA-Eltos nuotr.

Dženifer Eniston (Jennifer 
Aniston) ir Džastinas Teru 
(Justin Theroux)



ŽvaigŽdės

Portugalijos futbolo rinktinės žvaigždės 
Krištiano ronaldo (Cristiano ronal-
do, 30) sūnus parodė tėvui vidurinį pirštą 
per „Auksinio batelio“ įteikimo ceremoniją. 
Tuo metu, kai futbolininkas sakė kalbą, pen-
kerių metų Krištianinjas (Cristianinho) pa-
rodė tėvui nepadorų gestą. Vienas iš šalia 
sėdėjusių K.Ronaldo šeimos narių mėgino 
sudrausti berniuką, bet epizodas pakliuvo į 
televizijos kamerų objektyvus. K.Ronaldas 
nevedęs, jo sūnaus motinos vardas nežino-
mas. 2010 metais leidinys „The Daily Mail“ 

pranešė, jog futbolo žvaigždė pasinaudojo 
pakaitinės motinos paslaugomis, kad ši jam 
pagimdytų sūnų.

48 įvarčius praėjusiame sezone įmušęs 
Madrido „Real“ puolėjas K.Ronaldas jau ket
virtą kartą karjeroje apdovanotas „Auksiniu 
bateliu“. Šis titulas skiriamas žaidėjui, nacio
nalinėse pirmenybėse pelniusiam daugiausiai 
įvarčių. Stipriausiose penkiose Europos ly-
gose (Anglijos, Ispanijos, Vokietijos, Italijos 
ir Prancūzijos) už įvartį skiriami du taškai, 
todėl K.Ronaldas iš viso surinko 96 taškus.

Robis Viljamsas 
linksmins Australiją

Vienas populiariausių pasaulio popatli-
kėjų RobIS VIljAMSAS (Robbie Williams, 
41) Sidnėjuje pristatė spalio 27 dieną šiame 
Australijos mieste vyksiantį koncertą  vė-
liau linksmybės persikels į Melburną. Tai 
bus baigiamieji atlikėjo koncertų turo „let 
Me Entertain You 2015“ pasirodymai, su 
kuriais jis apkeliavo dešimtis šalių. Į savo 
koncertų turą „let Me Entertain You“ 
R.Viljamsas pirmąkart buvo įtraukęs ir lie-
tuvą  Kaune jis koncertavo balandžio 5ąją.

K.Ronaldo sūnaus akibrokštas per ceremoniją

Krištianui Ronaldui (Cristiano 
Ronaldo) įteiktas jau 4-as 
„Auksinis batelis“ - jis daugiausia 
kartų pelnė šį apdovanojimą

EPA-Eltos nuotr.
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Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.

Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence, 25) 
vėl sukėlė skandalą: ji dar sykį pareiškė, kad ne-
ketina taikstytis su Holivudo bosų įpročiu akto-
riams mokėti daugiau negu aktorėms „vien todėl, 
kad jie vyrai“. o bosai iškart ją nubaudė - studija 
iškart atsisakė sudaryti sutartį su bene talentin-
giausia ir labiausiai sėkmės sulaukusia naujosios 
kartos aktore. nors vaidmuo filme „The rosie 
Project“ buvo parašytas specialiai Dž.Lorens!

Prieš nelygybę Holivudo kino pramonėje Dže-
nifer pirmą sykį pasisakė vasarą, kada programišiai 
atakavo kino studiją „sony“. Tuomet daugelis gar-
senybių sužinojo apie save daug nemalonaus iš „nu-
tekėjusio“ į viešumą studijos bosų susirašinėjimo. 
Pavyzdžiui, vienas iš garsių prodiuserių, susirašinė-
damas su studijos vadovu, nepaprastai įžeidžiamai 
atsiliepė apie Andželiną Džoli (Angelina Jolie), jos 
aktorinį talentą ir režisierės ambicijas. o Dž.Lorens 
sužinojo nemalonią smulkmeną: pasirodo, jai už vaid-
menį filme „Amerikietiška afera“ buvo sumokėta 
daug mažiau negu jos partneriams vyrams Bredliui 
Kuperiui (Bradley Cooper), Kristianui Beilui (Chris-
tian Bale) ir Džeremiui reneriui (Jeremy renner). 
„oskaro“ laureatės, garsėjančios savo negebėjimu 
susivaldyti, piktas pasisakymas Holivudo bosams 
neliko nepastebėtas. netrukus ji buvo „išprašyta“ iš 
projekto „The Glass Castle“. Bet, nepaisydama pir-
mojo rimto įspėjimo, Dž.Lorens ir toliau kovojo už 
savo teises. ir vėl buvo nubausta.

Tiesa, užjausti Dž.Lorens yra gana sunku, nes 
ji - geriausiai apmokamų aktorių viršūnėje. Pernai 
ji uždirbo 54 mln. dolerių (47,53 mln. eurų), tai 
yra beveik dukart daugiau už antroje vietoje liku-
sią skarlet Johanson (scarlett Johansson).

Dž.Lorens baudžiama  
už maištavimą

Seksualiausia pasaulio moterimi 
išrinkta „Sostų žaidimo“ žvaigždė 
Emilija Klark (Emilia Clarke) 

EPA-Eltos nuotr.

nežinia, ar populiarumo reitingų re-
kordus mušantis serialas „sostų žaidi-
mas“ („Game of Thrones“) turėjo įtakos 
ar ne, bet šio serialo žvaigždė emiLiJA 
KLArK (emilia Clarke, 28) išrinkta sek-
sualiausia pasaulio moterimi. Tokį titulą 
jai skyrė JAV vyrų žurnalas „esquire“.

Aktorė gali būti ir miela, ir pikta, ji 
kartais mažoji sesuo, o kartais žudikė, kar-
tais kino žvaigždė, kartais paprasta mer-
gina, gyrė ją žurnalas. žurnalas „GQ“ jau 
rugsėjį išrinko e. Klark „metų moterimi“.

Britė išgarsėjo savo vaidmeniu fantas-
tiniame seriale „sostų žaidimas“, kuriame 
ji vaidina drakonų motiną. sėkmingas bri-
tų aktorei buvo ir vaidmuo filme „Termi-
natorius 5“ („Terminator: Genisys“).

Pernai „karščiausia“ žemės moteri-
mi buvo paskelbta Penelopė Krus (Pe-
nelope Cruz), prieš tai - skarlet Johan-
son (scarlett Johansson). Pirmą kartą 
„esquire“ šį titulą skyrė 2004-aisiais. 
Tada nugalėtoja buvo Andželina Džoli 
(Angelina Jolie).

ŽvaigŽdės

Vyrai renkasi Emiliją Klark
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„Kenzo“ modelius 
puošė neįprastas 

aksesuarų dizainas - 
prie diržo segamos 

mažos piniginės, 
kosmetinės

EPA-Eltos nuotr.

Išsiskiriantis „Louis Vuitton“ 
akcentas - originalios ir 
nestandartinės pirštinės

Paryžiaus mada: 
oda, gladiatorių apavas ir žaismas baikerių aprangos akcentais

Ką rengsimės ateinantį pavasarį ir vasarą?  
Atsakymus davė neseniai pasibaigusi Paryžiaus 
mados savaitė, kurioje pristatytos kolekcijos 
2016-ųjų pavasariui ir vasarai.

Svarbiausia - karališkas patogumas: patogūs, kūno 
neaptempiantys drabužiai ir avalynė, lyg skirta atos-
togoms. „Kenzo“ mados namams kuriantys Humber-
tas Leonas (Humbert Leon) ir Kerolė Lim (Carol Lim) 
savo kolekcijos akcentu pasirinko ryškių spalvų kom-
binacijas, lengvus siluetus ir įspūdingas gladiatorių 
sandalus primenančias basutes. Gladiatorių stiliaus 
apavas buvo populiarus ir praėjusį sezoną, šįkart 
„Kenzo“ dizaineriai siūlo rinktis basutes kuo ilgesniais 
aulais. Daug dėmesio skirta ir įspūdingiems aksesua-
rams - prie diržo segamoms piniginėms ir pan.

Prancūzų dizaineris Nikolia Geskjeras (Nicolas 
Ghesquiere), kuriantis „Louis Vuitton“ mados na-
mams, ateinantį pavasarį siūlo rinktis odą ir sportinio 
tipo modelius su ryškiais baikerių stiliaus akcentais. 
Naujausioje „Louis Vuitton“ kolekcijoje - ne tik odiniai 
lietpalčiai ir striukelės, bet ir šortai, derinami su trum-
pomis, pilvą atidengiančiomis palaidinėmis. Akį traukia 
ir darbininkų aprangą primenantys kombinezonai, mo-
tociklo dalių nuotraukų aplikacijos ant drabužių ir ypač 
išsiskiriantis kolekcijos akcentas - originalios ir ne-
standartinės pirštinės.
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„Kenzo“ kolekcijoje - 
ryškių spalvų 
kombinacijos,  
patogūs siluetai

„Louis Vuitton“ 
kolekcijoje - 
daug drabužių iš 
natūralios odos

Paryžiaus mada: 
oda, gladiatorių apavas ir žaismas baikerių aprangos akcentais

 „Kenzo“ siūlo 
gladiatorių sandalus 

primenančias 
basutes
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StiliuS

„Louis Vuitton“ modelių audiniuose - 
motociklininko dalių nuotraukų aplikacijos

EPA-Eltos nuotr.

„Kenzo“ siūlo rinktis kuo 
ilgesnius gladiatorių 
sandalus primenančių 
basučių aulus

„Louis Vuitton“ 
kolekcijoje - 
motociklininko  
ar darbininko  
kostiumo 
interpretacijos
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Pavasariui ir vasarai 
skirtoje „Louis 
Vuitton“ kolekcijoje - 
pilvą atidengiančios 
palaidinės, 
derinamos su 
odiniais šortais 
ar sportinio tipo 
kelnėmis



Ką išduoda etiketė?

Visą tiesą apie produktą galime 
sužinoti tik perskaitę jo etiketę. Ten 
pamatysime, kiek naudingų odai me-
džiagų naudojo gamintojas, ar nepagai-
lėjo aktyvių medžiagų, ar rūpinasi mūsų 
oda ir nepridėjo daug odą erzinančių ingredien-
tų ar medžiagų, skirtų laikinam maloniam po-
jūčiui sukurti. Visa tiesa ten - ant neišvaizdžio-
sios pakuotės pusės. Išmokti skaityti kosmeti-
kos etiketes nėra labai sudėtinga, tam reikia 
šiek tiek pasigilinti, bet tikrai nėra nieko neį-
manomo, ypač kai šiais laikais tokias galimybes 
suteikia „Google“ ar kitos paieškos sistemos.

Didžiausias 
priešas - kvapai

Vieni didžiau-
sių kenkėjų, ku-

riuos naudoja kos-
metikos gamintojai, - 

kvapai. Nesvarbu, sinte-
tiniai ar natūralūs, jie visi jau 

seniai mokslininkų įvardyti kaip turintys er-
zinamą poveikį mūsų odai. 

Ką jie daro? Ardo odos apsauginį barjerą, 
sukelia uždegimines odos reakcijas ir lėtina 
jos atsinaujinimo procesą. Ir tos reakcijos ne-
būtinai matomos, procesas gali vykti mums 
nieko apie tai net nežinant. Nuolat naudodami 
priemonę su kvapuose esančiais alergenais, 
mes rizikuojame paskatinti ankstyvesnį odos 
senėjimo procesą. Geriau pagalvojus, vertėtų 
iškeisti kvapnų kremą į bekvapę ar bent jau 
alergenų sudėtyje neturinčią priemonę.

Kas tie kvapuose esantys alergenai? 
ES kosmetikos direktyvoje yra įvardytos 26 
medžiagos, sukeliančios alergines, uždegimi-
nes odos reakcijas, jei jų kiekis produkte vir-
šija tam tikras normas - 0,01 proc. nuplauna-

muose produktuose ir 0,001 proc. ant odos 
liekančiuose produktuose. Yra ištirta, jog ir 
tokios mažos kvapuose esančių alergenų do-
zės gali sukelti alergines odos reakcijas.

Pavadinimų tikrai daug, juos visus atsi-
minti tikrai būtų sudėtinga, todėl, neturint 
galimybės pasitikrinti, renkantis kosmetikos 
produktus reikėtų rinktis bekvapes ar mažiau 
kvapo turinčias priemones, vengti produktų, 
kurių sudėtyje yra eterinių aliejų ir hidrolatų, 
nes didžioji dalis jų turi nemenką puokštę 
alergenų iš oficialaus sąrašo. 

Patikėkite, laikydamiesi šių patarimų, il-
gainiui pastebėsite, kad tenka rečiau kovoti 
su odos problemomis, mažiau vargina aknės 
protrūkiai, iš esmės nebebūna nepaaiškinamų 
odos bėrimų ir oda tiesiog atrodo sveikiau.

Grožio paletė
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Kokie odos priešai slepiasi kosmetikoje
Jau ne vienus metus intensyviai domimės, 
ką valgome, skaitome produktų etiketes. 
Labai gaila, kad to paties kol kas negalime 
pasakyti apie kosmetikos produktus. Pirk-
dami kremus, žiūrime ne į produkto sudėtį, 
o į gražią pakuotę, gamintojo reklaminius 
šūkius ar skambų pavadinimą. Pasitikime 
draugės rekomendacija, parduotuvės kon-
sultantės patarimu ar tiesiog laikomės nuo-
monės, kad vaistinėse parduodama kosme-
tika tikrai geriausias sprendimas renkantis 
kosmetikos produktą. „Driu Beauty“ kosme-
tikos kūrėja ir seminarų apie teisingą 
odos priežiūrą bei etikečių skaity-
mą „Protingas grožis“ lektorė  
InDrė UrBanavIčIenė.

n Oficialūs alergenai: benzyl alcohol, benzyl 
salicylate, cinnamyl alcohol, cinnamal, citral, cou-
marin, eugenol, geraniol, isoeugenol, anise alcohol, 
benzyl benzoate, benzyl cinnamate, citronellol, 
farnesol, limonene, linalool, butylphenyl methyl-
propional, alpha-isomethyl ionone, amyl cinnamal, 
amylcinnamyl alcohol, evernia furfuracea extract, 
evernia furfuracea and evernia oakmoss extract, 
hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, hydroxylisohexyl 
3-cyclohexene, methyl 2-octynoate. 
Šių medžiagų visada galite ieškoti ingredientų sąrašo 
pabaigoje, jeigu produkte yra kvapų, įvardijamų 
kaip parfum arba fragrance. Jei renkatės bekvapę 
priemonę, šių medžiagų sudėtyje neturėtų būti.

n Be oficialaus sąrašo, yra ir nemažas kiekis kitų 
mokslininkų per daugelį tyrimų metų surastų neigia-
mas odos reakcijas sukeliančių medžiagų. 
Populiariausios ir gamintojų daugiausia naudojamos: 
anyžiai, bergamotės, visi citrusai, kamparas, cinamonas, 
šalavijai, citrinžolės, eukaliptai, pankoliai, pelargoni-
jos, imbieras, kadagiai, levandos, mėtos, pipirmėtės, 
karčiavaisių citrinmedžių žiedai („neroli“), rožės, rozmar-
inai, santalai, arbatmedžiai, kvapiosios kanangos ir kt.

Kosmetikos sudėtis (angl. ingredients) etiketėje 

rašoma mažėjimo tvarka: kuo daugiau medžiagos, 

tuo ji arčiau sąrašo pradžios. Pabaigoje vardi-

jamos priemonės, kurių yra mažiau nei 1 proc., 

dažniausiai tai konservantai, kvapai ir dažikliai.

Kosmetikos  
kūrėja Indrė 

Urbanavičienė
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Grožio paletė

Rudenį drabužių dizaineriai žaidžia netikėtais spalvų deriniais, primenančiais egzotinius 
paukščius, ryškius saulėlydžius. Intriguojančios spalvų schemos žaismingai atsispindi 
akių šešėliuose, akių (kontūro) plunksnelėje ir net blakstienų tuše. Tačiau yra viena 
spalva, be kurios tikrai neapsieisite. Tai mėlyna! Nesvarbu, ar rinksitės minimalistinį 
makiažą su akių plunksnele, ar ryškias, šešėliais puoštas akis, nepamirškite mėlynos 
spalvos. Ši spalva suteiks akims paslaptingumo, pakurstys fantaziją.

Paslaptingos, tamsiai pilkos ar juodos spal-

vos strėlytėmis nubrėžtos „katės“ akys - jos 

madingos ir šį sezoną.

Kokie odos priešai slepiasi kosmetikoje

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Kiekvieną sezoną mados pasaulis stebina mus skirtingomis ten-
dencijomis, atkeliavusiomis iš praeitų epochų arba tęsiančiomis 
savo gyvavimą iš praeitų sezonų. Vizažo meistrė ir makiažo kon-
kursų trenerė bei teisėja Birutė Pajedienė atskleidžia, koks ma-
kiažas „ant bangos“ šiuo metu.

KĄ VERTĖTŲ TURĖTI KOSMETINĖJE: visų dėmesys vėl krypsta į vešlius, plačius, purius antakius. Šio sezono makiažo priemonė - antakių želė. Ja sutvarkysite nepaklusnius antakių 
plaukelius, suteiksite jiems apimties, suformuosite gražų linkį. Tačiau antakiai neturi būti per daug tamsūs, kampuoti, griežtų linijų. Labiausiai vertinami natūraliai vešlūs antakiai.

Padūmavusių akių makiažas išlieka tarp madingiausių tendencijų. Šį rudenį galima rinktis ne tik pilkus ar juodus, bet ir jūros žalumo ar rašalo mėlynumo atspalvius. Vienas svarbiausių dūminio makiažo akcentų šį sezoną - minkštas šešėlių perėjimas tarp spalvų, nepaliekant griežtų ir aiškių linijų.
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Niūriam rudeniui - 
žaismingos tendencijos
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KELIONĖS

Kaip nepasiklysti Jungtinėse Amerikos Valstijose, arba 
Trys savaitės 
išsvajotoje žemėje

Vis dažniau lietuviai atostogoms renkasi ne saulėtus šiltų kraštų paplūdimius, o  
aktyvias keliones. Bene daugelis keliautojų sutartų, kad Jungtinės Amerikos Valstijos - 
viena iš labiausiai vertų aplankyti šalių pasaulio žemėlapyje. Jei nenorite mokėti  
tūkstančių kelionių organizatoriams ir esate pasiryžę susiorganizuoti kelionę patys,  
TV projektų prodiuseris, agentūros „1vestuvės.lt“ renginių organizatorius ir vedėjas 
Mantas Kazlauskas su žmona Vita, patys ką tik grįžę iš kelias savaites trukusios  
kelionės po JAV, pasidalijo patarimais, kaip nepasiklysti šiame svajonių krašte.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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KELIONĖS

Bilietai

Kai jau pasirinkote datas, gavote leidimą, ieškokite 
optimaliausio skrydžio. „Mes rinkomės tarp trijų 
kompanijų - „Skandinavian Airlines“, „Turkish 
Airlines“ ir „Aeroflot“. Dėl įvairių objektyvių ir 
subjektyvių priežasčių galiausiai pasirinkome 
„Skandinavian Airlines“, - pasakojo Mantas.
PATARIMAS - jei norite nemokamai praleisti vieną 
naktį Stambule, kelionei į JAV rinkitės „Turkish 
Airlines“ oro linijas. Jie nemokamai suteikia viešbutį, 
nes tarpas tarp skrydžių yra beveik viena diena.

Pasiruošimas kelionei

Turėkite bent pusmetį, kad susiplanuotumėte kelionę 
į JAV. Iš pradžių nuspręskite, kada norite keliauti. 
„Mes kelionei pasirinkome rugsėjo mėnesį. Šiuo 
metu turistinis sezonas yra besibaigiantis, todėl kai-
nos mažiau kandžiojasi“, - sakė Mantas. Planuojant 
kelionę į JAV, pirmiausia reikia gauti leidimą. 
Procedūra itin paprasta, tereikia užpildyti prašymą 
internetu ir sumokėti mokestį.
PATARIMAS - prašymo gauti leidimą į JAV 
procedūrą už jus gali atlikti ir kelionių agentūros, 
tačiau už tai teks sumokėti daugiau.

Kaip nepasiklysti Jungtinėse Amerikos Valstijose, arba 
Trys savaitės 
išsvajotoje žemėje

Maršrutas

Susidarykite maršrutą. Tą padaryti padės visagalis 
internetas. „Mes iš karto žinojome, kad Vašingtone visą 
laiką skirsime muziejams. Jie ten nemokami. Sudarėme 
sąrašą ir buvo aišku, kad pasivaikščiojimai po muziejus 
ir lankytinus objektus užtruks dvi dienas. Vadinasi, reika-
lingos 2 nakvynės viešbutyje“, - planavimo subtilybes 
pasakojo Mantas. Jis pataria lankytinų objektų sąrašo 
paieškoti „Google“ paieškos sistemoje, įvedus esminius 
žodžius, arba www.tripadvisor.com ir Vikipedijoje.
PATARIMAS - jei lankysitės Vašingtone, nep-
raleiskite progos apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. 
Jums tereikia iš anksto parašyti Lietuvos ambasadai 
ir paprašyti, kad tarpininkautų gaunant leidimus.

Apgyvendinimas

Įvairių viešbučių pasiūlymų galima rasti www.expedia.com,
www.travelpony.com, www.lastminute.com, www.
ratestogo.com. Tiesa, pastaruosiuose dviejuose gerų 
pasiūlymų reikėtų ieškoti tik tarp paskutinės minutės 
pasiūlymų. www.lastminute.com galima įsigyti ir 
FORTUNE pasiūlymą. Tuomet žinote tik viešbučio 
lygį, bet tik įsigiję sužinosite, kokiame konkrečiai 
viešbutyje gyvensite. Tai loterija. Jei nebaisu gyventi su 
nepažįstamais žmonėmis, galite rinktis www.airbnb.com 
svetainės siūlomas paslaugas. Čia galima išsinuomoti 
kambarį, butą ar namą tiesiai iš vietinių gyventojų, bet 
nakvynę čia lengviau ras keliaujantys dviese.
PATARIMAS - keliaujantys automobiliu atkreipkite 
dėmesį, ar viešbutis siūlo automobilio parkavimo 
vietą. Priešingu atveju gali tekti neplanuotai pakloti 
nuo 10 iki 40 JAV dolerių (9-35 eurų) už vieną parą.

Vidiniai skrydžiai

Norint surasti geriausios kainos bilietus tarp rytinės ir 
vakarinės pakrančių, reikia sulaukti tinkamo momento, 
kitaip sakant - paskutinės minutės pasiūlymų. Vertėtų 
atkreipti dėmesį, kad vidiniuose skydžiuose perkant 
bilietą dažnai yra įskaičiuotas tik rankinis bagažas - 
vienas mažas lagaminas ir rankinė ar kuprinė. Beje, 
pasiruoškite ilgoms eilėms prie apsaugos punktų.
PATARIMAS - jei jūsų rankinis bagažas bus 
kiek didesnis nei nurodyti dydžiai, nesijaudinkite. 
Daugelis stiuardesių geranoriškai ir nemokamai jį 
perduos į bagažo skyrių.

Baltieji rūmaiDžefersono memorialinis paminklas

Niujorkas

Viešbučių kainos
Viešbučių kainos priklauso nuo miesto. Tarkime, ne pi-
gu gyventi Vašingtone, Niujorke, San Fransiske. Itin 
geromis kainomis viešbučių galima rasti Los Andžele, 
Niagara Folse (Kanadoje), netoli Sekvojų parko ar 
Didžiojo Kanjono, Kali  fornijos pakrantėse įsikūrusiuose 
mieste liuose. Bene pigiausiai nakvynė kainuoja Las 
Vegase, ypač jeigu šiame mieste apsistojate savaitės 
viduryje. Tiesa, šiek tiek lengviau susirasti pigesnę 
nakvynę, jeigu keliaujate dviese. Jeigu keliaujate keturiese ir galite visi gyventi viename kambaryje, tuomet išeis 
pigiau. Amerikoje didžioji dalis kambarių yra su dviem 
dvigulėmis lovomis, todėl keturi žmonės gali apsistoti 
viename kambaryje už tą pačią kainą kaip ir du žmonės.PATARIMAS - nevertėtų viešbučių rezervacijos 
palikti paskutinei minutei. Amerikos miestuose 
vyksta įvairiausių renginių, todėl gali nutikti, kad 
nerasite laisvo kambario jokiame viešbutyje arba 
teks rinktis itin prabangius apartamentus.
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Kelionės

Amerikietiška virtuvė

Viešint Amerikoje būtina paragauti tradicinių jų 
mėsainių. Tiesa, juos geriau ragauti ne „McDonald’s“, 
o vietiniuose restoranuose. Tarkime, Niujorke būtina 
paragauti gatvės maisto - čia patiekiami puikūs 
mėsainiai ir bulvytės. Yra net vegetariškų. Be to, 
būtina paragauti kiaulienos šonkaulių. Juos verčiau 
užsisakykite mažų miestelių vietiniuose restoranuose. 
Ten ne tik pajusite tikrąją amerikietiškos restoranų 
kultūros dvasią, bet ir maistas dažniausiai bus tobulas. 
Viešint vakarinėje pakrantėje būtina pasimėgauti jūrų 
gėrybėmis, paragaukite krabų mėsos kotletų, austrių, 
midijų, krevečių, aštuonkojų. Jų skonis tikrai dieviškas.
PATARIMAS - atminkite, kad Amerikoje viskas yra 
didinga, todėl ir maisto porcijos yra didelės. Jei nenorite 
persivalgyti ir yra galimybė, rinkitės pusę porcijos. Jeigu 
nesuvalgėte visos porcijos, net ir prabangiausiame 
restorane jums likusį maistą gali supakuoti išsinešti.

Restoranų įvairovė
Viešėdami didžiuosiuose miestuose - Niujorke, Los 
Andžele - apsilankykite kinų ar korėjiečių kvartaluose. Ten maistas ne tik šiek tiek pigesnis, bet ir itin puikus. Jeigu 
viešėsite Niagaroje, būtinai pusryčiaukite ar pietaukite 
Kazino bufete. Sumokėję nuo 15 iki 20 dolerių (13-17 
eurų), galėsite mėgautis šimtais patiekalų. Čia maisto 
ras net patys išrankiausi gurmanai. Tokie patys bufetai 
yra ir Las Vegase. Gaivieji gėrimai į kainą įskaičiuoti, už 
alkoholinius gėrimus teks susimokėti papildomai. Beje, 
atminkite, kad daugelyje kavinių užsisakius nealkoholinius gėrimus stiklinių papildymas („refill“) nekainuoja. Tarkime, „McDonald’s“ restorane nusipirkus net ir mažiausią 
gėrimo stiklinę už jos papildymą mokėti nereikės.
PATARIMAS - amerikiečiai itin priekabūs maistui, 
todėl nesijaudinkite dėl maisto kokybės. Net ir 
paprastas dešrainių prekeivis laikosi griežtų higienos normų. O ant kavinių įėjimo dažnai pastebėsite raidę „A“, tai aukščiausias higienos įvertinimas.

Kainos keliaujant automobiliu

Kai kurie keliai Amerikoje yra mokami, kaip ir kai kurios eismo juostos. Privažiavę mokėjimo punktą, nepasimeskite 
ir važiuokite ten, kur yra ženklas „Cash“. Ten būna darbuotojas, kuriam galite sumokėti grynaisiais. Vidutiniškai kelių 
mokestis yra nuo 1 iki 2 dolerių (0,9-1,7 euro). Tiesa, įvažiuojant į Niujorką teks susimokėti daugiau. Įvažiuoti į 
Manhataną kainuoja apie 14 dolerių (12 eurų). Nepaisant to, degalų kainos Amerikoje iš tiesų nesikandžioja.
PATARIMAS - įvairiose valstijose degalų kainos svyruoja nuo 1,5 iki 3 dolerių (1,3-2,6 euro) už galoną (apie 3,8 
litro). Pavyzdžiui, nuvažiuoti nuo Los Andželo iki Didžiojo Kanjono (apie 800 km) su nuomuotu visureigiu kainuoja 
mažiau nei 60 dolerių (53 eurai).

Eismo spūstys

Keliaujant automobiliu, būtina pasidomėti ir esamo-
mis eismo spūstimis. Jeigu pakliūsite į tokią, tuomet 
nusiteikite joje praleisti kelias valandas. Kad jų 
išvengtumėte, pasistenkite įvažiuoti į miestą ar iš jo 
išvažiuoti ne piko valandomis.
PATARIMAS - vietinės televizijos žinių laidos 
nuolat praneša ne tik orus, bet ir padėtį keliuose.

Kelionė po JAV automobiliu

Labai rekomenduojama po Ameriką keliauti automo-
biliu. Čia vairuoti gali bet kas. Amerikoje puikūs keliai, 
nuorodų yra daugiau, nei reikia, todėl pasiklysti beveik 
neįmanoma. Greičio mėgėjams teks save pažaboti. 
Greičiai net magistraliniuose keliuose yra nedideli - 
vidutiniškai 65-70 mylių per valandą (104-110 km/h). 
Greičio mieste rekomenduotina neviršyti 5 myliomis  
(8 km), o magistraliniuose keliuose - 10 mylių (16 km), 
jeigu nenorite turėti reikalų su policija. Nors atrodo, 
kad pareigūnų aplinkui nėra, tačiau kai pažeidžiamos 
taisyklės, jie atsiranda tarsi iš niekur. Svarbi taisyklė - 
jeigu jūsų kelyje sustoja geltonas mokyklinis auto-
busas, privalote sustoti ir jūs, visai nesvarbu - jis 
važiuoja jūsų kryptimi ar prieš jus. Jokiu būdu nega-
lima lenkti stovinčio mokyklinio autobuso.
PATARIMAS - jeigu greitį viršysite daugiau 
nei 30 mylių (50 km), atostogos gali pasibaigti 
areštinėje. Tiesa, daugelis vyresnių kelių patrulių 
yra geranoriškesni už jaunus, todėl kartais už žioplą 
klaidą užtenka nuoširdžiai atsiprašyti.

Viešbučių ypatybės

Amerikoje labai smagu gyventi pakelės moteliuose, 
jie turi savito žavesio. Beje, pripratę prie viešbučių 
„viskas įskaičiuota“ ir sočių pusryčių daugelyje 
viešbučių to negausite. Teks pusryčiauti vietinėse 
kavinėse. Nenusiminkite - kiekvieni pusryčiai gali 
būti vis kitokie. Nuo „Starbucks“ kavos puodelio ir 
amerikietiškų spurgų iki nuostabios kiaušinienės su 
vietiniais ir itin šnekiu personalu.
PATARIMAS - nors moteliai ir netviska prabanga, 
turi savito žavesio. O papusryčiauti gretimoje kavinėje 
galėsite už 10-15 dolerių (9-13 eurų) asmeniui.

Niagaros krioklys

Tradiciniai amerikietiški 
šonkauliukai - pusė porcijos
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Kelionės

Niujorkas

Amerika yra didelė šalis, kiekviena valstija, kiekvienas 
miestas turistui turi ką parodyti. Keliaujantiems į Niujorką 
vertėtų užkilti į „Empire State Building“. Pasikelti į 
pagrindinę apžvalgos aikštelę 86 aukšte vienam asmeniui 
kainuoja 32 dolerius (28 eurus). Jeigu norite pakilti į 102 
aukštą, teks papildomai sumokėti dar apie 20 dolerių 
(17,7 euro). Tiesa, vaizdas mažai kuo skiriasi. Papildomai 
kainuoja paslauga, jeigu nenorite laukti eilėse. Viešint 
Niujorke vertėtų popietę ar vakarą paskirti Brodvėjaus 
teatrui. Pavyzdžiui, bilietai į „Čikagos“ miuziklą kainuoja 
nuo 50 iki 200 dolerių (44-176 eurus) asmeniui. Be 
to, Niujorke vertėtų aplankyti Laisvės statulą ir Elis salą 
(kaina vienam asmeniui - apie 25 doleriai (22 eurai).
PATARIMAS - keltis į „Empire State Building“ 
vertėtų naktį. Vaizdas gražesnis, o ir eilių išvengsite. 
Beje, į visus objektus patartina bilietus nusipirkti 
internetu prieš kelis mėnesius.

Amerikiečių bendravimo kultūra

Keliaujant Amerikoje reikėtų nusiteikti, kad malo-
niai nustebins amerikiečiai ir jų bendravimo kultūra. 
Nenustebkite, jeigu prie jūsų gatvėje ar metro stotelėje 
prieis nepažįstamas žmogus ir pagirs jūsų aprangą, 
šypseną ar aksesuarus. Čia gyvenantys žmonės yra itin 
paslaugūs, todėl pasiklydus tikrai padės, parodys, o 
gal net palydės iki reikiamos vietos. Kavinėse, baruose 
aptarnaujantis personalas itin paslaugus. Gal šiek tiek 
skiriasi Niujorko gyventojai. Jie nuolat skuba, todėl yra 
daugiau susikaupę, mažiau šypsosi. Tačiau tiek rytinėje, 
tiek vakarinėje pakrantėje žmonės yra itin paslaugūs.
PATARIMAS - jei nemėgstate bendrauti, verčiau 
rinkitės kitą šalį.

Kitos lankytinos vietos

Keliaujant po Ameriką, verta aplankyti Sekvojų nacionalinį 
parką (kaina automobiliui - 20 dolerių (17,7 euro), Didįjį 
Kanjoną (kaina automobiliui - 30 dolerių (26 eurai). Viešin-
tiems Los Andžele ir mėgstantiems filmus, serialus ar ani-
macinius filmukus būtina apsilankyti „Universal Studios“ 
parke. Čia laukia įsimintina diena: iš arti pamatysite ne tik 
kaip kuriami filmai, patys dalyvausite simuliaciniuose fil-
mavimuose, bet ir smagiai laiką praleisite atrakcionų parke. 
Šis parkas abejingų nepalieka nei jaunų, nei senų. Šiuo 
metu parke galima sutikti Simpsonus, „Pakalikų“ herojus, 
pabendrauti su Merlin Monro (Marilyn Monroe), transfor-
meriais ir daug kitų personažų. 2016 metų pavasarį lanky-
tojus pakvies ir Haris Poteris. Viešintiems San Fransiske 
pusdienį vertėtų paskirti kelionei į Alkatraso kalėjimą (bi -
lieto kaina žmogui apie 30 dolerių (26 eurai).
PATARIMAS - jei nutarėte apsilankyti „Universal 
Studios“ parke, būkite pasiruošę patuštinti kišenes. 
Vienos dienos kaina vienam asmeniui apie 100 dolerių 
(88 eurai). Beje, parkas užsidaro 18 val., todėl, jei norite 
viską spėti pamatyti, atvykite anksčiau.

„Universal Studios“ parkas

San Fransisko panorama, 
atsiverianti iš Alkatraso salos

„Empire State Building“ 86 aukšte
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4
Kovokite su rutina

Jūsų tarpusavio santykiai neturi jūsų varginti. Jei 
bendrame gyvenime atsiras vietos netikėtumams, 
nuobodžiauti tikrai neteks. Spontaniškumas ir 
nauji interesai - štai kas jus suartins.

Mėgaukitės vienas kito draugija

Jei jums patinka leisti laiką savo antrosios 
pusės draugijoje, jūsų santykiai bus puikūs. 
Jūs gyvenate su tuo žmogumi todėl, kad jums 
su juo gera ir įdomu - tai naudokitės šia likimo 
dovana. Net ne pati maloniausia diena gali 
tapti šiek tiek malonesnė, jei praleisite laiką su 
partneriu.

Skirkite vienas kitam 
pasimatymus
Per pirmuosius pasimatymus vienas kitam rodėte 
didžiausią dėmesį - tai kas trukdo prisiminti šią 
puikią patirtį? Kad ir kaip banaliai tai skambėtų, 
pasimatymai padės išsaugoti ugnelę jūsų san-
tykiuose. Jaudulys laukiant apsilankymo kartu 
jums malonioje vietoje yra daug vertas.

Kurstykite aistrą

Maža kas gali prilygti medaus mėnesio pojūčiams, 
kai jaunavedžiai negali atsiplėšti vienas nuo kito. Deja, 
medaus mėnuo netrunka amžinai, tačiau aistra neturi 
nuslopti vien todėl, kad grįžote iš romantiškos kelionės 
į įprastą aplinką. Laimingos poros stengiasi, kad aistra 
ir romantika niekada nedingtų iš jų bendro gyvenimo.

5
Atsisveikindami  
bučiuokite vienas kitą

Prieš išeidami į darbą nepamirškite pabučiuoti to, kas 

yra šalia, ir pasakyti, kad jį mylite. Grįžę vakare namo, 

pakartokite šį paprastą ritualą. Šis rytinis ir vakarinis 

pasisveikinimas turi tapti tuo, ko nekantriai laukiama. 

Daugelis pamiršta, kad iš pažiūros nereikšmingos 

smulkmenos gali būti nepaprastai svarbios.

Venkite „graužimo“

Priekabės, niurzgėjimas ir kritika niekam neteikia 
džiaugsmo. Laimingos poros pirmiausia „fiksuoja“ 
teigiamybes, o ne neigiamus momentus. Jei jums 
kas nors kelia nerimą, geriau nesikabinėti prie 
antrosios pusės dėl menkiausios priežasties, o 
rimtai aptarti viską, kas jums nepatinka.

Psichologijos kodas

Dešimt 
laimingų porų 
taisyklių

Kiekviena laiminga šeima, aišku, laiminga savaip, tačiau poros, jau ne pirmus metus  
gyvenančios meilėje ir santaikoje, vis dėlto laikosi keleto paprastų taisyklių,  
padedančių pasiekti visišką santykių harmoniją. O kai santykiai ima braškėti,  
neretai kreipiasi į specialistus - psichologai visada gali patarti, ką reikėtų daryti  
ir ko ne. Pateikiame dešimt paprastų patarimų tiems, kas drauge nori gyventi ilgai,  
laimingai ir tikroje santarvėje.

Eikite gulti tuo pačiu metu

Pamenate, kai tik pradėjote gyventi kartu, 
negalėdavote sulaukti vakaro, kad pagaliau drauge 
eitumėte į lovą ir prisiglaustumėte vienas prie 
kito? Nepamirškite to pojūčio. Tai sveikų santykių 
prielaida.

2
Raskite bendrų interesų

Svarbu, kad jums išties patiktų leisti laiką drauge. 
Kažin, ar jis galės susidomėjęs žiūrėti jos mylimą 
realybės šou, o ji - įsigilinti į pasaulio čempionato 
turnyrų lentelę, bet kiekvienas turi turėti interesų, 
kurie nuoširdžiai sudomins kitą. Tegu tai bus 
naujas patiekalas, kurį gaminsite drauge, arba 
rytinis bėgiojimas, arba parodų lankymas. Raskite 
veiklos, kuri domintų abu.

3
Lieskite vienas kitą

Maži gestai - paimti partnerį už rankos, padėti 
delną jam ant kelio, prisiglausti skruostu prie 
peties - stiprina artumo jausmą, o tai yra svarbus 
laimingų porų gyvenimo veiksnys. Laikydamiesi 
už rankų, pasąmoningai leidžiate suprasti, kad 
rūpinatės vienas kitu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

10
Toliau nukiškite telefonus

Kai esate kartu, visą dėmesį, 100 procentų, 
skirkite tik savo partneriui. Todėl palikite  
ramybėje telefonus ir nešiojamuosius  
kompiuterius - socialiniai tinklai palauks  
iki ryto.
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Koks ryšys tarp 
tatuiruočių ir agresijos?

Tatuiruočių turintys žmonės yra agresyvesni už 
tuos, kurie jų neturi. Tai nustatė Didžiosios Britanijos 
mokslininkai iš Raskino universiteto, atlikę išsamų 
tyrimą. Tyrimo autoriai priėjo dar vieną išvadą: kuo 
daugiau tatuiruočių turi žmogus, tuo jis agresyvesnis. 
Mokslininkai stebėjo žmones, kurių amžius - 
nuo 20 iki 59 metų. Iš tiriamųjų 25,7 procento turė-
jo bent vieną tatuiruotę. „Nors tatuiruotės jau tapo 
įprastu reiškiniu šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos 
visuomenėje, mūsų rezultatai gali padėti suprasti 
ryšį tarp tatuiruočių ir rizikingo elgesio“, - pažymė-
jo tyrimo vadovas Virenas Svamis (Viren Swami).

2012 metų duomenimis, kasmet tatuiruojasi apie 
1,5 milijono britų.

Įdomybės

Pasaulis 
aukštyn kojomis

Pasak specialistų, tatuiruočių turintys žmonės yra agresyvesni už tuos, kurie jų neturi
EPA-Eltos nuotr.
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Puketo saloje Tailande prasidėjo vege-tarų festivalis, kuris vyksta 9-ąjį Mėnulio mėnesį pagal Kinų kalendorių ir trunka 9-ias dienas.
Renginio metu galima išvysti religinius procesus bei apeigas, o taip pat neįprastus ritualus, kurie silpnų nervų žmones, švel-niai tariant, tiesiog šokiruoja - tikintieji per-siveria skruostus ir burnas metaliniais stry-pais ar peiliais, aštriais daiktais badomas ir durstomas kūnas, vaikštoma per žarijas, taip pat dalyvaujama eitynėse, ir, žinoma, valgomas tik vegetariškas maistas. Rengi-nio dalyviai tiki, kad visomis apeigomis, žiauriais ritualais valosi jų siela, atsikrato-ma piktųjų dvasių ir kitų blogybių.

Ko tik neprigalvojama norint pritraukti turistų srautus. 
Štai pramoniniame Betingeno (Vokietija) rajone baigiamas 
įrengti, kaip tikimasi, turistų traukos centras - aukštyn 
kojomis apversta sodyba. Tokia pat atrakcija - paroda „Pa-
saulis aukštyn kojomis“ rengiama ir Vokietijos Uzedomo 
saloje, Trasenheide. Čia viskas, net medžiai aplink namus, 
sodinami šaknimis į viršų.

Įdomybės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Pasaulis 
aukštyn kojomis

Neįprasti vegetarų festivalio  
dalyvių ritualai
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip turi atrodyti tylieji koncertai ir ar jie 
gali patikti minioms praeivių? Kaip savo 
telefoną paversti superkompiuterio dali-
mi? Ką galima išsiaiškinti pokalbio aklino-
je tamsoje metu? Atsakymus į šiuos klau-
simus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Vartotojams reikia šiek tiek daugiau nei tik jūsų 

produkto.

 El. reklama: netradicinė reklama

aklas pasimatymas

Kas?
„Coca-Cola“.

Kokia situacija?
Dažniausiai turime išankstinę nuomo-nę apie kiekvieną praeivį. Yra žmonių, su kuriais tikrai nebendrautume, ar tokių, ku-riuos dėl savo įsitikinimų iškart pradedame smerkti. Dubajaus reklamos agentūra FP7 ir „Coca-Cola“ susijungė bendram tikslui, kad parodytų, kaip kartais klystame.

Ką padarė?
Suorganizavo eksperimentą, kurio me-tu pakvietė 6 skirtingus vyrus. Tarp jų bu-vo gana oficialiai atrodantis metalo grupės narys, vaikinas, tatuiruotėmis išmarginęs net veidą, ar invalido vežimėlyje sėdintis jaunuolis. Visi jie įvesti į aklinai tamsų kambarį ir susodinti prie apskrito stalo pa-sikalbėti. Kai įsijungė šviesos, dauguma tvirtino visiškai kitaip įsivaizdavę savo pa-šnekovus. „Coca-Cola“ visiems jiems kaip priminimą padovanojo gėrimo skardinių, kurios neturi jokių užrašų - nes ne išvaiz-da svarbiausia.

rezultatai?
Vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau nei 17 mln. kartų. Panašu, kad misija pavyko.

https://goo.gl/xukGa0
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internetas

 El. reklama: netradicinė reklama

Jūsų telefonas - 
superkompiuterio dalis? 

Kas?
„Samsung“.

Kokia situacija?
Mokslininkams tenka apskaičiuoti 

ir susisteminti galybę informacijos. Lai-
kas, kiek užtruks vienas ar kitas rezul-
tatas, stipriai priklauso nuo jų turimų 
kompiuterių galingumo. „Samsung“ pa-
sišovė padėti ir Vienos universiteto 
mokslininkams pasiūlė puikią išeitį.

Ką padarė?
Sukurta mobilioji aplikacija, vei-

kianti lyg standartinis laikrodis. Prieš 
miegą nustatote, kada kelsitės, ir vos tik 
jums užmigus telefonas prijungiamas 
prie bendro tinklo su kitais, - taip jis 
tampa superkompiuterio dalimi ir lei-
džia naudotis jo turimais techniniais 
ištekliais.

rezultatai?
Ne iki galo aišku, kiek tai iš tikro 

padėjo mokslininkams, tačiau vartoto-
jams idėja patiko ir vos per kelias dienas 
programėlė parsiųsta net 250 tūkst. kar-
tų, o ja nuolatos naudojasi daugiau nei 
60 proc. parsisiuntusiųjų.

https://goo.gl/vbjy9j

Tylieji koncertai

Kas?
AXE.

Kokia situacija?
Didžiausiame Turkijos mieste Stambule 

gyvena daugiau nei 14 mln. žmonių. Nieko 

keista, kad čia triukšmo lygis ypač aukštas ir 

pabūti tyloje - beveik neįgyvendinama misija. 

Naują produktą ant parduotuvių lentynų pa-

teikę dezodorantų gamintojai AXE nusprendė 

pakeisti šią situaciją.

Ką padarė?
Centrinėje gatvėje įrengė specialias studijas, 

per kurių didžiulius langus galėjai išvysti gerai 

žinomas vietos muzikines grupes. Jiems grojant 

nieko nesigirdėjo, tad reikėjo prisijungti prie spe-

cialaus belaidžio interneto, tuomet programinė 

įranga išjungdavo visus socialinius tinklus (kad 

netrukdytų) ir ausinėse pasigirsdavo muzika.

rezultatai?
Sugrota 17 koncertų, kurių kiekvieną ste-

bėjo bent po 1000 žmonių. Skelbiama, kad ak-

ciją išvis pamatė daugiau nei 6 mln. praeivių, 

tviteryje projektas nekrito iš populiariausių te-

mų trejetuko, o naujasis produktas, palyginti 

su kitais tos pačios kompanijos gaminiais, bu-

vo parduodamas geriausiai.

https://vimeo.com/127529239
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NaujieNos

Europos „CreArt“ paroda (European Cre-
Art Exhibition) - viena svarbiausių „CreArt“ 
veiklų. Per penkerius projekto įgyvendinimo 
metus Europos miestuose bus surengtos 5 
bendros parodos. Visose jose po 20-30 meni-
ninkų iš kiekvienos šalies pristatys savo kū-
rinius reprezentacinėse parodinėse erdvėse.

2016 m. ketvirtoji Europos „CreArt“ paro-
da „Notes On Tomorrow“ vyks Kaune liepos 
16 - rugpjūčio 11 dienomis, Kristiansande 
(Norvegija) - rugpjūčio 28 - spalio 8 d. ir Avei-
re (Portugalija) - spalio 27 - gruodžio 11 d.

Atrankoje kviečiame dalyvauti tapytojus, 
grafikus, fotografus, medijų menininkus, 
tekstilininkus, skulptorius iki 50 metų am-
žiaus, savo darbuose galinčius pateikti ryš-
kias, individualias, novatoriškas, originalias 
mūsų šalies meninių tradicijų interpretacijas.

Paraiškas svarstys organizatorių sudarytas 

5 ekspertų komitetas. Lietuvos ekspertai at-
rinks ne daugiau kaip 5 kandidatus(-es), kurių 
tapybos darbai bus pateikti Europos „CreArt“ 
parodos tarptautinio kuratorių komiteto verti-
nimui. „CreArt“ kuratorių komitetas 2016 m. 
pradžioje į ketvirtąją Europos „CreArt“ parodą, 
kurioje dalyvaus apie 50 autorių iš visų 12 
miestų partnerių, atrinks Lietuvos atstovus.

Autoriai, pateikę paraiškas atrankai, da-
lyvaus ir „CreArt“ kūrybinių dirbtuvių, vyk-
siančių projekto miestuose partneriuose, 
konkurse bei konkursuose į dviejų mėnesių 
trukmės rezidencijų programas.

Europos „CreArt“ parodoje dalyvaujančių 
autorių kūrinių reprodukcijos, informacija 
apie juos bus publikuoti skaitmeniniame paro-
dos kataloge (paskelbtame ir „CreArt“ inter-
neto puslapyje), bus išleista parodos knyga 
(katalogas).

Parodoje dalyvaujantys dailininkai priva-
lės pateikti (deponuoti) Europos „CreArt“ 
parodai savo kūrinius vienų metų laikotarpiui; 
surengti dviejų akademinių valandų trukmės 
kūrybines dirbtuves Vilniaus miesto moks-
leiviams.

Visas dalyvavimo Europos „CreArt“ paro-
doje technines išlaidas (pakavimas, transpor-
tavimas, draudimas, viešinimas/reklama etc.) 
apmoka projekto organizatoriai.

Užs.675

Dalyvauk Europos „CreArt“ parodos atrankoje

l Dailininkams, nusprendusiems dalyvauti 
atrankoje, reikia pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių 
ir anglų kalbomis;
l užpildytą paraiškos formą (pridedama);
l penkių savo darbų reprodukcijas (jeigu 
el.variantas - mažiausiai 300 dpi) siųsti adresu 
vrotuse@vilniausrotuse.lt arba paštu VšĮ Vilniaus 
rotušė, Didžioji g.31, LT-01128 Vilnius, iki 2015 m. 
lapkričio 27 d.

Būtina pateikti

„CreArt“ - iki 2017 metų truksiantis tarptautinis kultūri-
nio bendradarbiavimo projektas, jungiantis 12 Europos 
miestų. ES paramą gavusio „CreArt“ tikslas - suteikti 
menininkams galimybę pristatyti savo kūrybą Europoje, 
skatinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą, meno mainus.

Daugiau informacijos apie „CreArt“:  

www.creart-eu.org; www.vilniausrotuse.lt.
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Su tokiu tikslu suvieniję jėgas ir kūrybinį 
polėkį į mūsų šalies scenas ateina trys gitaros 
virtuozai: Artūras Chalikovas, Gintaras Šu-
linskas ir Andžejus Zujevičius. Trys meniškos 
sielos, trys patirtys ir trys gitaros. Tai „Vil-
nius Guitar Trio“ - naujausias prodiusavimo 
kompanijos „ARS Libera International“ pro-
jektas kokybiškos muzikos mėgėjams.

Nusprendę rudeniškus vakarus vilnie-
čiams praskaidrinti gitaristai savo pirmuoju 
debiutiniu pasirodymu jau įkaitino publiką 
neseniai nuskambėjusiame flamenko festiva-
lyje „Siento Flamenco“. Parengę įspūdingą 
ir dar niekur negirdėtą programą žymūs gi-

taristai kviečia klausytojus į autorinius ir vie-
nintelius vakarus „Vilnius Guitar Trio“ kom-
panijoje.

Savo muzikiniame meniu klausytojams 
parengę tokių pasaulinių grandų kaip Astoro 
Piacolos (Astor Piazzolla), Tomio Emanuelio 
(Tommy Emmanuel), Pako de Lusijos (Paco 
de Lucia), Alo di Meolos (Al di Meola), 
J.S.Bacho, V.A.Mocarto, „Gipsy Kings“, Čiko 
Korėjos (Chick Korea), Čarlio Parkerio (Char-
lie Parker), „The Beatles“, Benio Gudmano 
(Benny Goodman), „Led Zeppelin“, „The Ea-
gles“, Bobo Marlio (Bob Marley) kompozici-
jas, gitaros virtuozai stebins ir pačių gitaristų 

sudėliota autorine muzikos mozaika. Tarp 
profesionalios scenos meno atlikėjų „Vilnius 
Guitar Trio“ jau užsitikrino aukštą įvertinimą 
kaip profesionalus gitaristų ansamblis, turin-
tis didžiulį kūrybinį potencialą. Ansamblio 
koncertinė programa labai plati ir spalvinga, 
sujungianti romantiškąjį „fusion“, auksinės 
klasikos metamorfozes, svajingąjį džiazą, aist-
ringąjį flamenką, melodingąjį roką. Gitaristų 
pasirodymuose gausu virtuoziškų improviza-
cijų, kūrybinio polėkio ir visa tai skirta pla-
čiajai gitaros gerbėjų auditorijai.

Po rudens turo Lietuvoje „Vilnius Guitar 
Trio“ gitaristų jau laukia koncertinės gastro-
lės užsienyje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Scena

Gitaros atradimais Vilniuje stebins  
„Vilnius Guitar Trio“ virtuozai

l Spalio 28 d. Kauno filharmonijoje
l Lapkričio 3 d. Vilniaus rotušėje

„vilnius Guitar trio“ koncertai

Su „Laisvalaikio” 
kortele

20%
nuolaida dviem 

bilietams

„Vilnius Guitar Trio“ 
parengė įspūdingą 

muzikinę programą
Organizatorių nuotr.

Vilniuje įsikūrusio Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus lankytojai, užsukę čia, galė-
jo nustebti - muziejų buvo užėmę sostinės gitaristai. Pamaniusiems, kad tai protestas ar 
mitingas, greitai paaiškėjo, jog tai pirmoji naujo sostinės gitaristų projekto „Vilnius Guitar 
Trio“ vieša akcija. Surengę nuotaikingą fotosesiją muziejuje, Lietuvoje gerai žinomi gita-
ros meistrai siunčia visuomenei žinią: „Nuo šiol Lietuvoje gitara skambės kitaip!“
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rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?

Kas? „Jogos dienos“.

„Jogos dienos“ - tai pirmasis Lietuvoje fes-
tivalis-paroda, skirta jogai ir holistiniam 
sveikatingumui puoselėti. Renginio misija - 
supažindinti žmones su įvairiomis dvasi-
nėmis ir fizinėmis sveikatos palaikymo me-
todikomis ir paskatinti žmonių sąmonin-
gumą sveikam ir harmoningam gyvenimui 
kurti. Festivalio lankytojams bus suteikta 
galimybė po vienu stogu išgirsti ir išbandy-
ti daugiau nei 50 skirtingų praktikų ir pas-
kaitų. Pagrindinės renginio temos: joga, 
vegetarizmas, žaliavalgystė, ajurveda, holis-

tinė medicina, šiaurietiškas ėjimas, aku-
punktūra, meditacija, vedinės žinios, ma-
sažai, astrologija, garso terapija, sąmonin-
gas kvėpavimas, psichologija, Rytų medici-
na, netradicinė medicina, ekologiški pro-
duktai ir kita. Renginio metu mugėje galė-
site įsigyti įvairių sveikatingumui skirtų 
prekių ir produktų, jogos reikmenų, teminės 
literatūros ir paragauti vegetariško maisto. 

Kur? „Litexpo“ rūmai, Laisvės pr.5, Vil-
nius. 
Kada? Spalio 23-25 d. 
Už kiek? 3-6 eur.

Kas? Naujo „Bix“ albumo 
pristatymo koncertas.

Grupė „Bix“ ruošia bombą! Daugiau nei 
pusmetį studijoje prakaitą liejusi grupė 
pasiruošusi pasidalinti su publika savo 
paslaptimis. Tai ypatingas koncertas, 
„Bix“ sugros visų laikų didžiausius hi-
tus ir, žinoma, su didžiausiu jauduliu ir 
džiaugsmu padovanos publikai dvi nau-
jas niekur negirdėtas dainas iš netrukus 
pasirodysiančio naujo albumo. Kaip sa-
ko Saulius Urbonavičius-Samas: „Pa-
galiau mes išnešiojome ir su skausmu 
ir džiaugsmu gimdome tai, ką pavadin-
čiau tyru, jausmingu, ekologišku roku. 
Mūsų daugiametė muzikinė patirtis lei-
džia kurti brandžius kūrinius ir tas mus 
džiugina, tikiuosi, džiugins ir nustebins 
klausytojus.“

Kur? Menų fabrikas „Loftas“, Švitri-
gailos g.29, Vilnius. 
Kada? Spalio 23 d. 20.30 val.
Už kiek? 10-18 eur (bilietus galima 
įsigyti: renginio metu, „Tiketa.lt“ ir ka-
sos punktuose). 

roko gerbėjams

mėgstantiems jogą
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EPA-Eltos nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Ringailė StulPinaitė

Kas? „Humoro klubas“ 
su programa  
„Kam tas „kaip“?“

nusiaubę vasaros festivalius, kvietę į pasi-
rodymus gryname ore, „Humoro klubo“ vai-
kinai pristato naują programą. Visiškai švie-
žius pokštus naujoje programoje, šmaikščiai 
pavadintoje „Kam tas „kaip“?“, pristatys 
visas „Humoro klubo“ aštuonetas: Paulius 
ambrazevičius, Mantas Bartuševičius, Jus-
tinas Jankevičius, Mantas Katleris, Domi-
nykas Klajumas, lukas Ramonas, Mantas 
Stonkus, Vaidotas Šiožinis. Per 7 metus 
„Humoro klubas“ surengė daugiau kaip 200 
pasirodymų lietuvoje, anglijoje, Škotijoje, 
norvegijoje ir kt. tai humoro asai, kurie 
pralinksmins net niūriausius. 

Kur? „siemens“ arena, Ozo g.14, Vilnius.
Kada? spalio 25 d. 19 val.
Už kiek? 20 eur (bilietų galima įsigy-
ti: renginio metu, „Tiketa.lt“ ir kasos 
punktuose). 

tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis 
„tai - aš“, organizuojamas Vilniaus mokytojų 
namų nuo 2003 m., yra vienintelis tokio pobū-
džio renginys visoje Rytų Europoje. Jaukūs va-
karai, gilūs atlikėjų dainų tekstai, išradingos 
muzikinės kompozicijos ir nuoširdžios klausy-
tojų simpatijos kasmet sutraukia didelį pulką 
šio festivalio gerbėjų iš lietuvos ir užsienio šalių. 

l Spalio 23 d. 18 val. „Atvirtai tik Jums“.
ieva narkutė, Jokūbas Bareikis, „Baltos 
Varnos“ ir grupė, andrius Zalieska-Zala ir 
draugai, grupė „Keturi vėjai“, Vygantas 
Kazlauskas, artūro noviko džiazo mokyklos 
vokalinis ansamblis „Jazz island“ ir užsie-
nio atlikėjai. 
l Spalio 24 d. 12 val. „Gera, kaip man 
gera“. 
Vytauto V.landsbergio kūrybinė programa 
vaikams nuo 6 iki 99 metų.
l Spalio 24 d. 18 val. „senas geras dai-
nos vynas“. 
Kostas Smoriginas, Saulius Bareikis,  
andrius Kulikauskas, andrius Kaniava, 
neda Malūnavičiūtė, Olegas Ditkovskis.

Kur?  Šv.kotrynos bažnyčia, Vilniaus 
g.30, Vilnius. 
Kada? spalio 23-24 d. 
Už kiek? 7- 23 eur (bilietų galima įsigy-
ti: renginio metu, „Bilietai.lt“ ir kasos 
punktuose). 

Lyriškiems
Kas? Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš“. 

NestokojaNtiems 
humoro

Ieva Narkutė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Justinas 
Jankevičius
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apie grožį

Anot Dž.Roberts, šiandienės kartos „liga“ 
yra troškimas būti tobuliems. „Mes dengiame 
savo veidus tonomis makiažo. Daromės bo-
tokso injekcijas, net pjaustome save, kad tik 
būtume „tobulo“ dydžio. Bandome pataisyti 
kažką, bet pamirštame, kad tai, kas nematoma, 
to nepataisysi jokiomis operacijomis ar makia-
žo priemonėmis. Tai siela, kuriai reikia chirur-
gijos“, - viename interviu sakė žinoma aktorė. 
Pasak jos, kaip žmonės gali tikėtis, kad kas 
nors kitas juos pamils, jei patys savęs nemyli? 
„Pirmiausia išmokime būti laimingi su savimi. 
Visiškai nėra skirtumo, kaip tu atrodai išorėje. 
Svarbiausia tik vidus. Aš puikiai žinau, kad 
turiu raukšlių, bet noriu, kad žmonės matytų 
šį tą daugiau. Noriu parodyti, kokia esu tikro-
ji aš, kad ir kiti nebijotų to padaryti ir galų 
gale pamiltų save“, - teigė aktorė.

apie sveiką gyvenimo būdą

Išlikti jaunai ir žvaliai Dž.Roberts padeda 
ir sveikas gyvenimo būdas. Ji rūpinasi, kad 
maistas, kurį ji valgo, visada būtų šviežias ir 
ekologiškas. „Man privilegija ir garbė tris 
kartus per dieną ruošti maistą savo šeimai. 
Manau, kiekvienas turi didžiuotis tuo, kad 

gali rūpintis savo šeima“, - apie darbus vir-
tuvėje sakė aktorė. Kad palaikytų sveiką kū-
ną ir sielą, aktorė keturis kartus per savaitę 
sportuoja. Jos mėgstamiausias sportas - 
„step“ aerobika. Be to, ji plaukioja ir atlieka 
aerobikos pratimus vandenyje. Beje, kol spor-
tuoja, jos vaikai visada būna šalia.

apie šeimą

Aktorė pasakojo, kad nuo to laiko, kai su-
silaukė vaikų, pasijuto saugi dėl šios savo 
gyvenimo srities. „Esu laiminga, kad galiu 
pasinerti į šeimos gyvenimą“, - sakė Dž.Ro-
berts. Prieš susilaukdama dvynukų, 
Dž.Roberts dirbo 18 metų. Net ir laukiantis 
jos vaidmuo filme „Oušeno dvyliktukas“ bu-
vo perrašytas ir pritaikytas būtent jai, kad 
moteris galėtų vaidinti ir besilaukianti. Bet 
kai gimė dvynukai, aktorė stipriai sulėtino 
darbo tempą. O kai 2007 m. gimė dar vienas 
sūnus, šeima persikraustė į Malibu. Aktorė 
net sakė, kad ilgą laiką jos vaikai nežinojo, 
kad ji apskritai turi darbą.

apie religiją

Dž.Roberts yra induistė. Ji vaikšto į indu-
istų šventyklą kartu su savo vyru ir vaikais. 
„Mes ten giedame, meldžiamės ir švenčiame 
įvairias šventes. Aš nuoširdžiai praktikuoju 
induizmą. Ilgus metus buvau išlepinta savo 
draugų ir šeimos, todėl kitą kartą, kai gimsiu, 
norėčiau gyventi ramų gyvenimą, padėti ki-
tiems, pailsėti nuo streso kupino įžymybės 
gyvenimo“, - sakė aktorė.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNIS

Džulija Roberts -
graži ir be plastikos chirurgų
Holivudo aktorė Džulija RobeRts (julia Roberts), matyt, viena iš nedaugelio žinomų 
moterų, įžengusi į penktą dešimtį ir dar nepatyrusi jokių plastinių operacijų ar grožio 
injekcijų. Maža to, ir be jų aktorė atrodo vis dar stulbinamai: plati šypsena ir didelės 
akys, švytinčios nuoširdumu - tai, kuo Dž.Roberts pakerėjo visą pasaulį. Netrukus  
48-ąjį gimtadienį minėsianti moteris tiki, kad grožis slypi viduje, o ne išorėje.

n Džulija Roberts gimė 1967 m. spalio 28 d. JAV

n Aktorės veiklą pradėjo 1987 m.

n Pirmą kartą ištekėjo 1993 m. už muzikanto Lilo 

Loveto (Lyle Lovett), bet po poros metų išsiskyrė

n 2002 m. susituokė su operatoriumi Danieliu 

Moderu (Daniel Moder); su juo susilaukė trijų vaikų: 

2004 m. jiems gimė dvynukai - dukra Heizel (Hazel) ir 

sūnus Finas (Phinnaeus), o 2007 m. - sūnus Henris 

Danielis (Henry Daniel)
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l Džulija Roberts turi britų, vokiečių, švedų, airių, škotų kraujo.
l Prieš tapdama aktore, ji norėjo būti veterinarė. Vėliau studijavo žurnalistiką, bet studijų taip ir nebaigė.
l Savo karjerą kine pradėjo 1986 m. televizijos seriale „Crime Story“.
l 1988 m. dirbdama filme „Satisfaction“ ji sutiko aktorių Lijamą Nysoną (Liam Neeson), su kuriuo pradėjo susitikinėti. Jų santykiai po metų draugystės nutrūko.
l Didžiąja jos sėkme laikomas vaidmuo filme „Graži moteris“ (1990 m.). Už šį vaidmenį ji buvo nominuota „Oskarui“ kaip geriausia aktorė. Tiesa, iš pradžių šis vaidmuo turėjo atitekti aktorei Meg Rajen (Meg Ryan), bet ši jo atsisakė.
l Savo dabartinį vyrą operatorių Danielį Moderį (Daniel Moder) ji sutiko besifilmuodama filme „Meksikietis“. Jiedu susituokė 2002 m. liepos 4 d. Vienintelė įžymybė jų vestuvėse buvo aktorius Briusas Vilisas (Bruce Willis).
l 2001 m. ji pelnė savo pirmąją „Oskaro“ statulėlę už vaidmenį filme „Erina Brokovič“.

ĮDOMŪs FakTai

2015 m. spalio 23-29 d.

Giedrė 
Bagdonavičiūtė: 

Iššūkiai man patinka
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Giedre Bagdonavičiūte - 39 p.
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TRUMPai

TV laidų vedėja Beata NicholsoN atskleidė 
savo sėkmės paslaptį. Nors jos kelias siekiant 
populiarumo nebuvo lengvas, už daug ką ji dėkoja 
savo mylinčiam vyrui britui Tomui. „Prieš trylika 
metų viską mečiau dėl meilės užsieniečiui, bet jis 
man suteikė tokį gyvenimą, kad galėjau pasiekti viso 
to, ką turiu šiandien“, - prisipažino B.Nicholson. 
Šiandien jie abu sėkmingai dirba ir gyvena Lietuvoje.

TV3 muzikinio projekto „X Faktorius“ dalyvė Miglė 
PivoriūNaitė privertė netekti amo net visko 
mačiusius šou teisėjus. Muzikinio teatro studijas 
Vilniaus kolegijoje kremtanti Miglė jau seniai svajoja 
apie sceną. Merginos tikslas ne tik teatras, bet ir 
televizija. „Labai džiaugiuosi, kad patekau į kitą 
etapą. Tikiuosi pasirodyti labai gerai ir patekti į fina-
lą. Užlipusi ant scenos aš nedainuoju dainos, aš ją 
jaučiu“, - sakė M.Pivoriūnaitė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,5 %
TV8 3,4 %
TV1 3,2 %
Lietuvos rytas TV 3 %
PBK 2,8 %

Info TV 1,7 %
REN Lietuva 1,5 %
LRT Kultūra 0,9 %
Video ir DVD 0,5 %
Liuks! 0,2 %

TV6 4,4 %
Lietuvos rytas TV 3,3 %
TV1 3,3 %
PBK 3,1 %
TV8 2,5 %

Info TV 2,3 %
REN Lietuva 1,5 %
LRT Kultūra 1,2 %
Video ir DVD 0,6 %
Liuks! 0,4 %

TV3 16,1 %

LNK 15,9 %

BTV 6,9 %

TV3 19,6 %

LNK 18,4 %

LRT Televizija 
9 %

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 10,8 

2 NUO...IKI LNK 10,5 

3 VALANDA SU RŪTA LNK 10,0 

4 KK2 LNK 9,6 

5 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 9,0 

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,0 

7 LIETUVOS BALSAS LNK 8,8 

8 LNK ŽINIOS LNK 8,5 

9 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,0 

10 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,8

Duomenys: TNS LT, 2015 m. spalio 12-18 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,9 %

Kiti  
kanalai 24 % TV6 5,5 %NTV Mir Lietuva 5 %

BTV 5,9 %

REiTiNGai

LRT Televizija 
9,5 %

TV
 Au
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TO
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Kristiną Navickaitę-Tiną

iNfoRMaciNės laidos 

Žiūriu žinias, Panoramą, „Labą rytą“. Man 
patinka, kad informacija ten pateikiama kon-
centruotai ir aiškiai.

TEMiNės laidos 

Man patinka laidos apie gamtą, apie so-
dus, sveikatos laidos. Kartais pasižiūriu ku-
linarines laidas, bet jas labiau mėgstu susi-
rasti per užsienio kanalus.

PRaMoGiNės, 
 MUzikiNės laidos 

Tai susiję su mano darbu, todėl pasidomiu, 
kad žinočiau, kas vyksta. Bet nesu jų nuola-
tinė žiūrovė. Kartais pražiopsau net tas laidas, 
kuriose pati dalyvauju.

filMų  
PasiRiNkiMas 

Truputį trūksta dar nematytų, naujų filmų. 
Būna labai keista, kai per šventes pradeda 
rodyti vis tuos pačius filmus.

Pokalbių laidos 

Retai būna temų, kurios sudomintų. O ir 
pašnekovai ne visada įdomūs. Be to, ten bū-
na labai daug išprovokuotų dalykų, bandoma 
išpešti agresiją, keiksmažodžių. Tai man ne-
patinka.

PoziTyvių  
laidų TRūkUMas 

Gal pasakysiu kaip pensininkė, bet man 
trūksta kultūrinių laidų, kurios ugdytų žmo-
nes, kurias pažiūrėjus sužinotum ką nors 
naudingo ir protingo. Mūsų televizijose la-
bai daug blizgučių, apkalbų, o ne ko nors 
vertingo.

PaTyčios PER Tv 

Laidos apie žemiausius mūsų socialinius 
sluoksnius man yra savotiškos patyčios. Juk 
ta visuomenės dalis yra degradavusi, vargs-
tanti, turinti sutrikimų. Man atrodo, kad tai 
rodant visuomenė yra luošinama. Norėčiau, 
kad to nebūtų.

Šokėja KRISTINA NAVIcKAITė-TINA (38) televizijoje pasigenda pozityvesnių, naudin-
gų ir protingų laidų. Anot jos, būtų šaunu, jei rodytų daugiau TV projektų ne apie skan-
dalus, o tokių, kurie įkvėptų sveikai ir protingai gyventi.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos naujokė Giedrė 
BaGdonavičiūTė (24) prisipažįsta, kad 
sostinėje praeiviai jos dar neatpažįsta, neat-
sisuka ir autografų neprašo. Tiesa, nuvykusi į 
gimtąją Šilutę gerbėjų neatsigina, o juk ji vos 
prieš kelias savaites BTv eteryje pradėjo vesti 
naują humoro laidą „Labai juokinga laida“. 
Šis pasirodymas televizijos eteryje Giedrei 
nėra pirmasis. Praėjusiais metais ji dalyvavo  
Tv realybės šou „naktis ir diena. vilnius“. 
apie naujus iššūkius televizijoje Giedrė sutiko 
pasidalyti su „Laisvalaikio“ skaitytojais.

- Kitados dalyvavai realybės šou 
„Naktis ir Diena. Vilnius“, šiemet debiu-
tavai kaip laidos vedėja. Ar toks pasiū-
lymas nustebino?

- Kai mane pakvietė į realybės šou, buvau 
bebaigianti šokio pedagogikos studijas. Ne-
turėjau ko prarasti. Man patinka naujovės, 
iššūkiai, nuėjau ten nieko nesitikėdama. O 
šią vasarą sulaukiau VRS kompanijos prodiu-
serio skambučio. Jis paklausė, ar norėčiau 
vesti laidą. Bet perspėjo, kad daug vilčių ne-
dėčiau, nes viskas dar nėra aišku. Vis dėlto 
galiausiai rugsėjį sulaukiau kvietimo į pokal-
bį ir pradėjome dirbti.

- Kas sunkiausia sėdint šios laidos 
vedėjos kėdėje?

- Man didžiausią koją kišo pasitikėjimo 
savimi trūkumas. Visada buvau prijaučianti 
teatrui, vaidybai, bet niekada neteko vaidinti. 
Įveikti pasitikėjimo stoką ir baimę, kad tave 
stebi, buvo didžiausias iššūkis. Bet ilgainiui 
pripratau. Net ir malonumą pajutau. (Šypsosi.)

- Norėtum tęsti veiklą šioje srityje?
- Taip. Man labai patinka įvairovė. Kai stu-

dijavau šokio pedagogiką, supratau, kad tai dau-
giau mano hobis. Galvojau, ko dar imtis. Turėjau 
alternatyvą - grožio sritį. Kaip tik neseniai pa-
keičiau specialybę ir pradėjau dirbti grožio sa-
lone kosmetologe. Bet vis tiek norisi kažko dar. 
Tokie nauji iššūkiai man patinka. Patinka pasta-
tyti save į tokią ne komforto zoną ir tobulėti.

- Ar įsisukus į televizijos pasaulį su-
griuvo kokie nors mitai apie pramogų 
pasaulį?

- Niekada nebuvau susikūrusi kokių nors 
mitų. Kiti aukština televiziją, o aš niekada į 
ją taip nežiūrėjau. Tai tiesiog darbas, nauja 
sritis, kurią galiu išbandyti.

- Pati žiūrėjai savo laidą?
- Be abejo, buvo labai smalsu. Mačiau daug 

trūkumų, bet save visada vertini kritiškai.

- Kaip artimieji reaguoja į tokią tavo 
veiklą?

- Artimieji džiaugiasi, nors jiems gal ir 
keista. Esu kilusi iš mažo miestelio - Šilutės. 
Ten visi vieni kitus pažįsta, todėl kai grįžtu, 
pajuntu nepažįstamųjų dėmesį. Ypač turiu 
labai daug vaikų gerbėjų, jie nori fotografuo-
tis, parašų prašo. Mano tėvams visa tai, ma-
tyt, šiek tiek keistai atrodo.

- „Labai juokinga laida“ yra humoris-
tinė. Ar pačiai humoras irgi nesvetimas?

- Nesvetimas. Moku ir iš savęs pasijuok-
ti. Juk daug paprasčiau yra bendrauti su tais, 
kurie supranta humorą.

- Kokios tavo savybės padeda televi-
zijoje?

- Aš visada kariauju su savimi. Stengiuo-
si savęs nenuvertinti. Labai padeda ir koman-
da, kuri palaiko ir skatina tobulėti.

- Daug kam atrodo, kad darbas tele-
vizijoje nėra labai sudėtingas - atsisėdai 
priešais kameras, susakei tekstą ir vis-
kas. Kaip yra iš tiesų?

- Visada iš šalies atrodo, kad šis darbas 
labai paprastas. Aš irgi, kai pamačiau, pama-
niau, kaip viskas bus paprasta. Bet kai atsi-
stoji, supranti, kad viską reikia padaryti lai-
kantis atitinkamų manierų, o dar ir kameros 
stebi tave. Dirbti televizijoje sunkiau, nei žiū-
rėti iš anapus ekrano ir kritikuoti.

- Kokių turi ateities svajonių?
- Labai daug neplanuoju. Man svarbiausia 

dabar padaryti geriausia tai, ką darau. Paskui 
žiūrėsime.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

G.BaGdonavičiūtės 

gyvenime - nauji išbandymai

Laidos „Labai juokinga laida“ vedėja Giedrė džiaugiasi,  
kad darbas televizijoje jai suteikė pasitikėjimo savimi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 22.40  „Paprastas 
 nusikaltėlis“

 15.45  „Namelis 
 prerijose“

 21.00  „Vario audra“ 9.35  „K11. Komisarai 
 tiria“

 11.00   „Rezidentai“

 TV8
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Mažų-
jų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 „Bostone myli dukart stipriau“. 13.00 „Lau-
kinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio maisto revoliuci-
ja. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Be vyrų“. 22.45 
„Sila. Kelias namo“. 0.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio 
šou. 11.10 Tauro ragas. 11.40 Ne vienas kelyje. 
12.10 Krepšinio pasaulyje. 12.40 Statyk! 13.05 
Nuo... Iki. 13.40 Pagalbos skambutis. 14.20 24 
valandos. 15.15 Mes pačios. 15.40 Valanda su 
Rūta. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 21.00 Mano 
kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.50 Gyvenk sveikai! 
11.05, 12.20 „Voras“. 13.25 Kartu su visais. 14.30 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.45 „Lauk manęs“. 18.40 
Jumorina. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  
21.10 Stebuklų laukas. 22.15 „Izmailovo parkas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. 11.55 Tyrimo paslap-
tys. 15.00 Sklifosovskis. 18.15 Tiesioginis eteris. 
21.00 Metai Toskanoje. 23.55 Meilės teritorija. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.10 Reporterių istorijos. 7.35, 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.30, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 9.25 „Tyrimo paslaptys 
9“. 10.20 „Didžiosios vandens paslaptys“. 11.20 
„Milžinų takais“. 12.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 14.20 „Senovės dievų energija“. 15.25 
„Sensacijų medžiotojai“. 16.30 „Gobšumas“. 
17.25 „Keista byla“. 18.25 „Ateities maistas“. 
21.30 Mums net nesisapnavo. 0.20 „Kariai 16“. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
Lolita. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 
„Eigulys“. 12.00, 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
14.30 Ypatingas įvykis. 15.00, 16.20 „Liejyklos 
gatvė“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 Dau-
guma. 20.55 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 22.50 
„Teisingas mokytojas. Sugrįžimas“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Polonijos repor-
tažas. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 5.10 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Įpainioti“. 16.20 Radijo 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015. Koncertas Slu-
bicėje. 17.20 Myliu kiną. 17.55 Ekologijos 
laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kabaretų 
dainų TOP. 19.25 Polonijos reportažas. 19.55, 
4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 Cafe Historia. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.40 Vaidybinis f. „Ką matė saulutė“. 2.35 
Animaciniai f. 3.15 Lenkijos dainų festivalis 
Opolėje 2014: išgyvenkime tai dar kartą. 6.40 
Miško istorijos. 

 TV1000
5.30 „Pašok su manim“ (N-7). 7.40 „Bado žai-
dynės. Ugnies medžioklė“ (N-7). 10.10 „Šiau-
rės šalis“. 12.20 „Lola prieš“. 13.50 „Gruodis“. 
15.20 „Tarp dviejų mylimųjų“. 17.10 „Kivirčas“. 
18.30 „Maži paukščiai“. 20.00 „Blicas“ (N-14). 
21.45 „Šefas ant ratų“ (N-7). 23.45 „Šefas“. 1.15 
„Šiaurės šalis“. 3.30 „Invazija“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Austra-
lijos nardytojų karai. 14.30 Ledynų auksas. 
21.00, 2.50 Iliuzionistas. 22.00, 3.40 Idris 
Elba: be stabdžių. 23.00, 4.30 Katastrofa ant 
ratų. 24.00, 5.20 Ginant Vašingtoną. 1.00 Atei-
vių mumijos. 1.55 Šokiruojantys išgyvenimo 
vaizdeliai. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00, 3.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00, 22.00, 4.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 11.00, 1.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30, 21.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl 
bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 24/7. Maja-
mis. 18.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
23.00, 2.00 Viešbučių verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Medikai“ (N-7).

11.00 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 „Mulan“ (N-7).
21.10 Nuotykių f. 

„Vienišas klajūnas“ 
(N-7).

0.15 Veiksmo f. 
„Tryliktasis karys“.

2.15 Kriminalinis 
trileris  
„Pasienio miestas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Pagalbos skambutis.
9.35 „K11. Komisarai 

tiria“ (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Todėl, kad myliu“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Niekada, nesakyk 
niekada“. 

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Komedija „Sėkmės 

sala“ (N-14).
22.45 Veiksmo f. 

„Masalas“ (N-7).
1.10 Veiksmo trileris 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“ .
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Specialus tyrimas.
12.20 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. 

Kultūra. Sportas. 
Orai.

20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Veiksmo trileris 

„Sprogimo banga“.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 TV serialas 

„Komisaras Reksas“.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

9.15 TV serialas „Žurovas. 
Nekaltas. II dalis“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Nusidėjėliai ir šven-
tieji“ (N-14).

23.40 TV serialas „Sausas 
įstatymas. Atviras 
karas“ (N-14).

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

3.00 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Miškinis“ 

(N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05 Sąmokslo 
teorija (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.50 Dalyvaujam!
14.05, 19.55 „80-ieji“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 18.50 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
20.30, 5.40 Muzikinis 

gimtadienis.
22.30, 0.45 Ar žinai, 

kad?...
22.40 Kriminalinė komedija 

„Paprastas nusikaltė-
lis“ (N-14).

0.55, 4.10 Siaubo f. 
„Šikšnosparniai“ (S).

2.35 Kriminalinė komedija 
„Paprastas nusikaltė-
lis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 6 d. 
13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Visu garsu.
18.00 Kai aš mažas buvau.
18.45 Vilniaus sąsiuvinis.
19.10 Šokio spektaklis 

„Otelas“.  
Choreogr. A.Cholina. 

20.05 Anželikos Cholinos 
šokio teatras. 2001 m.

 20.25 Šokio spektaklis 
„Otelas“ (tęsinys).

21.30  Tautodailininkė 
Monika Bičiūnienė.

21.50 DW naujienos.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 „Purvini žaidimai“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Koncertuojanti Europa.
1.40 Trumposios žinios.
1.45 IQ presingas.

 9.15  „Žurovas. 
 Nekaltas. II dalis“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir 

turi vaikų“  
(N-7).

11.00 „Su kuo, po galais, 
aš susituokiau?“ 
(N-7).

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki 

ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas 3. Grifas“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas 
„Pilkoji pelėda“ 
(N-14).

1.20 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

11.30 „Elementaru“ 
(N-7).

12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Krizė“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.30 Veiksmo f. 

„Pavojai gelmėse“ 
(N-14).

0.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Krasnodaro 
„Lokomotiv-Kuban“. 
Vaizdo įrašas.

2.25 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

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

11.00 „Komisaras Manara“ 
(1) (N-7).

12.00 Karštos senos sėdy-
nės.

12.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.30 „Tikroji padėtis“ (1) 
(N-7).

14.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

15.00 „Vienos šeimos isto-
rija“ (N-7).

16.00 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

17.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! 
„Agentas 117:  
Rio neatsako“ (N-7).

23.05 Balticum TV žinios.
23.35 „Mergina, kuri 

užkliudė širšių lizdą“ 
(N-14).

„BE VYRŲ“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierė G.Taliavini.
Vaidina E.Longoria, K.Slateris, 
O.Nunesas.

Vieną Lotynų Amerikos miestelį 
ištiko bėda. Visos moterys liko be 
vyrų, mat šiuos jėga paėmė į civi-
linį karą. Moterų susirinkime, kurį 
suorganizuoja Rosalba, pripažįsta-
ma, kad miesteliui gresia išnykimas. 

„MASALAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina R.Patorelis, Dž.Foksas, 
D.Morsas.

Alvinas Sandersas sėdi už grotų už 
smulkią vagystę ir dalijasi celę su 
Džonu, įkalintu už dingusį auksą. 
Alvinas nori išeiti iš kalėjimo ir viską 
pradėti iš naujo su savo mergina 
Lisa. Federalai paleidžia jį su kelio-
mis sąlygomis. 

spalio 23 d. 

 21.10  „Agentas 117: 
 Rio neatsako“

 15.00  Nepaprastos 
 lenktynės

 11.00  „Su kuo, po 
galais, aš susituokiau?“

 AniMAL PLAnEt
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 
4.15 Gyvatė Šeila. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Tasmanijos tigro medžioklė. 16.30 Liūtų mūšio 
laukas. 17.25 Didysis kalmaras-žmogėdra. 21.05, 
5.49 Savanų karalienė. 22.00, 1.40 Upių pabai-
sos. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPoRt1
6.00, 18.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ita-
lija. 12 etapas. 2015-10-18. 8.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 1 laida. 8.30, 20.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
4 laida. 9.00 Ispanijos „Endesa“ 1 turo apžvalga. 
9.30, 21.30 KOK World series. Bušido kovos. 
12.00 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. „Uni-
caja“ - „FC Barcelona“. Finalas. 2015-10-03. 
14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Heracles“ - 
„AFC Ajax“. 2015-10-18. 16.00, 4.00 WTA Tian-
jin. Moterų tenisas. Finalas. 2015-10-18. 20.30 
Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga. 21.00 Is-
panijos „Endesa“ 2 turo apžvalga. 24.00 „M1 
Iššūkis“. Vokietija - Rusija. Kovinis sportas. 1.00 
„M1 Iššūkis“. Turkija - Pasaulio komanda. Ko-
vinis sportas. 2.00 Boksas. Profesionalų kovos. 

 ViASAt SPoRt BALtic
6.55 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - 
Rygos „Dinamo“. 8.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Unicaja“. 10.35 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Bordeaux“ - „Sion“. 12.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - Minsko „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 15.00 „Formulė-1“. Ru-
sijos GP lenktynių apžvalga. 15.55, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - Minsko „Dinamo“. 
17.55 „Formulė-1“. JAV GP treniruotė 1. Tie-
sioginė transliacija. 19.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Lokomotiv“. Tiesioginė transliacija. 
21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 23.30 
Krepšinis. Eurolyga. „Brose Basket“ - „Darus-
safaka“. 1.20 „Formulė-1“. JAV GP treniruotė 2. 
3.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
3.30 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 

 EuRoSPoRt
6.30, 10.15, 1.00 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 7.30, 12.00, 18.30, 4.00 Te-
nisas. WTA turnyras. 9.30 Automobilių sportas. 
Ispanija. 10.00 Motosportas. GT akademija. 
11.15, 17.00, 23.00, 5.00 Dviračių sportas. 
Londono lenktynės. 0.45 Sporto linksmybės. 

„PAVoJAi GELMĖSE“
VeiKsmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius Dž.Stokvelas.
Vaidina P.Volkeris, S.Kanas, E.Skotas.

Keturi narai manė vandenyno gelmėse radę savo svajonę ir per vėlai 
suprato, kad už ją gali tekti labai brangiai sumokėti. Jie randa senovinio 
laivo likučius. Tačiau tai ne vienintelis nardytojų radinys. Netoliese auksą 
gabenusio laivo jie aptinka dar vieną lobį - paskendusį lėktuvą, pilną nele-
galių prekių. Deja, skirtingai nei senovinis auksas, šis lobis turi šeimininką.

„ViEniŠAS KLAJŪnAS“
NuotyKių filmas. JAV. 2013.
Režisierius G.Verbinskis.
Vaidina Dž.Depas, H.B.Karter, 
A.Hameris.

Džonas Rydas važiavo bene pirmai-
siais bėgiais pasaulyje, o jo traukiniu 
į kartuves buvo gabenamas žiaurus 
nusikaltėlis. Susidūrimas su jo gauja 
Džonui vos nekainavo gyvybės, bet 
atsigavęs jis įgijo naują tapatybę. 

tV8
21.00

tV3
21.10

LnK
22.45

tV6
22.30

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“.
7.30 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Narsusis riteris 

Justinas“.
12.55 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Merlino mokinys“ 
(1, 2) (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos šou 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Trys dienos  
nužudyti“ (N-14).

23.25 Kriminalinis 
trileris  
„Pagalbos šauks-
mas“ (N-14).

1.10 Trileris „Šalutinis 
efektas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora ir 
draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 3“.
10.00 „Pašėlę Tornberiai“.
11.40 Nuotykių komedija 

„Ilgakojis Džekas“.
13.30 Pričiupom! (N-7)
14.00 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos 

superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Monstrų  
viešbutis“.

21.20 Veiksmo f. „Eilinis 
Džo. Kobros prisikė-
limas“ (N-7).

23.40 Komedija „Ką išdari-
nėja vyrai“ (S).

1.25 Veiksmo f. „Masalas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Pasakininkas. 

Hanso Kristiano 
Anderseno šiuolaiki-
nė klasika“. 1 s.

8.35 „Padūkėliai marsupi-
lamiai 2“.

9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva.

9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00, 0.25 „Pietinių jūrų 

žvejai“. 
12.55, 1.20 „Nematomos 

karalystės“. 3 d. 
13.50 „Šerloko Holmso nuo-

tykiai“. „Kilmingasis 
viengungis“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Dainų daina“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Pašėlę pirmieji 
metai“ (N-14).

0.20 Trumposios žinios.

 17.15  Sveikinimų 
 koncertas

 19.30  Didysis 
 magijos šou

ŠeŠtadienis

„PASKUTINĖ NAKTIS“
Drama. JAV, Prancūzija. 2010.
Režisierius M.Tadžedin.
Vaidina K.Naitli, E.Mendes, S.Vortingtonas.

Rašytoja Džoana su savo vyru verslininku Maiklu laimingai gyvena ne-
dideliame bute Manhatane, tačiau sutuoktinių santykiams kyla pavojus. 
Vieną dieną, kai Maiklas išvyksta į komandiruotę su jam patinkančia 
kolege Lora, Džoana sutinka savo seną meilę - Aleksą. Šis prikalbina ją 
pavakarieniauti kartu su juo ir su jo leidėju.

rekomenduoja

„EILINIS DŽO. KOBROS 
PRISIKĖLIMAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius S.Somersas.
Vaidina A.Akinuojė-Agbadžė, 
K.Eklstonas, Dž.Gordonas-Levitas.

Du kariai, Djukas ir Ripkordas, 
atliekantys tarnybą Kazachstane, 
gauna užduotį pervežti slaptus 
kovinius užtaisus. Vykdant už-
duotį juos užpuola trokštančių 
ginklus pasisavinti plėšikų gauja. 
Laimei, į pagalbą kariams atsku-
ba ypač slaptas specialiųjų pajė-
gų būrys. 

„MIRTIES UPĖ“
Nuotykių filmas. JAV. 1990.
Režisierius S.Karveris.
Vaidina M.Dudikovas, R.Vonas, 
D.Plezensas.

Milijonierius nusamdo keliautoją, 
kad džiunglėse prie Amazonės 
upės surastų pradingusios indėnų 
civilizacijos miestą. Deja, kelionė 
virsta tikru košmaru: milžiniškos 
anakondos ir vorai, kanibalai čia-
buviai ir slaptas Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltėlių nacių miestas. 
Ar pavyks smalsiam keliautojui 
įvykdyti milijonieriaus užsakymą?

„PAGALBOS ŠAUKSMAS“
krimiNaliNis trileris. JAV. 2013.
Režisierius B.Andersonas.
Vaidina H.Beri, E.Tompson, 
E.Breslin.

Veiksmas vyksta skubios policijos 
pagalbos skambučių centre. Skyriaus 
veteranė Džordan Terner savo darbą 
išmano puikiai. Tačiau vienąkart pa-
keldama ragelį ji net nenutuokia, kad 
šis skambutis pakeis viską. Merginos 
balsas ragelyje su siaubu pakužda, 
kad ją ką tik pagrobė. 

LNK
21.20

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 8.00 
Beatos virtuvė. 9.00 „Tobula kopija“. 11.00 
Padėkime augti. 11.30 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šok su mani-
mi. 18.00 „Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Drama „Svajonių viešbutis. Čiamgmajus“. 
22.50 Komedija „Be vyrų“. 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Apie žūklę. 
15.30 KK2. 17.30 Dviračio šou. 19.30 „Patobu-
linti automobiliai“. 20.30 Miesto skoniai. 21.00 
„Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
„Maša ir lokys“. 10.25 „Skanėstas“. 11.15 „Padri-
ki užrašai“ su D.Krylovu. 11.30 Sankryža. 13.40 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 16.00 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 17.00 Vakaro naujienos). 17.15 
„Tyrimas parodys“ su V.Markinu. 18.00 Kartu su 
delfinais. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 
22.40 Kas? Kur? Kada? 23.55 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Žinios. 8.10, 11.10, 14.20 
Žinios. Maskva. 8.20 Paveldėtoja. 9.30 Eismo 
taisyklės. 10.15 Tai mano mama. 11.25 Vladimiras 
Kriučkovas. Paskutinis pirmininkas. 12.15 Dėme-
sio! Visiems postams... 14.40 Kur išeina meilė. 
16.40 Žinios - jėga. 17.35 Svarbiausia scena. 
21.00 Metai Toskanoje. 0.50 Labas ir sudie. 

 REN
7.00 Vaikų klubas. 7.10-10.50 Kviestinė vaka-
rienė. 11.50-14.55 Slaptosios teritorijos. 16.00 
„V ir M“. 16.30 Pažink mūsiškius! 17.25 Ru-
siškas vairavimas. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 
Jumorina. Juoko festivalis. 21.20 „Šamanė“. 
23.05 „Kriminaliniai žaidimai“. 

 NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
Pagrindinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvi-
kova“. 11.55 Buto klausimas. 13.25 Aš lieknėju. 
14.25 Važiuosime, pavalgysime! 15.10 „Skyrybos 
rusiškai“. 16.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 18.00 
Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė televizija. 20.00 
„Naujos Rusijos sensacijos“. 21.00 50 atspalvių. 
Belova. 22.00 Tu nepatikėsi! 23.00 „G“ laikas“. 

BTV
22.15

 11.40  „Ilgakojis Džekas“

TV1
23.15

TV3
23.25
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Lietuva - 

Europa.  
Galiūnų varžybos. 
2015 m.

12.00 Šiuolaikinė 
vergovė.

12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Išgyvenk, 

jei gali.
14.00 „Mitiajaus 

pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
122 centimetrai.  
I dalis“ (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 Nuotykių f. 

„Mirties upė“  
(N-14).

0.25 Siaubo f. 
„Vis dar žinau,  
ką veikei aną vasarą“ 
(N-14).

2.25 „Mitiajaus 
pasakėlės“ (N-7).

2.55 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių 

vėjai.  
Lenkija.

7.55 Šiandien 
kimba.

8.25 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.30 „Viskas apie 
gyvūnus“.

10.30 Vaivos pranašystės 
(N-7).

11.30 „Detektyvas Morsas“ 
(N-7).

13.30 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Muzikinis 

gimtadienis.
16.00, 17.00, 21.00 Žinios. 

Orai.
16.20 Muzikinis 

gimtadienis.
17.30 Dalyvaujam!
18.30 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos  
apie tolimus kraštus“ 
(N-7).

21.30, 4.40 Ginčas (N-7).
23.30, 1.35 Ar žinai, 

kad?...
23.35 Siaubo f. „Trylika 

vaiduoklių“ (S).
1.40 „Detektyvas Morsas“ 

(N-7).
3.10 Siaubo f. „Trylika 

vaiduoklių“ (S).
6.05 Dar pažiūrėsim.

9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Melodija 
lyg drugio sparnas“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 LRT Kultūros 

akademija. 
12.30 „Nebūsiu gangsteris, 

brangioji“.
13.40 Birutės Baltrušaitytės 

eilės. 1993 m.
14.00 V.Šekspyro „Vindzoro 

šmaikštuolės“.
16.00 „Haudis Gaudis“.
16.25 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
16.55 Futbolas. Kauno 

„Spyris“ - Klaipėdos 
„Atlantas“. 

19.00 Atspindžiai.
19.30 Lietuvių dokumentika. 
20.15 Kelias į namus. 
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo  
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.05 „Superauklė“ 
(N-7).

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 „Stebukladarys“ 

(N-7).
18.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.15 Drama „Paskutinė 

naktis“ (N-14).
1.00 „Didžiosios 

Britanijos“ viešbutis.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu.
8.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo.
12.00 Praeities žvalgas.
12.30 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Krovinių karai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ -  
Prienų-Birštono 
„Vytautas“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Utenos.

19.00 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

19.10 Nuotykių f. „Trys 
muškietininkai“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo trileris 
„Klastotė“ (N-14).

0.15 Komedija „Blogas 
senelis 5“ (S).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

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

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

13.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

13.30 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

14.30 „Beieškant 
Marsupilamio“.

16.25 „Mergina iš 
Amerikos“.

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

sėdynės.
19.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.35 Ennio Morricone 
koncertas  
„Peace Notes“.  
2007 m.

23.35 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

0.05 „Ne šventieji“ 
(N-7).

 22.30  Naktinis 
 ekspresas

 23.35  „Trylika 
 vaiduoklių“

 19.30  Muzikinė kaukė  21.35  Ennio Morricone 
 koncertas

 10.30  „Surikatų namai“

TV PROGRAMAspalio 24 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.50, 4.30 Sveikinimų koncertas. 
14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir 
blogiui“. 15.55 Dokumentinis f. „Milošas“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 
„M, kaip meilė“. 19.50 Radijo „Zet“ ir TVP2 
vasara 2015. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios, sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 
„Ugniagesiai“. 22.40 Sveikinimų koncertas. 
23.05, 4.55 „Žmogus iš marmuro“. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.20 „Gruodis“. 7.00 „Laimingas įvykis“. 8.50 
„Džeinė Eir“. 10.55 „Džeinės Mensfild ma-
šina“. 13.00 „Diana“. 14.50 „Invazija“. 16.30 
„Flinstounai“. 18.05 „Populiari mergina“. 20.00 
„2012“. 22.45 „Calvary“. 0.30 „Domas Hemin-
gvėjus“ (N-14). 2.05 „Sąmokslininkė“. 4.10 
„2012“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25, 23.00, 5.00 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15, 20.00 Penktoji pavara. 9.10 Fantom 
Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 Karai dėl 
bagažo. 12.40 Nuogi ir išsigandę. 15.25 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Sala. 
17.15 Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10, 3.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 
18.10, 4.00 Sunkvežimių vairuotojai. 21.00, 
3.00 Automobilių perpardavinėtojai. 22.00 Au-
tomobilių kolekcininkai. 24.00 Sprogimai. 1.00 
Šėlsmas! 

 TraVel
 6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 11.00, 17.00 Neįtikėtini namai ant van-
dens. 12.00 Viešbučių verslas. 13.00 Dženi ir 
Oli nuotykiai Oregono valstijoje. 16.00 Neį-
prastos vilos. 18.00 Karai dėl bagažo. 20.00, 
1.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 
Neturistiniais maršrutais. 22.00, 3.00 Neži-
noma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 
24.00 Didelės virtuvės. 2.00 Neturistiniais 
maršrutais. 4.00 Ekstremalieji vandens parkai. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariu-
mų verslas. 11.55 Mitas apie priešistorinius 
ryklius. 13.45 Hienos ir liūtai. 14.40, 19.15 
Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 15.35, 20.10 
Echo ir Ambozelio drambliai. 16.30, 21.05 
Liūtų mūšio laukas. 17.25 Savanų karalienė. 
18.20 Hienos ir liūtai. 22.00, 4.00 Undinės. 
23.50 Žudikai-tigrai. 0.45 Pabaisų sala. 

 sPorT1
8.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 3 laida. 8.30 KOK World series. Bušido 
kovos. 11.00 Tiesioginė transliacija. Motos-
portas. Spidvėjus. Australijos GP lenktynės. 12 
etapas. Finalinis. 14.00 Pasaulio regbio čempio-
natas. 15.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 1 laida. 15.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 4 laida. 16.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Sevilla“ - „FC Barcelona“. 2015-
10-18. 18.00 KOK World series. Bušido kovos. 
20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos „Eredi-
visie“ lyga. „FC Twente“ - „PSV Eindhoven“. 
22.45 Motosportas. Spidvėjus. Australijos GP 
lenktynės. 12 etapas. Finalinis. Šiandien. 1.00 
„M1 Iššūkis“. Brazilija - Pietų Korėja. Kovinis 
sportas. 2.00 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Team Im-
perial“ - JAV vakarai. Kovinis sportas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 7.30 Motosportas. Malaizijos MotoGP 
Moto3 kvalifikacija. 8.20 Motosportas. Malai-
zijos MotoGP treniruotė 4. 9.05 Motosportas. 
Malaizijos MotoGP kvalifikacija. 10.00 Motos-
portas. Malaizijos MotoGP Moto2 kvalifikacija. 
11.00 Motosportas. Spidvėjus. Melburno GP 
lenktynės. 14.00 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 14.25 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 16.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„Crystal Palace“. Tiesioginė transliacija. 19.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West Ham“ 
- „Chelsea“. 20.55 Formulė 1. JAV GP kvali-
fikacija. Tiesioginė transliacija. 22.15 Boksas. 
Kellas Brookas - Diego Chavesas. Tiesioginė 
transliacija. 1.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Everton“.  

 eurosPorT
 6.30, 11.30, 23.45 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio 
čempionatas. Čilė. 7.30, 14.45 Tenisas. WTA 
turnyras. 9.15, 12.45, 20.00, 4.00 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė, Austrija. 20.45 Dviračių 
sportas. Revolution Series, D.Britanija. 23.00 
Motosportas. Porsche Supercup, JAV. 3.00 
Galiūnų sportas. Giants Live, Vengrija.

 14.30  Aukščiausia 
 pavara
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 21.00  „Sostų karai“  23.00  Grupė „Ir visa tai 
   kas yra gražu yra gražu“

 21.00   „Pavojingi 
  jausmai“

 

 9.30  Mes pačios 19.30  X Faktorius

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 Senoji ani-
macija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra +. 
12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Ana ir 
meilė“. 15.00 Šok su manimi. 2014. 18.00, 0.30 
„Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Filmas šeimai 
„Sausainių gangsteris“. 22.45 „Svajonių viešbutis“.

 Info TV
6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 Mes 
pačios. 8.30, 2.25 KK2. 10.30, 4.10 Dviračio šou. 
12.30 Statyk! 12.55, 22.00 Tauro ragas. 13.25 
Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 24 
valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 19.30 „Patobulinti 
automobiliai“. 20.30 „Ufologų pasakojimai“. 21.30 
Dabar pasaulyje. 22.30 Autopilotas. 0.15 Nuo... Iki. 

 PBK
6.05, 1.40 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.45 Tarnauju Tėvynei! 7.25 Vaikų klubas. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 10.00 „Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 11.35 
Izmailovo parkas. 13.35 „Žiaurus romansas“. 16.30 
„Yra tokia raidė!“ 17.45 „Vienas prie vieno“. 21.00 
Laikas. 23.10 „Metodas“. 1.00 „Tyrimas parodys“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 10.55 
Juoktis leidžiama. 13.30 Inkų auksas. 14.25 
Jevgenijus Petrosianas - gyvenimo šypsena. 
16.40 Gyvename kukliai, bet darniai. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 
Saulės smūgis. 2.40 Inkų auksas. 

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 7.25 Mums net nesisapna-
vo. 10.10 „V ir M“. 10.40 Pati naudingiausia 
programa. 11.40 „Šamanė“. 13.25 Jumorina. 
Juoko festivalis. 15.05 „Atspindys“. 1-8 s. 
22.05 „Ateities maistas“. 23.05 „Milžinų takais“. 

 nTV MIR
6.15 Jų papročiai. 7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 
7.20 Viskas bus gerai! 8.25 Valgome namie! 
9.25 Pirmoji pavara. 10.05 Technikos stebu-
klas. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.20 „Kalės“. 
15.00 Tyrimą atliko... 16.00 Dokumentinis f. 
17.00 Savaitės akcentai. 18.00 „Taškas“ su 
Maksimu Ševčenko. 19.00 „Syčiaus valanda“. 
22.45 Propaganda. 23.20 Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos. 0.25 „Medžiotojas 3“. 

 TV PolonIa
7.10 Dokumentinis f. „Milošas“. 8.15 Lenkų 
valgiai. 8.35 K.Dembskio muzika kino filmams. 
9.25, 18.25, 1.40 Lenkija su Miodeku. 9.35 
„Astronariumas“. Observatorija „Alma“. 10.05 
Ekologijos laida. 10.35 Grūdas. 11.05 „Daktaras 
Murekas“. 12.15 Sveikinimų koncertas. 12.35 
Miško istorijos. 12.55, 13.10 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.45, 0.20 
Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.30 XVIII 
operos ir operetės festivalis Cechocineke 2015. 
16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 
17.25 Retromanija. 17.55, 6.40 Šokantis su 
gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Žvaigždės, hitai, istorijos. 
20.15 Labanaktukas. 20.30 Žinios. 21.05, 3.25 
„Ranča“. 21.55 Publicistinė laida. 23.05, 5.05 
TV spektaklis „Sunkūs laikai“.

 TV1000
6.00 „Flinstounai“. 7.30 „King Kongas“. 10.40 
„Dvi motinos“ (N-14). 12.35 „2012“. 15.20 
„Filomena“. 17.00 „Mažosios moterys“. 19.00 
„Apgaulės meistrai“. 21.00 „Divergentė“. 23.20 
„Blicas“ (N-14). 1.00 „Maži paukščiai“. 2.30 
„Mažosios moterys“. 

 DIscoVeRy 
6.00 Stori ir įsiutę. 7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Ne-
sėkmių garažas. 8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Didžiosios statybos. 
10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Legendiniai automobiliai. 15.25 
Turbo rinkėjai. 16.20 Rūdžių imperija. 17.15 Kaip 
tai pagaminta? 18.10 Automobilių perpardavinėto-
jai. 20.00 Automobilių kolekcininkai. 21.00, 2.50 
Edas Stafordas. 22.00, 3.40 Pasprukti nuo perse-
kiotojų. 23.00, 4.30 Upių pabaisos. 23.00 Kraujo 
liūtai. 24.00, 5.20 Mirtinas laimikis. 1.00 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 1.55 Katastrofa ant ratų. 

 TRaVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 14.30 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Mano namelis 
ant ratų. 12.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00 Staty-
bos Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 16.00 
Neturistiniais maršrutais. 17.00 Įdomiausios ke-
lionės motociklu. 18.00 Amerika. Grožis. 19.00 
Dženi ir Oli nuotykiai Portlende. 20.00 Didžiosios 
paslaptys. 21.00 Pilies paslaptys. 22.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00 Bauginančios vietovės Ameriko-
je. 24.00 Didelės virtuvės. 1.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 2.00 Įkaušęs keliautojas.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda 

apie Korą“  
(N-7).

9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime augti.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Kalakutai. 

Atgal į ateitį“.
12.50 Komedija 

„Brangioji,  
aš sumažinau  
vaikus“.

14.40 Veiksmo f.
„Trys vyrai  
ir kūdikis“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. 

Lietuva,  
didysis muzikos  
projektas,  
2015.  
Vedėjas M.Starkus.

21.45 Veiksmo komedija 
„Tai reiškia karą“ 
(N-14).

23.35 Komedija 
„Tu esi čia“  
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas 

ir Džeris I“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora  
ir draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 Sveikatos ABC

 televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių f. 

„Piteris Penas“.
12.10 Komedija 

„Načas Libras“ 
(N-7).

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.55 Veiksmo trileris 

„Tamsiausia valan-
da“ (N-14).

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

1.30 Komedija 
„Ką išdarinėja vyrai“ 
(S).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 Brolių Grimų pasakos.
12.00 „Brazilijos laukinės 

gamtos įdomybės“. 
12.55 „Pasaulio gamtos 

stebuklai“.
13.50 „Mis Marpl“. „Žmog-

žudystės vizija“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Veiksmo drama „Žy -

dro  ji bedugnė“ (N-14).
0.50 Trumposios žinios.

7.00 Brydės.
7.30 Lietuva - Europa. 

Galiūnų varžybos. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Nusikaltimo vieta 
Oilau. Trylikos  
griaučių paslaptis“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. 122 
centimetrai. II dalis“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama 
„Kedrų įlanka 5“ 
(N-7).

21.00 „Sostų karai“ 
(1, 2) (N-14).

23.35 Fantastinė komedija 
„Gremlinai 2.  
Nauja gauja“  
(N-7).

1.45 „Mitiajaus 
pasakėlės“ (N-7).

2.45 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Slovakija.
10.30 „Genijai iš prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Už vaikystę“.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Ginčas (N-7).
16.00 Žinios.
16.20 Ginčas (N-7).
17.00 Žinios.
17.30 24/7.
18.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.00 Žinios.
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
22.45 Ar žinai, kad?..
22.50 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
24.00 Ar žinai, kad?..
0.05 Drama „Džeinės 

Mensfild automobi-
lis“ (N-14).

2.30 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

4.00 „Džeinės Mensfild 
automobilis“ (N-14).

6.00 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Muzikos savaitė.
9.30 ARTS21.
10.00 „Po laukinę gamtą“.
10.30 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Barokinės 
„linksmosios 
Jelizavetos“ užgaidos“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 

Seredžius.
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 P.Čaikovskio opera 

„Oneginas“. 2012 m.
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
17.15 Rusų gatvė.
17.45 Žinios.
18.00 Literatūrologės pro-

fesorės V.Daujotytės 
kūrybos vakaras.

19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Grupė „Ir visa tai kas 

yra gražu yra gražu“.
24.00 Panorama.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Purpurinis vakaras 

2015“.

 0.05  „Džeinės Mensfild
  automobilis“
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 21.00  „Popiežė Joana“ 11.00  Gyvenimas 
   iš naujo

 20.00  „Vangelija“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai medžiuo-
se. 11.55 Mitas apie priešistorinius ryklius. 12.50, 
3.25 Upių pabaisos. 13.45 Neištirti miestai. 14.40 
Mutantų planeta. 15.35 Neištirtos salos. 16.30 Ne-
ištirta Indokinija. 17.25 Gyvatė Šeila. 22.00, 1.40, 
4.15 Mirtis atslinkus tamsai. 22.55, 5.02 Undinės.

 SPort1
6.00 ATP 250 Winston - Salem Open. Vyrų tenisas. 
Finalas. Pierre - Huhues Herbert - Kevin Anderson. 
2015 m. 8.00 Spidvėjus. Australijos GP lenktynės. 12 
etapas. Finalinis. Vakar. 10.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „FC Twente“ - „PSV Eindhoven“. Vakar. 12.30 
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - „Spartak“. 14.20 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „UCAM“ - „FC 
Barcelona“ (nuo 2 kėl.). 15.50 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „AFC Ajax“. 
17.30 Pasaulio regbio čempionatas. 18.30 Ispanijos 
„Endesa“ 2 turo apžvalga. 19.00 Tiesioginė translia-
cija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - 
„Laboral Kutxa“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „UCAM“ - „FC Barcelona“. Šiandien. 22.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 23.00 Rusi-
jos „Premier league“. „Dinamo“ - „Spartak“. Šiandien. 
1.00 KOK World series. Bušido kovos. 3.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 3 laida.

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Motosportas. Malaizijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 8.50 Motosportas. 
Malaizijos MotoGP lenktynės. Tiesioginė translia-
cija. 10.25 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - Rygos 
„Dinamo“. 12.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 12.55 Premier lygos apžvalga. 13.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Sunderland“ - 
„Newcastle“. Tiesioginė transliacija. 16.00 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 18.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - 
„Southampton“. Tiesioginė transliacija. 20.20 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 20.50 „For-
mulė-1“. JAV GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 
23.10 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
3.40 Golfas. PGA turo apžvalga. 5.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Sunderland“ - „Newcastle“. 

 euroSPort
6.30, 12.30, 18.00, 20.15 Futbolas. FIFA U17 
Pasaulio čempionatas. Čilė. 8.30, 15.45 Tenisas. 
WTA turnyras. 10.15, 13.45, 23.30 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė, Austrija. 19.15 Motospor-
tas. Porsche Supercup, JAV. 21.25 Motosporto 
žurnalas. 21.30, 23.25 Jojimas. 21.35 Jojimas. 
FEI pasaulio taurė, Suomija. 22.30 Jojimas. 
Pekino meistrai, Kinija. 24.00, 2.00 Futbolas.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Komedija 

„Žiuljeta ir Žiuljeta“ 
(N-7).

18.55 „Derenas Braunas. 
Įvykiai“ (N-7).

20.00 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Sveikas atvykęs  
į Hamburgą  
(N-14).

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

1.05 „Didžiosios 
Britanijos“ viešbutis.

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Po pasaulį su Anthony

Bourdainu (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Lietuvos golfo 

čempionatas.
10.30 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Po pasaulį su Anthony

Bourdainu (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

16.00 Krovinių karai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

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

19.00 Komedija „Mano ma -
mos meilužis“ (N-7).

20.55 „Formulės-1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo 
JAV prizo lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

23.00 TV3 žinios.
24.00 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.40 „24 valandos“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai“.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Svajonių kruizai“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

14.35 „Verbo“ (N-7).
16.10 „Tekėk už manęs!“
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Aristokratai“ 

(1) (N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“ (1).

21.00 VIP seansas. 
„Popiežė Joana“ 
(N-14).

23.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

0.05 „Tikroji padėtis“ 
(1) (N-7).

1.05 „Priedangoje“ 
(N-7).

„tAi reiŠKiA KArĄ“
Veiksmo komedija. JAV. 2012.
Režisierius Dž.M.Nikolas.
Vaidina R.Viterspun, K.Painas, T.Hardis.

Šie pavojingiausi pasaulyje CŽV agentai yra neišskiriami partneriai ir 
geriausi draugai, bet jiems patinka ta pati moteris. Kadaise kartu pa-
dėję įveikti ištisas priešiškas tautas, dabar jie pasitelkia savo ypatingus 
įgūdžius ir technologijas prieš didžiausią priešą - vienas kitą.

tV3
21.45

„tAmSiAuSiA VAlAnDA“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius K.Gorakas.
Vaidina O.Telbi, M.Mingela, 
R.Teilor.

Netikėtai žmones nustebina plykste-
lėjusi šviesa, kurią jie klaidingai palai-
ko gamtos reiškiniu. Tačiau netrukus 
visi suvokia, kad šviesos - tai Žemę 
puolantys ateiviai, elektros energi-
ją naudojantys žmonėms naikinti.

„leGionAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2010.
Režisierius S.Č.Stiuartas.
Vaidina P.Betanis, D.Kveidas, 
L.Blekas.

Rytas Mohavio dykumoje išaušo toks 
pats kaip visada. Kaip ir kiekvieną 
rytą užkandinės savininkas Bobas 
pradėjo darbą, atskubėjo jo partneris 
Persis bei nėščia padavėja Čarlė. Ta-
čiau užkandinėje sugenda visos in-
formacijos ir susisiekimo priemonės...

„GremlinAi 2. nAuJA GAuJA“
Fantastinė komedija. JAV. 1990.
Režisierius Dž.Dantė.
Vaidina F.Keits, Z.Galiganas, 
Dž.Gloveris.

Simpatiški juokingi pabaisiukai - 
gremlinai. Šį kartą armija nieko 
gero nežadančių pabaisų užtvin-
do modernų Niujorko dangoraižį. 
Juos sugaudyti dar sunkiau. O kas 
bus, jei jie išplis po visą miestą?

lnK
21.55

BtV
23.35

lnK
23.40

rekomenduoja



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Barbė rožiniais 

bateliais“.
11.40 Filmas šeimai 

„Gražuolės iš pieni-
nės“ (N-7).

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 TV serialas „Tobula 

kopija“ (N-7).
20.00 Pavojingi aukštakul-

niai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Melas ir 

paslaptys“ (N-14).
0.30 TV serialas „CSI 

elektroninių nusikal-
timų skyrius“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Amerikiečiai“ (1).

2.20 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.45 TV serialas „S dalelių 
paslaptys“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių komedija 

„Ilgakojis Džekas“.
10.45 „Monstrų viešbutis“.
12.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (1) (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas 5“ 
(N-14).

23.50 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

0.55 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Istorijos detektyvai.
12.20 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali. 
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Šlovės dienos“.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 „Vyriausiasis gin-

kluotųjų pajėgų 
vadas Ovaliajame 
kabinete. Persijos 
įlankos karas“.

0.40 Trumposios žinios.
0.45 „Komisaras Reksas“.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 14.30  „Mažoji nuotaka“  13.35  „Kempiniukas 
 Plačiakelnis“

Pirmadienis

 TV8
9.50 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.20 Senoji ani-
macija. 11.15 „Sausainių gangsteris“. 13.00 „Lau-
kinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Vilties sparnai“. 22.50 
„Sila. Kelias namo“. 0.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
7.00 Apie žūklę. 7.30 „Aukso imperija“. 8.30 „Pa-
tobulinti automobiliai“. 9.00 Miesto skoniai. 9.30 
Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 
12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 
Autopilotas. 13.50 Apie žūklę. 14.20 Yra, kaip 
yra. 15.25, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.25, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 
Naujienos. 13.25 „Nikita Michalkovas. Svetimas 
tarp savų“. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Giminaitė“. 
22.05 „Budelis“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 10.00, 13.00, 
16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 13.30, 16.30, 
18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Tyrimo paslaptys. 
14.00 „Sklifosovskis“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Grožio karalienė“. 22.55 „Sąžiningas de-
tektyvas“. 23.50 Auksas partijai. Chlopkovų byla. 

 Ren
7.25 Reporterių istorijos. 7.50. 19.25 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 8.45, 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 9.45 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.35 Mums net 
nesisapnavo. 13.30 Pati naudingiausia programa. 
14.25 Dar ne vakaras. 15.25 Sensacijų medžiotojai. 
16.25 Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.25 Keista 
byla. 18.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
21.30 Slaptosios teritorijos. 23.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 
„Eigulys“. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 
„Sutuoktiniai“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kal-
bame ir rodome. 18.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 
20.35 „Teisingas mokytojas. Sugrįžimas“. 22.40 
„Dienos anatomija“. 23.20 „Kurorto policija“. 

„GalUTInIS TIKSlaS 5“
Siaubo trileriS. JAV. 2011.
Režisierius S.Kveilas.
Vaidina N.Dagostas, E.Bel, M.Fišeris.

Per išvyką į užmiestį grupė bendradarbių patenka į nelaimingą atsi-
tikimą - sugriūva tiltas, kuriuo važiavo jų autobusas. Laimei, prieš pat 
įvykstant nelaimei vienas keleivis patiria pranašišką viziją apie tilto griū-
tį, tad dalis keleivių išsigelbėja. Tačiau neilgam. Likimas jiems visiems 
jau nulėmė mirtį, tad netikėtas išsigelbėjimas ją tik šiek tiek atitolino.

lnK
22.00

„VIlTIeS SPaRnaI“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina D.Kiorner, O.Tobijas, 
N.Bot.

Po aeronautikos inžinerijos studijų 
Harvarde Tomas Prentisas grįžta pas 
tėvą pristatyti jam savo amerikietės 
sužadėtinės Samantos. Tėvo nusivy-
limui, Tomas neketina čia ilgiau už-
sibūti, nes planuoja dirbti Samantos 
skraidymo mokykloje Kalifornijoje. 
Rodžeris bando įkalbėti sūnų pa-
silikti Britanijoje ir tęsti jo laivybos 
verslą. Tomas sutinka, bet neilgam.

„KaRo VIlKaI. 
lIKVIDaToRIaI IV“
tV SerialaS. Didžioji Britanija. 
2013.
Režisieriai P.Vilmsherstas, 
S.Vulfendenas.
Vaidina F.Vinčesteris, S.Stepltonas, 
M.Liuksas.

Britų specialiųjų pajėgų karinin-
kas Maiklas ir buvęs garsiojo JAV 
kovinio būrio „Delta“ karys Dam-
jenas privalo rasti ir sunaikinti vie-
ną žiauriausių pasaulyje teroristų. 
Latifas planuoja milžinišką išpuolį, 
kuris gali pakeisti žmonijos istoriją. 

„DeTeKTYVInĖS RaIlI 
KalĖDoS“
VeikSmo Drama. JAV, Kanada. 2011.
Režisierius R.Andervudas.
Vaidina K.Nadžimi, S.Tompson, 
E.Džonsonas.

Įtempto veiksmo trileris, kuriame 
detektyvė Regan Raili su privačios 
seklės Alviros pagalba turi ištirti savo 
tėvo magnato pagrobimą. Šis kartu 
su jauna vairuotoja pradingo prieš 
pat atostogas. Ar tėtis grįš namo Ka-
lėdoms? Tai žino tik Kalėdų Senelis...

TV8
21.00

TV6
0.50
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BTV
24.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
21.30 Nuotykių f. „Vertikali 

riba“ (N-7).
24.00 TV serialas „Karo vil-

kai. Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

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

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

3.05 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14, 14.35 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35, 14.50, 15.05 „Iššūkis“.
11.45, 12.05 Dalyvaujam!
12.00 Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Mūsų miškai.
13.00, 14.00, 15.00 Svarbi 

žinia.
14.05 Dar pažiūrėsim.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas. 
Orai.

18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės.
0.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
2.10, 5.05 Lietuva tiesio-

giai.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

3.45, 5.30 Reporteris.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 „Po laukinę gamtą“. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 V.Šekspyro „Vindzoro 

šmaikštuolės“.
14.55 Birutės Baltrušaitytės 

eilės. 1993 m.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 IQ presingas.
18.30 „Šerlokas 3“. 

„Tuščias katafalkas“ .
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Vladimiro Prudnikovo 

jubiliejinis koncertas.
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Romantinė komedija 

„Pašėlę pirmieji 
metai“ (N-14).

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Kristupo vasaros 

festivalis 2015. 
1.50 Legendos.
2.35 Grupė „Ir Visa Tai Kas 

Yra Gražu Yra Gražu“.

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Stebukladarys“ 
(N-7).

15.00 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Romantinė 

komedija  
„Mylėti(s) smagu“ 
(N-7).

23.30 „Pabaiga“.
0.25 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).
1.20 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Siaubo komedija 
„Šlykštynė“ (S).

0.50 Veiksmo 
drama  
„Detektyvinės Raili 
Kalėdos“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Svajonių kruizai“.
11.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
12.00 „Trauma“ (N-7).
13.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.40 Karštos senos 
sėdynės.

15.10 „Beieškant 
Marsupilamio“.

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir pase-
kmės“ (1).

19.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Anapus“ (N-7).

23.50 „Tekėk už manęs!“

 12.00  „Po laukinę 
 gamtą“

 14.05  Dar pažiūrėsim 21.00  Akivaizdu, 
 bet neįtikėtina

 21.30  „Anapus“  16.00  „Krizė“ 9.35  „Nugalėtoja“

TV PROGRAMAspalio 26 d.

 TV Polonia
7.15 Opolė 2015 bisui. Koncertas. 8.05, 20.25 
Regionų istorija. Otvockas. 8.25 „Stebuklin-
gas medis“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
12.05 Šokantis su gamta. 12.35 Kultūringieji 
PL. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.25 „Sun-
kūs laikai“. 16.45 Iš kabareto TEY archyvų. 
17.25 WOK - viskas apie kultūrą. 17.55, 1.45 
„Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Gy-
venimo menas. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie užliejamos 
pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 2.15 
„Stebuklingas medis“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Gyvenimo menas. 

 TV1000
4.30 „King Kongas“. 7.35 „Masalas“. 9.35 
„Jausmų vandenynas“. 11.30 „Mažosios mo-
terys“. 13.30 „Domas Hemingvėjus“. 15.10 
„Velnio smuikininkas“. 17.10 „Calvary“. 19.00 
„Norėčiau būti čia“. 20.45 „Brangioji pakelei-
vė“. 22.40 „Monako princesė“. 0.30 „Kelionė į 
Žemės centrą“. 2.10 „Masalas“. 

 DiscoVery 
6.10 Turbo rinkėjai. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 
Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 
10.05 Aliaska. Šeima iš miško. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 
14.30 Nemėginkite pakartoti. 15.25 Pasau-
lio baisiausieji. 20.30 Kaip tai pagaminta? 
21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 22.00, 
3.40 Nuogi ir išsigandę. 23.00, 4.30 Slėnio 
sukilimas. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 1.55 
Išgyventi. Elitinės pajėgos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Ekstremalios jachtos. 12.00 Muziejų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Alias-
koje. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 22.00, 4.00 Pavojingiausi 
Amerikos keliai. 23.00, 2.00 Viešbučių verslas. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Ki-
nologijos įvadas. 8.15, 13.45 Gyvatė Šeila. 9.10, 
14.40 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 
3.25 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo vete-
rinaras. 12.50 Didysis kalmaras-žmogėdra. 16.30 
Savanų karalienė. 17.25 Upių pabaisos. 18.20, 
23.50, 4.15 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 19.15, 
5.02 Namai medžiuose. Tarptautinis projektas. 
21.05, 5.49 Hienos ir liūtai. 22.00, 1.40 Undinės. 

 sPorT1
8.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 4 laida. 8.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 4 laida. 9.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Unicaja“ - „Laboral Kutxa“. Vakar. 
11.00 Čempionai LT. Europos atvirasis grappling 
čempionatas. 12.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Ural“. 2015-10-17. 14.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „AFC Ajax“. Vakar. 
16.00, 23.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
Finalas. Roger Federer - Milos Raonic. 2015 m. 
18.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
league“. „Lokomotiv“ - „Rostov“. 20.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 5 laida. Prem-
jera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Unicaja“ - „Laboral Kutxa“. Vakar. 1.30 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Manchester City“. 8.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - 
„Southampton“. 10.40 „Formulė-1“. JAV GP 
lenktynės. 13.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Manchester City“. 14.55 
Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. Tiesioginė 
transliacija. 17.30 Premier lygos apžvalga. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Severstal“. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Lokomotiv“. 22.50 Motosportas. Malaizijos 
MotoGP Moto3 lenktynės. 0.05 Motosportas. 
Malaizijos MotoGP Moto2 lenktynės. 1.30 Moto-
sportas. Malaizijos MotoGP lenktynės. 

 eurosPorT
6.30, 23.00 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio čem-
pionatas. Čilė. 7.30, 11.30, 0.05, 5.05 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 8.30, 13.00, 
21.15, 4.00 Angliškasis biliardas. Tarptautinis 
čempionatas Kinijoje. 16.30, 1.15 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė, Austrija. 18.00 Dailusis 
čiuožimas. „ISU Grand Prix“. 20.00, 2.30 Dviračių 
sportas. „Revolution Series“ varžybos Didžiojoje 
Britanijoje. 22.45, 3.45 Sporto linksmybės. 24.00, 
0.55, 5.00, 5.55 Futbolo apžvalga. 0.30, 5.30 
Futbolo legendos. 1.00 Motosporto žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.30  Išgyvenk, jei gali  17.20  Lietuva tiesiogiai  21.00  „Didžiosios visatos 
paslaptys su M.Frimanu“

 23.30   „Šlovės dienos“ 14.00  „Meilės randai“ 15.30  „Kerštinga meilė“ 

 TV8
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Vilties sparnai“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Sve-
timi“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 17.00 „Lauki-
nukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Sodyba prie 
Melareno ežero“ (N-7). 22.50 „Sila. Kelias namo“.

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Mano kiemas. 11.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55, 15.50 
KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 
17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 
Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.45 
Gyvenk sveikai! 11.00, 12.20, 22.05 „Budelis“. 
12.00, 15.00 Naujienos. 13.30 Kartu su visais. 
14.30, 15.20, 0.40 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Giminai-
tė“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 1.25 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 Ži-
nios. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 Tyrimo paslaptys. 14.00 „Sklifosovskis“. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Grožio karalie-
nė“. 23.40 „Mutantai tarp mūsų“. 

 Ren
7.25, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.20, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 9.15 „Tyrimo paslaptys 
9“. 10.05 Pasverti ir laimingi 3. 13.25 „Paliesti 
stebuklą“. 14.30 Dar ne vakaras. 15.30 „Sensacijų 
medžiotojai“. 16.25 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
17.25 Keista byla. 18.20 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 21.25 „Sportas: valios jėga + charakte-
ris“. 22.20 „Slaptas šnipų ginklas“. 23.05 Rusiškas 
vairavimas. 23.55 „Kariai 16“. 0.45 Keista byla. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Eigu-
lys“. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sutuoktiniai“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Šefas. Naujas gyvenimas“. 20.35 „Teisingas mo-
kytojas. Sugrįžimas“. 22.40 „Dienos anatomija“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 E-lementorius. 
8.25 „Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ugniagesiai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 
Klajūno užrašai. 16.25 „Astronariumas“. 17.00 
Laukiamoji salė. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.40, 5.10 Len-
kija su Miodeku. 18.53 Peiliu ir šakute. 19.05 
Sveikatos ir grožio alchemija. 19.20 Lenkijos 
reporteris. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.40 
„Delegatas - Janas Pekalkevičius“. 2.15 „Sudie, 
Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Regionų 
istorija. Otvockas. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
4.20 „Dviejų šimtmečių žmogus“. 6.30 „Filome-
na“. 8.10 „Kelionė į Žemės centrą“. 9.50 „Inva-
zija“. 11.30 „Mobilusis“. 13.10 „Norėčiau būti 
čia“. 15.00 „Apgaulės meistrai“. 17.00 „Sąmoks-
lininkė“. 19.00 „Ieškomiausias žmogus“. 21.00 
„Diana“. 22.50 „Bebras“. 0.30 „10 arba mažiau“. 
2.10 „Mobilusis“. 3.55 „Dvi dienos Paryžiuje“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių ry-
kliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Automo-
bilių kolekcininkai. 14.30, 24.00, 5.20 Stori ir 
įsiutę. 21.00, 2.50 Lobių ieškotojai. Gyvačių 
sala. 22.00, 3.40 Edas Stafordas. 23.00, 4.30 
Aliaska. Šeima iš miško. 1.00 Gatvių lenktynės. 
1.55 Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 1.00 
Ekstremalios jachtos. 12.00 Muziejų paslap-
tys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 
Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 
24.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 18.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Vato 
pasaulis. 22.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00, 
2.00 Viešbučių verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

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

sūkuryje“.
10.00 „Barbė ir jos sesės 

ponių istorijoje“.
11.35 Komedija „Vaiduoklių 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

kopija“ (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 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas 

„Nuodėmių daktaras“.
0.30 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Amerikiečiai“.
2.20 TV serialas „Naujokė“.
2.45 TV serialas „S dale-

lių paslaptys“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.45 Nuotykių filmas šei-

mai „Piteris Penas“.
10.55 Komedija „Načas 

Libras“ (N-7).
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“ (1).
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Mirtinas 

žaidimas“ (N-14).
0.05 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.10 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (N-14).
2.15 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“ .
11.05  „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 „Vyriausiasis gink-

luotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete. 
Persijos įlankos karas“.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per 

Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Klausimėlis.lt.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.35 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
19.25 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo komedija 

„Tango ir Kešas“.
23.40 TV serialas „Karo 

vilkai. Likvidatoriai 
IV“ (N-14).

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

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

2.40 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54, 14.35 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės.
9.35, 14.50, 15.05, 18.50 

„Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.45, 12.05, 13.05 

Muzikinis  
gimtadienis.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05, 19.55 Dar pažiūrėsim.
16.00 Žinios. Orai. Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš 

prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Ar žinai, 

kad? Orai.
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.10, 5.05 Lietuva tiesiogiai.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Vladimiro Prudnikovo 

jubiliejinis koncertas.
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Apie žvejį ir jo 

pačią“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Istorijos detektyvai. 
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Veiksmo drama 

„Žydroji bedugnė“.
1.20 Dabar pasaulyje.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 „Šerlokas 3“. 

„Tuščias katafalkas“.
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 14.45  „Anglų kalbos 
 mokytoja“

 19.00  „CSI 
 kriminalistai“

 15.30  „Nikita“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50 Lau-
kiniai Zoltano gyvūnai. 9.10, 14.40 Namai me-
džiuose. Tarptautinis projektas. 10.05, 15.35, 20.10 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50 Upių pabaisos. 16.30 Undinės. 19.15 Namai 
medžiuose. 21.05 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
22.00 Širšės-žudikės. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - 
„AFC Ajax“. 2015-10-25. 8.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 9 
turo apžvalga. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „UCAM“ - „FC Barcelona“. 2015-10-25. 
11.30, 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 1 laida 12.00 Rusijos „Premier league“. „Lo-
komotiv“ - „Rostov“. Vakar. 14.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „Laboral Kutxa“. 
2015-10-25. 16.00, 24.00 WTA Korea Open. Mo-
terų tenisas. Irina - Camelia Begu - Aliaksandra 
Sosnovich. 20.00 Pasaulio regbio čempionatas. 
Premjera. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 10 
turo apžvalga. 22.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „UCAM“ - „FC Barcelona“. 2015-10-25. 
2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - 
„Laboral Kutxa“. 2015-10-25.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - SKA. 9.00 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 13.30 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Bordeaux“ -  
„Sion“. 15.20 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - 
„Unicaja“. 17.10 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Emporio Armani“. 19.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Yugra“. Tie-
sioginė transliacija. 21.55 Futbolas. Vokietijos 
taurės rungtynės. „Wolfsburg“ - „Bayern“. Tie-
sioginė transliacija. 23.30 Futbolas. Anglijos FA 
taurė. „Sheffield Wednesday“ - „Arsenal“. 1.20 
„Formulė-1“. JAV GP lenktynės. 3.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 

 euroSPort
6.00, 17.30 Futbolas. FIFA U17 Pasaulio čempi-
onatas. Čilė. 7.30, 13.00, 21.15, 4.00 Angliška-
sis biliardas. Tarptautinis čempionatas Kinijoje. 
11.30, 19.45, 2.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė, Austrija. 16.30 Futbolo apžvalga. 16.35, 
2.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 17.00 Futbolo legendos. 17.25 Futbolo 
apžvalga. 23.30 Motosportas. „Blancpain Endu-
rance“ serijos lenktynės. 0.30 Motosportas. GT 
akademija. 0.45, 5.00 Motosportas. Techninio 
aptarnavimo zona. 1.45 Sporto linksmybės. 

6.10 Dienos 
programa.

6.15 „Karadajus“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas gyveni-
mas“ (N-7).

14.00 „Vangelija“ 
(N-7).

15.00 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Trileris „Mirties upė“ 

(N-14).
22.50 „Pabaiga“.
23.45 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

0.40 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Kriminalinė drama 

„Kolumbiana“ 
(N-14).

0.10 Animacinis f. 
„Ronalas Barbaras“ 
(N-14).

1.45 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“ (1).

11.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

13.45 „Svajonių kruizai“.
14.45 „Anglų 

kalbos mokytoja“ 
(N-7).

16.25 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

17.25 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

21.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Aristokratai“ (1) 
(N-7).

23.30 „Trauma“ (N-7).

„KolumBiAnA“
Kriminalinė drama. JAV, Prancūzija. 2011.
Režisierius O.Megatonas.
Vaidina Z.Saldana, M.Vartanas, K.Bliu.

Katalėja Restrepo laimingai leidžia savo vaikystę saulėtoje Bogotoje. 
Deja, mergaitės laukia kraupus likimo smūgis: žiauriai nužudomi abu 
jos tėvai. Ketė, tuo metu sulaukusi vos dešimties, tampa pagrindine 
klaikaus įvykio liudininke. Per laimingą atsitiktinumą mergaitė išvengia 
tėvų likimo ir pabėgusi randa prieglobstį dėdės namuose.

tV6
22.00

„mirtinAS ŽAiDimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Serafinis.
Vaidina V.Snaipsas, Z.Bel, 
E.Hadsonas.

Slaptųjų operacijų agentas Mar-
kusas siunčiamas į Detroitą, kad 
sučiuptų ginklų prekeivius ir su 
visu tuo susijusį Rizikos draudimo 
fondo direktorių, remiantį ginklų 
prekybą. lnK

22.00

„mentAliStAS“
TV serialas. JAV. 2008.
Režisieriai M.Mičel, N.Barba.
Vaidina R.Tanis, O.Jeomenas, 
S.Beikeris.

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsultan-
tas, dėl ypatingo pastabumo atsklei-
džiantis sunkiausius nusikaltimus. 
Tarp darbuotojų Džeinas garsėja 
atsainiu požiūriu į darbo taisykles.BtV

0.40

„SoDYBA Prie melAreno  
eŽero“
romanTinė drama. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina F.Lamė, H.Kriugeris 
jaunesn., Ž.Rauch.

Jauna, graži tekstilės dizainerė Eva 
Vinklung išsiruošia į idilišką kai-
melį, kuriame gyvena jos draugė, 
besirengianti gimdyti. Eva tikisi ne 
tik padėti draugei Britai, bet ir par-
duoti keletą savo kūrybos darbų. tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

ir Fėjų princesė“.
11.40 Komedija 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tobula kopija“ 

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Vyras su krepšiu“ 
(N-14).

0.40 „Elementaru“ 
(N-7).

1.35 „Amerikiečiai“ 
(N-14).

2.30 „Naujokė“ 
(N-7).

2.55 „S dalelių paslaptys“ 
(N-7).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“ (1).

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Komedija 
„Seni bambekliai“ 
(N-7).

11.00 Nuotykių filmas 
šeimai „Artūras ir 
minimukai“.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 „Meilės randai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Trileris 

„Super 8“ (N-7).
0.20 „Kortų namelis“ 

(N-14).
1.25 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.30 „Mentalistas“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
11.25 Emigrantai.
12.15 „Nemunu per Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Mokslo ekspresas.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Auksinis protas.

   

Trečiadienis

„MUCHTARO SUGRĮŽIMAS“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2005.
Režisierius V.Zlatoustovskis.
Vaidina O.Stašenko, 
K.Kostyšinas, O.Maslenikovas.

Vokiečių aviganis Muchtaras - ne-
pakeičiamas milicijos pagalbinin-
kas. Neįtikėtinai greitos reakcijos, 
fiziškai stiprus ir protingas šuo 
turi dar vieną pranašumą prieš 
žmones - unikalų šeštąjį jausmą. 
Patekusiesiems į bėdą Muchtaras - 
geriausias draugas, tačiau Rusijos 
nusikalstamo pasaulio veikėjus 
jis gaudo be jokio pasigailėjimo.

„VYRAS SU KREPŠIU“
Trileris. Bahamos, JAV. 2014.
Režisierius D.Grovicas.
Vaidina Dž.Kjuzekas, R.Da 
Kosta, R.De Niras.

Žiaurus gangsteris Dragna įdarbi-
na samdomą žudiką Džeką, kad 
šis atliktų vieną misiją. Džekas 
turės paimti siuntinį ir saugoti jį 
motelyje, kol pasirodys Dragna. 
Gangsteris pabrėžia: kad ir kas nu-
tiktų, krepšio atidaryti negalima. 
Netrukus pasirodys FTB agentai 
ir Džekas supras, kad ši misija ne 
tokia jau paprasta...

 „SUPER 8“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Dž.Abramsas.
Vaidina E.Faning, A.Dž.Michalka,
K.Čandleris.

Keli paaugliai, befilmuodami sceną 
savo filmukui apie zombius, užfik-
suoja traukinio avariją. Vaikai paste-
bi krūvą baltų kubų ir tai, kad avariją 
sukėlusį vilkiką vairavo jų mokytojas 
Vudvardas. Šis juos įspėja, kad nie-
kam nepasakotų apie tai, ką matė, 
antraip bus nužudyti jų tėvai.

BTV
16.55

TV3
22.30

LNK
22.00

 TV8
8.40, 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 „Ma-
žųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 „Sodyba prie Melareno ežero“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 Džeimio Oli-
verio maisto revoliucija. 18.00, 23.05 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Erškėčių 
paukščiai“. 1.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Statyk! 11.30 
Apie žūklę. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Bus visko. 
13.20, 14.20 Yra, kaip yra. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 1.25 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 
9.25 Padriki užrašai su D.Krylovu. 9.50 Gyvenk 
sveikai! 11.05, 12.20, 22.00 „Budelis“. 13.30 Kartu 
su visais. 14.25, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
4.40 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujie-
nos. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Giminaitė“. 
0.05 Vakaras su Urgantu. 0.35 „Nikita Michalko-
vas. Svetimas tarp savų“. 1.55 Nakties naujienos.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
Tyrimo paslaptys. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15, 2.50 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Grožio karalienė“. 22.00 
„Specialusis korespondentas“. 23.40 „Arabų pava-
saris“. 1.20 „Žmogus jaukas“. 2.20 Juoko kambarys. 

 REN
7.45, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.35 
Kviestinė vakarienė. 9.30 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.20 
Pasverti ir laimingi 3. 11.50 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 13.35 „Amžino gyvenimo beieškant“. 
14.30 Dar ne vakaras. 15.30 Sensacijų medžiotojai. 
16.30 Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.30 Keista byla. 
18.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 20.30 
Kviestinė vakarienė. 21.30 Ekstrasensų mūšis. 3.35 
Pažink mūsiškius! 0.25 „Kariai 16“.

 NTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su J.Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Eigulys“. 
12.20 Apžvalga. 13.00 „Sutuoktiniai“. 15.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Šefas. Naujas gyvenimas“. 20.35 „Teisingas mo-
kytojas. Sugrįžimas“. 22.40 „Dienos anatomija“.  

 18.30  Šiandien 19.30   „Tobula kopija“  20.20   Su cinkeliu

„jI MAN - NE PORA“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius Dž.F.Smitas.
Vaidina Dž.Barušelis, E.Iv, M.Fogelis.

Pagrindinis herojus visą laiką buvo laikomas nevykėliu, tačiau naujoji 
pažintis aukštyn kojomis apvertė visą vaikino gyvenimą. Greta aplinki-
nių „nurašyto“ vyruko atsirado... seksuali blondinė. Jie susipažino visai 
atsitiktinai, tačiau tai, kas atrodė neįmanoma, įvyko. Draugai šokiruo-
ti - neišmanėlis Kirkas „pakabino“ labai karštą merginą. Bet ar ilgam?

rekomenduoja
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Visados kaip pirmą 
kartą“ (N-7).

23.35 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

0.35 „Mentalistas“ (N-7).
1.30 „Prokurorų 

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

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.35, 14.50, 15.05, 0.20 

„Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
11.45, 12.05, 20.50 

Dar pažiūrėsim.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.25, 13.05 

Viskas. Aišku (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.55 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2015/2016. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Saratovo „Avtodor“. 
Tiesioginė transliacija 
iš „Siemens“ arenos.

21.30 Sąmokslo teorija.
23.20 Patriotai (N-7).
1.25 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Ir vėl Karmen. Andže -

lika Cholina. 1998 m.
7.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno 

dienos.
13.00 Istorijos detektyvai.
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.45 Didžioji Lietuva.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Kai aš mažas buvau.
18.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.45 Trembita.
19.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyro rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Volgogrado „Krasnyj 
Oktiabr“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

21.00 „Didžiosios visa-
tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Elito kinas. Mistinė 

drama „Išgyvena tik 
mylintys“ (N-14).

0.30 Dabar pasaulyje 

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“ (N-7).
11.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.35 Sostinės keksiukai.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
15.10 Penki ingredientai.
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Elektrinė vendeta“ 
(N-14).

23.10 „Pabaiga“.
0.05 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

1.00 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Krizė“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Komedija 

„Ji man - ne pora“ 
(N-14).

0.05 Drama 
„Tarpininkai“  
(N-14).

2.05 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komisaras 
Manara“ (N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Mėlynasis 
tigras“.

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

16.50 „Piktoji planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Svajonių kruizai“.
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

21.00 „Moteris, 
kuri sugrįžta“  
(1) (N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAspalio 28 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Janas Husas per 
600-ąsias mirties metines“. 8.25 „Erelio žen-
klas“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Tyla 
prie užliejamos pievos“. 15.25 „Delegatas - 
Janas Pekalkevičius“. 16.30 Kaip tai veikia? 
Skonis. 17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 
„Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okra-
sa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25, 
6.40 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 Paprastai. 1.25 „Mokome suvokti pasaulį. 
Suprasti Rusiją“. 2.15 „Erelio ženklas“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.50 „Invazija“. 7.45 „Sutrikusi mafija“. 9.30 
„Dvi motinos“. 11.20 „Populiari mergina“. 
13.15 „Stounas“. 15.00 „Brangioji pakeleivė“. 
16.45 „Šnipų žaidimas“. 19.00 „Ji“. 21.10 „Vel-
nio smuikininkas“. 23.10 „Nemirtingųjų kro-
nikos: nuostabūs sutvėrimai“. 1.20 „Sutrikusi 
mafija“. 3.05 „Para“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Neįtikė-
tinos inžinerijos klaidos. 14.30 Mašinų suki-
limas. 15.25 Didžiosios mašinos. 21.00, 2.50 
Kubos chromas. 22.00, 3.40 Automobilių ko-
lekcionieriai. 23.00, 4.30 Turbo rinkėjai. 24.00, 
5.20 Sunkvežimių vairuotojai. 1.00 Aliaska. 
1.55 Aš išgyvenau. 

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Ekstremalios jachtos. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30, 22.00, 4.00 Turto gelbė-
tojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro 
uostas 24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Pamiršta ir 
palaidota. 23.00, 2.00 Viešbučių verslas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 4.15 
Laukiniai Zoltano gyvūnai. 9.10, 14.40, 19.15, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50 Pavojingiausios JAV gyvatės. 17.25 
Undinės. 21.05, 5.49 Echo ir Ambozelio dram-
bliai. 22.00, 1.40 Tasmanijos tigro medžioklė. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. „Lokomo-
tiv“ - „Rostov“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 4 laida. 8.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 5 laida. 9.00 Rusijos „Premier 
league“ 12 turo apžvalga. 9.30, 21.30 Motosportas. 
Spidvėjus. Australijos GP lenktynės. 12 etapas. 
Finalinis etapas. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„FC Twente“ - „PSV Eindhoven“. 14.00, 6.00 
Pasaulio regbio čempionatas. 15.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lygos 10 turo apžvalga. 16.00 ATP 
250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. Adrian Manna-
rino - Bernard Tomic. 2015 m. 20.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas.  20.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 5 laida. 21.00 Rusijos 
„Premier league“ 13 turo apžvalga. Premjera. 
24.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. 

 ViasaT sPorT BalTic
8.50 Anglijos FA taurė. „Sheffield Wednesday“ - 
„Arsenal“. 10.40 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Yugra“. 
12.40 Malaizijos MotoGP Moto3 lenktynės. 13.55 
Malaizijos MotoGP Moto2 lenktynės. 15.20 Malaizi-
jos MotoGP lenktynės. 16.55 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 17.25 „Formulė-1“. JAV GP lenktynių 
apžvalga. 18.25 KHL. CSKA - Maskvos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 21.25 Futbolas. Vokietijos taurė. „Schal-
ke“ - Menchengladbacho „Borussia“. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 Futbolas. Anglijos lygos taurė. 
„Liverpool“ - „Bournemouth“. 1.20 Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 2.20 Premier lygos apžvalga.

 eurosPorT
6.00, 20.45 Sporto linksmybės. 6.15, 7.10 Futbolo 
apžvalga. 6.20, 18.30, 1.30 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 6.45 Futbolo legendos. 
7.15, 13.00, 21.15 Angliškasis biliardas. Tarptau-
tinis čempionatas Kinijoje. 11.30 Motosportas. 
GT akademija. 11.45 Dviračių sportas. „Revolution 
Series“ varžybos Didžiojoje Britanijoje. 16.30 FIFA 
U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 22.20 Sportinin-
kų stovykla. 22.55, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių 
apžvalga. 23.05 Jojimas. Marokas. 23.35 Jojimas. 
FEI pasaulio taurė Suomijoje. 23.40 Jojimas. Rai-
telių klubas. 23.45 Golfas. Europos turas Kinijoje.

 22.30  „Išgyvena tik 
   mylintys“

 21.30   Sąmokslo teorija 23.35   „Karo vilkai. 
   Likvidatoriai IV“

 13.30   „Mėlynasis 
   tigras“

 20.00  „Univeras“ 15.10   Penki ingredientai
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 1.05  „Mentalistas“  10.40  „Mesingas. 
  Aplenkiantis laiką“

 0.50  „Requiem“ 21.30  „Bornholmo gatvė“ 19.30   Valanda su Rūta 1.35  „Amerikiečiai“

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.30, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 „Erškėčių paukščiai“. 13.00, 
17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 Džeimio 
Oliverio maisto revoliucija. 18.00, 22.50 „Sila. Ke-
lias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Mano širdis Afrikoje“. 0.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.05 Autopilotas. 11.30 Mes 
pačios. 11.55 KK2. 12.30 Pagalbos skambutis. 13.05 
Valanda su Rūta. 14.20 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 1.20 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00 9.25 Labas 
rytas. 9.45 Gyvenk sveikai! 11.00, 12.20, 22.05 
„Budelis“. 13.25 Kartu su visais. 14.25, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 15.55, 4.40 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 „Giminaitė“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 0.35 
„Žvelgiant į naktį“. 1.50 Nakties naujienos. 2.05 
„Balzaminovo vedybos“. 3.30 „Oro vėžikas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
Tyrimo paslaptys. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15, 
2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 „Grožio karalienė“. 
22.00 „Dvikova“. 23.40 „Uždrausta istorija“. 1.20 
„Žmogus jaukas“. 2.20 Juoko kambarys. 

 Ren
7.35, 19.25, 21.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.30 Kviestinė vakarienė. 9.25 „Tyri-
mo paslaptys 9“. 10.20 „Kitas“. 12.10 Ekstrasen-
sų mūšis. 14.20 Dar ne vakaras. 15.25 Sensacijų 
medžiotojai. 16.25 Fantastika po grifu „Slaptai“. 
17.25 Keista byla. 18.25 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 20.25 Kviestinė vakarienė. 23.10 
„V ir M“. 23.55 „Kariai 16“. 0.50 Keista byla. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįži-
mas 2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
8.05 Rytas su J.Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 
„Eigulys“. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sutuokti-
niai“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 18.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 
20.35 „Teisingas mokytojas. Sugrįžimas“. 22.40 
„Dienos anatomija“. 23.20 „Kurorto policija“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.35 Paprastai. 17.20 „Mo-
kome suvokti pasaulį. Suprasti Rusiją“. 17.35 
„Ex Libris“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 1.30, 7.00 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Maklovičius keliauja. Bavarija. 
19.25, 6.40 Giminės saga: Kravčynskių giminė. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.55, 3.45 „Įpainioti“. 0.40 „Pitbulis“. 2.15 
„Žvaigždžių piratas“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
4.30 „2 dienos Niujorke“. 6.10 „10 arba ma-
žiau“. 7.40 „Neliečiamieji“. 9.35 „Vilkas“. 11.45 
„Šnipų žaidimas“. 14.00 „Para“. 15.30 „Be-
bras“. 17.10 „Norėčiau būti čia“. 19.00 „Domas 
Hemingvėjus“. 20.40 „Monako princesė“. 22.30 
„Ieškomiausias žmogus“. 0.40 „8 mylia“. 2.45 
„Gerasis vokietis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 Paskui 
klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso 
automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Karai dėl ba-
gažo. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05 
Aliaska. Šeima iš miško. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Iliuzionistas. 14.30 Magijos karaliai. 
21.00, 2.50 Relikvijų medžiotojai. 22.00, 3.40 
Sandėlių karai. Kanada. 23.00, 4.30 Rūdžių 
imperija. 24.00, 5.20 Turbo rinkėjai. 1.00 Nesė-
kmių garažas. 1.55 Žmogus-auka. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Ekstremalios jachtos. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 
Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 23.00, 2.00 
Viešbučių verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
7.25 „Simpsonai“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

mokykla. Baimė! 
Kamera! Veiksmas!“ 
(N-7).

11.40 Komedija 
„Auklė 2“ (N-7).

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tobula kopija“ 

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

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

„Rytoj, kai  
prasidėjo karas“ 
(N-14).

0.35 „Kaulai“ (N-14).
1.35 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.25 „Naujokė“ (N-7).
2.55 „S dalelių 

paslaptys“  
(N-7).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Komedija „Seni 
bambekliai 2“  
(N-7).

10.55 Filmas šeimai 
„Keturkojai  
didvyriai“.

12.40 „Na, palauk!“ (1).
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Trileris 

„Užkratas“ (N-14).
0.10 „Kortų namelis“ 

(N-14).
1.10 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.15 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
11.25 Gyvenimas.
12.20 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Komiška drama 

„Bornholmo gatvė“ 
(N-7).

23.05 Trumposios žinios.
23.10 Durys atsidaro.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Istorijos detektyvai.
0.35 Trumposios žinios.
0.40 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.30 Trumposios žinios.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Gyvenimas.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(1) (N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Žurovas. 
122 centimetrai.  
I dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Paskutinis veiksmo 
filmų herojus“ (N-7).

0.05 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ 
(N-14).

1.05 „Mentalistas“ (N-7).
2.00 „Prokurorų 

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

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
8.00, 17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35, 14.50, 15.05,  

18.50, 0.20 
„Miškinis“ (N-7).

10.40 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05, 13.05 
Ginčas (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05, 19.55 
„80-ieji“ (N-7).

14.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios. Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš 

prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
18.00 Reporteris. 

Ar žinai, kad?
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
1.25, 3.45, 5.30 

Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 Anželikos Cholinos 

šokio teatras. 2001 m.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Kelias į namus. 

Loreta Sungailienė.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Literatūrologės pro-
fesorės V.Daujotytės 
kūrybos vakaras.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.05 Operetė „Madam 

Pompadur“.
19.15 Menora.
19.30 „Madam Pompadur“.
21.00 Legendos. Irenos 

Jasiūnaitės 90-mečiui. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Pažvelk į profesiją kitaip.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.50 G.Faure „Requiem“. 

Kauno valstybinis 
choras, A.Krikš čiūnaitė, 
L.Mikalaus kas, 
B.Andriuškevičienė.
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 22.30  „Moteris, kuri 
  sugrįžta“

 17.00  „Kobra 11“ 21.00   „Prieblanda. 
Kaimas prie karjero“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Svajonių sodai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
14.00 „Būrėja“.
15.10 Penki ingredientai.
15.35 „Nikita“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Prieblanda. 

Kaimas prie karjero“ 
(N-14).

23.05 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.10 „Neištikimieji. 
Išdavystės  
istorijos“  
(N-14).

1.05 „Nikita“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Trileris 

„Šeima“  
(N-14).

0.15 Eurolygos rungtynės. 
Izmiro „Karsiyaka“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

11.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

12.00 „Pasimatysime 
rugsėjį“  
(N-7).

13.45 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

14.15 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.20 „Piktoji planeta“.
15.50 „Tėvai už borto“.
16.30 Karštos senos 

sėdynės.
17.00 „Aristokratai“ 

(1) (N-7).
18.00 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras Manara“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ (N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Moteris, kuri 

sugrįžta“  
(N-7).

„ŠEIMA“
Trileris. JAV, Prancūzija. 2013.
Režisierius L.Besonas.
Vaidina M.Pfaifer, D.Agron, T.L.Džounsas.

Filmas apie mafijos boso šeimą. Įskundus vieną iš vadeivų, Fredo Manconio 
šeima įtraukiama į liudytojų apsaugos programą ir perkraustoma į Prancūziją. 
Nors FTB agentas Stansfildas stengiasi suteikti Manconiams naują gyveni-
mą, šie grįžta prie senų įpročių ir problemas imasi spręsti taip, „kaip įprasta 
šeimoje“. Savaime aišku, grįžus prie blogų darbelių grįžta ir seni pažįstami...

rekomenduoja

„VEDĘS IR TURI VAIKŲ“
siTuacijų komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, 
L.Dei.
Vaidina E.O’Nilas, K.Seigal, K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negalvo-
jo, koks gali būti sunkus gyvenimas 
susituokus. Žmona ir vaikai siurbia 
viską, o kažkur šalia gyvena pakvai-
šę kaimynai. Batų parduotuvė, sofa, 
televizorius ir mylimas Dodžas...

„RYTOJ, KAI  
PRASIDĖJO KARAS“
Veiksmo filmas. Australija. 2010.
Režisierius S.Bitis.
Vaidina K.Steisi, R.Herd-Vud,
L.Liuisas

Septyni nedidelio Australijos mies-
telio paaugliai, kaip įprasta, išsiruošia 
stovyklauti. Bepoilsiaudami gamto-
je, virš savo galvų jie pamato karinius 
lėktuvus, o grįžę į miestelį randa tuš-
čius namus. Jie pateko į karą!

„UŽKRATAS“
Trileris. JAV, JAE. 2011.
Režisierius S.Soderbergas.
Vaidina M.Deimonas, 
L.Fišbernas, Dž.Lo.

Žaibišku greičiu prasiveržė naujas, 
niekam nežinomas virusas. Siekda-
mi jį įveikti, jėgas suvienija geriausi 
pasaulio medikai. Tačiau ir jie šįkart 
atrodo sutrikę ir bejėgiai: vakcinos 
nuo šio viruso nėra...

TV1
19.00

LNK
22.00

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kino-
logijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 4.15 
Laukiniai Zoltano gyvūnai. 9.10, 14.40, 19.15, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Undinės. 17.25 Tasmanijos 
tigro medžioklė. 21.05, 5.49 Leopardų kovos 
klubas. 22.00, 1.40 Mirtis atslinkus tamsai.

 SPORT1
7.00, 14.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ -
Klyvlando „Cavaliers“. Šiandien. 9.00 „NBA Ac-
tion“. Krepšinio lygos apžvalga. 1 laida. 9.30 
Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - „Spartak“. 
11.30, 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. 5 laida. 12.00, 2.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Vitesse“ - „AFC Ajax“. 16.00, 24.00 ATP 
250. Winston - Salem Open. Finalas. Pierre 
- Hugues Herbert - Kevin Anderson. 18.00 
Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - „Spar-
tak“. 20.00 Pasaulio regbio čempionatas. 21.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 
Premjera. 21.30 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Klyvlando „Cavaliers“. Šiandien. 4.30 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. 
5.00 Futbolo klubų karaliai. Dubajaus „Al Ahli“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. 8.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
9.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
9.30 Futbolas. Vokietijos taurė. „Schalke“ - Men-
chengladbacho „Borussia“. 11.20 Futbolas. An-
glijos lygos taurė. „Liverpool“ - „Bournemouth“. 
13.10 KHL. CSKA - Maskvos „Dinamo“. 15.10 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Manchester City“. 17.00 Boksas. Kellas Brookas -
Diego Chavesas. 17.50 Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Lokomotiv“. 19.40 Eurolyga. „Pinar Karsiyaka“ -
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Euro-
lyga. „Barcelona“ - „Panathinaikos“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Eurolyga. CSKA - „Brose 
Baskets“. 1.50 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avto-
mobilist“. 3.50 Anglijos Premier lygos žurnalas. 
5.00 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avtomobilist“. 

 EUROSPORT
6.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė, Austrija. 
7.30, 13.00 Angliškasis biliardas. Tarptautinis 
čempionatas Kinijoje. 11.30, 16.30, 1.00 Futbo-
las. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 18.00, 
18.30, 19.25 Futbolo apžvalga. 18.05 Futbo-
las. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 19.00 
Futbolo apžvalga. FIFA. 19.30, 21.45 Futbolas. 
FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 21.30 
Motosportas. „FIA European Rally“ čempionatas.

TV6
22.00
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Kinas

Dž.Depas teigia nenorįs laimėti „Oskaro“
Holivudo žvaigždė DžOnis Depas 
(Johnny Depp, 52) pareiškė neno-
rįs laimėti „Oskaro“. 

„Aš niekada nenoriu laimėti kaž-
ko tokio“, - pareiškė amerikiečių ak-
torius britų BBC radijo stočiai 
„Newsbeat“. Ir pridūrė, kad nenori 
sakyti tokiu atveju būtinų kalbų. Be 
to, „laimėti reiškia, kad su kažkuo 
konkuruoji, o aš nekonkuruoju su 
niekuo“, kalbėjo Dž.Depas. Jis teigė 
buvęs nominuotas du ar tris sykius 
ir to esą pakanka.

Spėliojama, kad Dž.Depas dabar 
gali būti nominuotas „Oskarui“ už 
amerikiečių gangsterio vaidmenį 
juostoje „Juodosios mišios“ („Black 
Mass“), kurios jau rodomos Lietuvos 
kino teatruose.

Džonis Depas (Johnny Depp) į filmo 
„Juodosios mišios“ pristatymus 
įvairiose šalyse vyko su savo gražuole 
žmona Amber Herd (Amber Heard)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 12.30, 14.40, 17, 
21.20 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.40, 13.50, 16.30, 
19.10 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 11.20, 13.40, 15.50, 18.40, 21 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 10.30, 16.10, 18, 20.40 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-13) - 28 d. 19 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 12.20, 15.20, 18.20, 21.10 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 23-29 d. 11, 14.10, 
17.30, 20.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 10.50, 16.20, 21.50 val.
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 23-29 d. 13.10, 18.50, 21.40 val.  
(28 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 13.30, 19 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
23-29 d. 10.10 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-29 d. 11.10 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23-29 d. 13.20 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 23-29 d. 15.40 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 23-27, 29 d. 18.10 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 23, 25, 27, 29 d. 
20.50 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 24, 26, 28 d. 20.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11, 13.10, 15.10, 17.30, 19.40 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12, 14.10, 16.20,  
21.50 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30,  
19.40, 21.50 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 11.20, 13.50, 16.30, 19.05, 21.40 val.
italų kino klasikos savaitė (festivalis) - 23-29 d.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-13) - 28 d. 18.30 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 23-29 d. 12.30, 16.20, 18.30, 20.40 val. (23 d. 
12.30 val. seansas nevyks).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 13.20, 16, 18.40, 21.20 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 15, 
18.30, 21.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 23-29 d. 12 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 23-29 d. 15.30, 18.10, 21 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
N-13) - 23-29 d. 12.50, 17.50 val. (23 d. 12.50 val. sean-
sas nevyks; 17.50 val. seansas vyks 23, 25, 27, 29 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24-27, 29 d. 13.20 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 23-25, 27-29 d. 18 val.
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 23-25, 27-29 d. 20.30 val.  
24, 26, 28 d. 15.20 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
23-29 d. 11.10 val.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 23, 25, 27, 29 d. 15.20 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
24, 26 d. 17.50 val.

„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 20.50 val.
„Hotel Transylvania 2“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 24-29 d. 11.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 
13.40, 21.20 val.
„Hotel Transylvania 2“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, 3D, V) - 23-29 d. 16.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 18.40 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
23, 26-29 d. 14.45 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 24-29 d. 11.15 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 23-29 d. 13.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Aš esu Alisa“ (dokumentinis f., Nyderlandai) - 23 d. 17 val.
„leninlendas“ (dokumentinis f., Vokietija, Rusija, 
Nyderlandai) - 23 d. 19.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 23 d. 21.30 val. 26-27 d. 14.40 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
24, 25 d. 13.20 val.
„Kas lieka iš beprotybės“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 24 d. 15 val.
„Mūšiai“ (dokumentinis f., Belgija, Nyderlandai) - 24 d. 
17.15 val.
„siriška meilės istorija“ (dokumentinis f., Jungtinė 
Karalystė) - 24 d. 19 val.
„Vokiečių jaunimas“ (dokumentinis f., Prancūzija, 
Šveicarija, Vokietija) - 24 d. 20.45 val.
„1989“ (dokumentinis f., Danija) - 25 d. 15 val.
„iš Šiaurės“ (dokumentinis f., Kanada) - 25 d. 16.45 val.
„Žemuogių pievelė“ (drama, Švedija) - 25 d. 18.30 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 25 d. 
20.30 val. 27 d. 17 val. 29 d. 20.50 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 26 d. 17 val. 28 d. 18.50 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
26, 29 d. 19 val. 27 d. 21.10 val. 28 d. 17 val.
„Roko karalienė“ (komiška drama, JAV) - 26 d. 
20.50 val. 27 d. 19.10 val. 28 d. 20.50 val. 29 d. 17 val.

Meilė, kurią jaučiame tėvams, ir meilė, 
kurią jaučiame mylimiesiems, yra skirtin-
ga. Tačiau vaikystėje negavę pakankamai 
šilumos ir jautęsi nemylimi žmonės nere-
tai turi grumtis su savimi, kad įsileistų 
stiprius jausmus ir atvertų širdį suaugę. 
Dramoje „Išmokyk mane mylėti“ žiūrovai 
išvys jautrią ir romantišką istoriją apie tė-
vą, jo dukrą ir jos meilės paieškas. Pagrin-

dinius vaidmenis italų režisieriaus filme 
atliko ryškios Holivudo žvaigždės Raselas 
Krou (Russel Crowe) ir Amanda Seifryd 
(Amanda Seyfried), o jos herojės simpati-
ją įkūnijo iš serialo „Bręstantis blogis“ pa-

žįstamas aktorius Aronas Polas (Aaron 
Paul). Šioje juostoje taip pat išvysime Dia
ną Kriuger (Diane Kruger), Džeinę Fondą 
(Jane Fonda).

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 23 d.

n Drama, JAV, Italija, 2015

n Režisierius: Gabriele Muccino

n Vaidina: Russel Crowe, Amanda Seyfried, 

Aaron Paul, Diane Kruger ir kiti

n iMDB: 6,8/10

„Išmokyk 
mane mylėti“

„Fathers and Daughters“

Filmo „Išmokyk mane mylėti“ žvaigždė - 
Raselas Krou (Russel Crowe)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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 Kinas/TeaTras

MULTIKINO OZAS
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, 3D, V) - 23, 25-27 d. 10.15, 12.30, 14.45, 
17, 19.15 val. 24 d. 11.30, 13.40, 15.45, 19.15 val. 28 d. 
11.30, 14.45, 17, 19.15 val. 29 d. 10.15, 12.30, 14.45, 
17 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23, 25-27, 29 d. 10.45, 11.30, 12, 13.45, 
16, 18.15 val. 24 d. 10.15, 12, 12.30, 14.45, 17 val. 28 d. 
10.45, 12, 13.45, 16, 18.15 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-25, 29 d. 19 val. 26-28 d. 19, 21.30 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio  
dimensija“ (siaubo f., JAV, N-13) - 23-28 d. 13, 15.15, 
17.30, 19.45, 22 val. 29 d. 12.45, 15.15, 17.30, 19.45, 
21.45 val.
„ED Sheeran koncertas „Jumpers for Goalposts“ 
(N-13) - 24-25 d. 16 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, N-13) - 29 d. 16 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23, 26-29 d. 13.30, 16, 18.45, 21.15 val. 24-25 d. 
13.30, 18.45, 21.15 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija, N-16) - 23 d. 21.30 val. 24, 29 d. 
21.45 val. 25 d. 18.30, 21.30 val. 26-28 d. 19.15,  
21.45 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 24 d. 16.45 val. 25 d. 14.15 val. 26-28 d.  
17.20 val. 29 d. 17.15 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
23 d. 16.15, 21.30 val. 24, 26-29 d. 19, 21.30 val.  
25 d. 20.15 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 23 d. 10.30, 13.15 val. 24-27 d. 11,  
13.30 val. 28 d. 11, 12.30 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 23, 27 d. 12.30, 15 val. 24 d.  
10.10, 12.30 val. 25 d. 12.30 val. 26 d. 15 val.  
28 d. 13.30, 15 val.

„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 23 d. 15.45, 
20.30 val. 24 d. 26-29 d. 16, 20.30 val. 25 d. 15.30,  
20.30 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
24 d. 21.30 val. 25 d. 21.45 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
24, 26-29 d. 22 val. 25 d. 21.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
26 d. 13 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, 
Belgija, Liuksemburgas, Airija, dubliuotas  
lietuviškai, V) - 23, 26-29 d. 10, 11.15, 14.15 val.  
24-25 d. 10, 11.15 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, N-16) - 24 d. 14.15 val.  
25 d. 16.15 val. 26-29 d. 16.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 23, 25-29 d.  
10.15 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 29 d. 13 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 24 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 28 d. 12 val. (specialus 
seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Atkirtis“ (drama, JAV) - 23 d. 18 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 23 d. 19.45 val. 24 d. 
17.30 val. 29 d. 17 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva) - 
24 d. 16 val. 28 d. 19.40 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 24 d. 19.10 val.
„Ne(tikros) prancūziškos vestuvės“ (komedija, 
Prancūzija) - 28 d. 18 val.
„Prancūziškos skyrybos“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 29 d. 18.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 12.30, 14.50, 17.10, 
21.30, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 11.40, 13.50, 16.10, 19.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 10.40, 12.50, 16.20, 18.40, 21, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 13.40, 18, 20.45, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 23-24 d.).
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis nuotykių f., 
JAV, N-13) - 28 d. 18.40 val. (POWER HIT RADIO seansas).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 23-29 d. 12, 15, 17.50, 
20.30, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 12.40, 18.30, 21.10 val. (27 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 23-29 d. 15.30, 18.20 val.  
(28 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 13, 18.50 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
23-24 d. 23.40 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 15.50, 21.40 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
24-29 d. 10.50 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 23-29 d. 11.20 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 23-24 d. 23.45 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 23, 25, 29 d. 21.20 val.

Čia susitiks keturios charizmatiškos, 
krykštaujančios deivės - Gabija Ryškuvie-
nė, Aušra Štukytė, Lina Rastokaitė ir Eglė 
Mikulionytė, pasiruošusios su gigantiška 
energija praskleisti savo neįtikėtinas gyve-
nimo istorijas. Į jų šurmulingą ratą įsilies 
ir profesionalių juoko terapeutų kvalifika-
ciją pretenduojantys gauti Džiugas Siauru-
saitis/Ramūnas Šimukauskas. Tad sponta-
niški, nevaldomi juoko seansai garantuoti! 
Jausmų vulkanais apipintame, fenomenaliai 
įtraukiančiame pastatyme keturios skirtin-
gos, patrakusios herojės, gyvenančios am-
žiaus tarpsniuose nuo 25 iki 55 metų, taps 

Naujas spektaklis lavins pilvo raumenis
„Kitoks teatras“ žvarbiais rudens vaka-
rais siūlo išbandyti naują juoko terapiją ir 
kviečia į pašėlusią komediją - „(Ne) Galiu 
tylėti, (Ne) Galiu mylėti“, kurią režisavo 
Ričardas Vitkaitis.

Spektaklis „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu 
mylėti“ su žaviomis aktorėmis kviečia į 

masinę juoko terapiją
Organizatorių nuotr.
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„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 24, 26, 28 d. 21.20 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 23-29 d. 15.10 val.

CINAMON
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 
18.45 val. (24-25 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23-29 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 14.30, 20.15, 21.45 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 12.55, 18, 18.45 val. (24-25 d. 18 val. seansas 
nevyks; 18.45 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 22.15 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, 
N-16) - 23-29 d. 17.30, 19 val. (17.30 val. seansas vyks 24-25 d.).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 
13, 20.50 val. (13 val. seansas vyks 24, 26, 28 d.; 24, 26, 
28 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 15.30, 
21.05 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
24, 26, 28 d. 20.50 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 23-29 d. 12.15, 19.45, 22 val. (24, 26, 28 d.  
22 val. seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 18.20 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 23-29 d. 16.30, 
22 val. (22 val. seansas vyks 24, 26, 28 d.).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 23-29 d. 
10.55, 15.15 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 23-29 d. 11 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 23, 25, 27, 29 d. 13 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.10, 14.30, 19 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12.20, 16.40, 
21.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 10.50, 13, 15.10, 17.20, 19.30, 
21.50 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 16, 18, 21.30 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis nuoty-
kių f., JAV, N-13) - 28 d. 18.50 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 13.20, 18.50, 20.40 val. (28 d. 18.50 val. 
seansas nevyks).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, N-13) - 23-29 d. 
10.20, 15.50, 21.40 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 23-29 d. 10.30, 12.50 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 23-29 d. 15.40, 21.10 val.  
(28 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
23-27, 29 d. 18.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23-29 d. 13.10 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 
18.40 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 23-29 d. 12.40 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 24-29 d. 10.20 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 23-29 d. 15.20 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, 
Belgija, Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 
23-29 d. 11 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 23-29 d. 10.20, 13, 14.40, 19 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 23-29 d. 12.30, 16.50, 21.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 23-29 d. 10.50, 15.10, 17.20, 19.30, 
21.40 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 13.30, 18.50 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis nuoty-
kių f., JAV, N-13) - 28 d. 18.20 val. (POWER HIT RADIO 
seansas).
Humoro klubas su nauja programa „Kam tas 
Kaip?“ (N-16) - 29 d. 18.30, 21 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 23-29 d. 16.10, 21.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 12.20, 
18.10 val. (29 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 24-29 d. 10.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, N-13) - 23-28 d. 
15.20, 21.10 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 23-29 d. 12.45, 18.20 val.  
(12.45 val. seansas vyks 24, 26, 28 d.; 28 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 24-29 d. 10.40 val.
„Meistras ir Tatjana“ (biografinė drama, Lietuva, 
N-13) - 23, 25, 27, 29 d. 12.45 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 15.40 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 23-29 d. 20.50 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
24-29 d. 10.10 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

kaip niekad atviros ir atlapos net slapčiau-
sias širdies kertes. Ak, tie santykiai - tikra 
aukštoji matematika, kvantinė mechanika 
ir kosmonautika kartu sudėjus! O kur dar 
moterų iškalbingumas, juk jei per dieną ap-
silanko apie 60 tūkst. minčių, moterims bū-
tinai norisi bent dalį (aišku, maksimalią!) jų 
iškalbėti! O vyrai nekalba ir nesiklauso, 
nors tu ką. Kartais atrodo lengviau prakal-
binti mūro sieną! Tad kaipgi mums vie-
niems kitus suprasti?! Į pagalbą visad at-
skubės draugės, turinčios patarimų visais 
gyvenimo atvejais. Bus linksma, karšta, in-
tymu, o tarpais net siurrealu!

Komedija atskleis:
l moteris - tai tūkstančiai veidų ir vai d-

  menų;
l žemėje visi keliai veda į moterį, o ne į 

Romą;
l moteris - tai esmių esmė, ji visa ko 

priežastis ir pasekmė;

l moteris - tai Dievo išrinktoji, nors jau 
ir nubausta Jo... Bet kaipgi pasaulis be mo-
terų?! Jo lauktų pragaištinga pražūtis!

Keturios moterys ir keturios efektingos 
jų istorijos - išklausę jų įsitikinsite, kad net 
pačiais iškalbingiausiais savo gyvenimo 
faktais joms net iš tolo neprilygstate.

„(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti“ - 
tai gyvenimo džiaugsmais, o retkarčiais ir 
nelauktais spygliais džiazuojanti komedija, 
sklidina humoro, dramos, besikalatojan-
čios ironijos, juoko, ašarų ir aukščiausios 
prabos nuoširdumo. Spektaklis skirtas ne 
tik save ir taip puikiai pažįstančioms mo-
terims, bet ir dar geriau jas pažinti trokš-
tantiems vyrams. 

Naujas spektaklis lavins pilvo raumenis
Vilniuje - lapkričio 26 d. (Muzikinis 
teatras „New York“).
Kaune - lapkričio 27 d. („Girstučio“ 
rūmai).
PREMJERA KELIAUJA PO LIETUVĄ
11-04 Marijampolė
11-14 Kėdainiai
11-16 Tauragė
11-21 Marijampolė
11-26 Vilnius
11-27 Kaunas
12-01 Panevėžys
12-03 Klaipėda
12-08 Varėna
12-29 Radviliškis
2016-01-21 Utena
2016-02-02 Telšiai
2016-02-03 Ukmergė
2016-02-14 Kaunas

artimiausi spektakliai

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
23 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.
24 d. 18.30 val. - G.Kuprevičiaus „Čiurlionis“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
25 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir septyni nykš-
tukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
23 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Otelas“. Choreogr. 
A.Cholina (Maskvos J.Vachtangovo teatras).
24 d. 16 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. 
Rež. K.Dehlholm.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
25 d. 16 val. - A.Čechovo „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.
27 d. 18 val. - Premjera! „Durys“ (teatras „Kitas Kampas“).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
23 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.
24 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
24 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
25 d. 15 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
Rež. E.Jaras.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
23 d. 18.30 val. - V.Mucharjamovo „Ačiū, Margo!“ 
Rež. J.Ščiuckij.
24 d. 18.30 val. - M.Poli „Žydrasis rojus“. 
Rež. M.Polščiuk (Prancūzija).
25 d. 19 val. - V.Šekspyro „Kaip jums patinka“ (gruzinų 
kalba su titrais). Rež. L.Tsuladzė (Tbilisio K.Mardžanišvili 
teatras (Gruzija).

RAGAniuKĖs TEATRAs
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
25 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Indėniukas Kikas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

24 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.
25 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
24 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.
25 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež. Š.Datenis.

„DOMinO“ TEATRAs
23 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
24 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.
25 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
26 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 19 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. 
Rež. M.Slawinski.
28 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
23 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! Atvira erdvė’15 
pristato: šiuolaikinio šokio spektaklis: „Rekonstruoti“. 
Choreogr. M.Praniauskaitė.
25 d. 15 val. Kišeninėje salėje - „Didysis dūdininkas“. 
Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
25 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Stiklo sodai“. Choreogr. 
A.Naginevičiūtė (šokio teatras „Airos“).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
25 d. 13 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
27 d. 18.30 val. - „Pogrindžio komedija!“ Rež. R.Boravskis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
24 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
25 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
25 d. 15 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
27 d. 19 val. - „Luošys iš Ainišmano salos“. 
Rež. V.Bagdonas.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
26 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
Arsenijaus ir Andrejaus Tarkovskių kūrybos pristatymo 
dienos Lietuvoje
23 d. 16.30 val. Didžiosios scenos fojė - Parodos 
„Andrejus Tarkovskis. Muziejaus kontūrai“ atidarymas. 
Renginys - nemokamas.
23 d. 17.30 val. Didžiojoje scenoje - „Andrejus 
Tarkovskis studentas“. Dokumentinis filmas „Studentas 
Andrejus Tarkovskis“ (2003 m., rež. G.Leontjeva) ir meninis 
filmas „Žudikai“ (1956 m., rež: A.Tarkovskis, A.Gordonas).

lietuvių kalba iki šiol 
neskambėjusi pjesė

Spektaklio premjera įvyko 
2012 metais legendiniame Lon-
dono „Globe“ teatre ir pelnė tarp-
tautinį pripažinimą. Pasak kritikų, 
žanrų sintezė spektaklyje yra 
provokuojanti ir emociškai pavei-
ki. O puiki aktorių vaidyba suku-
ria kito pasaulio, kupino fantazijų 
ir sapnų, iliuziją. Yra manančių, 
kad pjesė „Kaip jums patinka“ 
yra pats „nešekspyriškiausias“ 
Šekspyro kūrinys, nors kiti tei-
gia, kad būtent joje glūdi būsimų 
genijaus pjesių temų užuomaz-
gos. Lietuvių kalba iki šiol nie-

kada neskambėjusią pjesę išvertė anglistė, po-
etė, vienuolikos poezijos rinkinių suaugusie-
siems ir trijų knygų vaikams autorė, pelniusi 
daugelį apdovanojimų, Tautvida Patackienė, sa-
vo pačios kūryboje žinoma kaip Tautvyda Mar-
cinkevičiūtė. Paklausta, kaip sekėsi šis atsakin-
gas darbas, vertėja atsako: „Man labai patiko 
persirengti Šekspyru ir statyti savo kojas į jam-
bą penkiapėdį ir visai ne veltėdiškai sekti auto-
riaus žodžių pėdomis po kvepiantį anglišką miš-
ką, gaivų, lyg ką tik palijus, paskui grįžti į dvarą, 
gėrėtis herojų metaforomis, nežabota Šekspyro 
vaizduote, humoru, žodžių žaismu ir visu tuo, 
kas ir yra būtent „šekspyriška“ šioje pjesėje, 
kad ir kokie keisti gandai sklandytų apie jos 
nešekspyriškumą...“

V.Šekspyras parašė keletą romantinių ko-
medijų, iš jų „Kaip jums patinka“, pasak T.Pa-

Lietuvoje Mardžanišvilio 
trupė viešės pirmą kartą

Organizatorių nuotr.

Spalio 25 d. Vilniuje, Lietuvos rusų dramos teatre, viešės Tbilisio Mardža-
nišvilio teatras (Gruzija) ir žiūrovams parodys specialiai „Globe to Globe“ 
festivaliui Didžiojoje Britanijoje kurtą spektaklį pagal Viljamo Šekspyro 
(William Shakespeare) komediją „Kaip jums patinka“.

Spektaklyje „Kaip jums patinka“ - 
gruzinų temperamentas ir Šekspyro šmaikštumas

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

24 d. 15 val. Rūtos salėje - „Arsenijus Tarkovskis 
poetas“. A.Tarkovskio eiles skaito teatro aktoriai, filmų 
„Veidrodis“ ir „Nostalgija“ ištraukos. Filmo „Arsenijus 
Tarkovskis. Mažylis - gyvenimas“ (2004 m.) peržiūra.
24 d. 17 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“. (N-10). Rež. A.Areima.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - Pilna A.Tarkovskio meninio 
filmo „Soliaris“ (1972 m.) peržiūra.
25 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Pilna autorinė 
A.Tarkovskio filmo „Andrejus Rubliovas“ versija (1966 m.).
24, 25 d. 12 val. Rūtos salėje - Premjera! A.Dilytės 
„Solė ir močiutės“. Rež. A.Dilytė.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
23 d. 18 val. - G.Doniceti „Liučija di Lamermur“. 2 d. 
opera. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
24 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 2 d. šokio 
spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
25 d. 12 val. - Z.Bružaitės „Grybų karas ir taika“. 2 v. 
operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
25 d. 18 val. - J.Strauss „Naktis Venecijoje“. 3 v. opere-
tė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
23 d. 18 val. - M.Walczak „Pirmasis kartas“.
24 d. 18 val. - Literatūros ir muzikos vakaras „Esu Ieva, 
esu Magdalena...“

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
23 d. 18 val. - M.Valiuko „Barakudų medžioklė žaliems“. 
Rež. M.Valiukas.
25 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. 
Rež. A.Baniūnas.
25 d. 15 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.
27 d. 19 val. - M.Fratti „Sesuo“. Rež. A.Žukauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
24 d. 12 val. - „Jūratė ir Kastytis“. Rež. O.Žiugžda.
25 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Rež. 
O.Žiugžda.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
23 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
25 d. 18 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS  
TEATRAS

24 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“. 
2 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.
25 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ  
TEATRAS

24 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
25 d. 12 val. - Premjera! „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
23 d. 18 val. Varėnos kultūros centras, Varėna - - 
N.Simon „Saugokite Florą“. Rež. A.Lebeliūnas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
23 d. 18 val. - Moljero „Šykštuolis“. Rež. R.Teresas.
24 d. 18 val. - T.Viljamso „Geismų tramvajus“. 
Rež. A.Latėnas.
25 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
28 d. 18 val. - Senjorų diena. J.Fosse „Vieną vasaros 
dieną“. Rež. A.Vidžiūnas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
23 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Festivalio „Gaida“ pra-
džios koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistai: J.Vaškevičiūtė (mecosopranas), T.Pavilionis (teno-
ras), N.Kawai (fortepijonas). Dir. Ch.Lyndon-Gee.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
25 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Štai bai-
giasi Haydno laikas“. Trio „Kaskados“: A.Šikšniūtė (fortepi-
jonas), R.Mataitytė (smuikas), E.Kulikauskas (violončelė).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
23-24 d. XIII Tarptautinis dainuojamosios poezijos festi-
valis „Tai - aš“.
23 d. 18 - „Atvirai tik jums“.
24 d. 12 val. - „Gera, kaip man gera“. Vytauto 
V.Landsbergio kūrybinė programa vaikams nuo 6 iki 99 metų.
24 d. 18 val. - „Senas geras dainos vynas“. Dalyvauja: 
K.Smoriginas, S.Bareikis, A.Kulikauskas, A.Kaniava, 
N.Malūnavičiūtė, O.Ditkovskis.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
23 d. 18 val. - Simfoninės muzikos vakaras. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-
Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistė I.Petrauskaitė 
(fortepijonas). Dirigentas M.Pitrėnas.
24 d. 17 val. - Iš mokytojo Raimundo Katiliaus archyvo. 
Martynas Žiugžda von Bekker (smuikas), Daumantas 
Kirilauskas (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Apie spektAklį

„Jei visi teatrai GruziJoJe 
yra pasiekę tokį lyGį kaip 
Mardžanišvilio trupė, 
tuoMet teatro kritiko 
profesiJa šioJe šalyJe turėtų 
būti GeidžiaMiausia.“

Britų dienraštis „the Guardian“

„levanas tsuladzė yra didelio 
talento, neribotos fantaziJos 
ir GalinGo huMoro asMenybė. 
tokie yra ir Jo spektakliai - 
pozityvūs, išradinGi, ironiški 
ir šMaikštūs.“

aktorius ir režisierius aidas Giniotis

„v.šekspyras parašė keletą 
roMantinių koMediJų, iš 
Jų „kaip JuMs patinka“ yra 
bene Geriausia, turinti 
visus būdinGus roMantinės 
koMediJos bruožus.“

Pjesės vertėja tautvida Patackienė

tackienės, yra bene geriausia, turinti visus bū-
dingus romantinės komedijos bruožus: daugybę 
įsimylėjėlių porų iš įvairių socialinių sluoksnių, 
jos laimingai susieina ir pabaigoje susituokia; 
struktūrinį vietos keitimą iš dvaro į mišką ir 
atvirkščiai; tokias komiškas priemones kaip per-
sirenginėjimą ir daugybę žaižaruojančio žodžių 
žaismo. Na, o keistas pjesės pavadinimas susi-
rinkusiai teatre publikai sako, kad romantinė 
komedija, kuri tuoj prasidės, bus tokia, „kaip 
jums patinka“, - su laiminga pabaiga.

Reikšmingą vaidmenį spektaklyje atlieka 
gruziniškas temperamentas, kuris sielos sun-
kumus paverčia saulėta iškyla.

A.Giniotis - apie kolegą

Režisierius Levanas Tsuladzė yra gerai ži-
nomas kaip energingų, greito tempo ir nepa-
prasta vaizduote pasižyminčių klasikinių kū-
rinių režisierius. „Kaip jums patinka“ pasta-
tyme jis kuria spektaklio spektaklyje iliuziją 
su melancholišku atspalviu, naudodamas cirko 
elementus, šiurkštų humorą, gyvai atliekamą 
ir įrašytą muziką bei daugelį kitų teatrinių triu-
kų. Režisieriaus draugas ir kolega iš Lietuvos, 

Keistuolių teatro įkūrėjas ir režisierius Aidas 
Giniotis prisimena, kad jau pirmo susitikimo 
metu studentų teatrų konkurse Sankt Peter-
burge jį nustebino Levano, tuomet dar studen-
to, aktorinis meistriškumas. Tačiau L.Tsuladzė 
pasirinko režisieriaus kelią. Pasak A.Giniočio, 
Levanas yra didelio talento, neribotos fantazi-
jos ir galingo humoro asmenybė. Tokie yra ir 
jo spektakliai - pozityvūs, išradingi, ironiški ir 
šmaikštūs.

Teatras pavadintas žymaus režisieriaus ir 
reformatoriaus Kotė Mardžanišvilio vardu. 
Šis kūrėjas tapo šiuolaikinio Gruzijos teatro 
idėjiniu ir dvasiniu lyderiu. Jo dėka teatras 
išgyveno aukso amžių. 2003 m. teatro meno 
vadovu tapo L.Tsuladzė.

Spektaklyje „Kaip jums patinka“ - 
gruzinų temperamentas ir Šekspyro šmaikštumas

l Valstybinio Kotė Mardžanišvilio dramos teatro 

(Tbilisis, Gruzija) spektaklis „Kaip jums patinka“ - 

Lietuvos rusų dramos teatre spalio 25 d. 19 val.

l Spektaklis vaidinamas gruzinų kalba su lietuviškais 

subtitrais. Trukmė - 120 min. su pertrauka.

l Bilietus galite įsigyti Lietuvos rusų dramos teatre 

ir visose „Tiketos“ kasose.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio 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

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 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

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
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 
„SEB 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 „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
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 
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
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
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

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

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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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 

Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 31 059,  
www.solerespublika.lt

Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt

Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt

Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776

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  

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
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
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
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
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 

Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200

Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
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
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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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      
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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių 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

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
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

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo 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

     
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

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
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“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 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.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 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
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Skaidrios, harmoningos  
meilės dienos. Jei prasidės meilės  
romanas, jausmai bus diplomatiški  
ir rafinuoti. Seksis pasirašyti didelius 
kontraktus, ypač su užsieniu.  
Antroje savaitės pusėje - geras  
laikas politikams, švietimo darbuo- 
tojams vykdyti savo tikslus. 
Sėkmingas metas gydyti gerklę,  
kaklą. 

JAUČIUI

Prasidėjęs meilės romanas bus 
pilnas staigmenų. Puikus metas teisininkams, 
teisėtvarkos darbuotojams, psichologams, 
fotografams, meno kūrėjams. Padidės 
domėjimasis ezoterika, burtais, magija. Geras 
laikas dirbantiesiems jėgos struktūrose - po-
licininkams, kariškiams. Savijauta nebus pati 
geriausia, patartina gydyti bronchus, rankas, 
plaučius, pečius, diagnozės bus tikslesnės, 
vaistai pasisavinami geriau. 

DVYNIAMS

Meilės ir šeimos reikalai bus 
aktualūs ir sėkmingi. Santykiuose vyraus 
nuoširdūs jausmai. Sėkmingas vedybų 
metas. Tinkamas laikas deryboms, galite 
kreiptis į vadovybę dėl paaukštinimo, 
tačiau dideliems pinigams skirta kita 
savaitė. Labai sėkminga gydyti akis, 
ausis, atlikti plastines operacijas. 
Atkreipkite dėmesį į savo endokrininę 
sistemą ir inkstus, gali būti jautresni. 

AVINUI

Prognozė sPalio 23-29 d.

Netikėtai prasidėjęs meilės 
romanas bus romantiškas, veržlus, 
teiks malonumo ir vilčių dėl bendros 
ateities, bet greta bus daug pykčių 
ir pavydo emocijų. Sudaryti  naujas 
sutartis ypač seksis švietimo, turizmo 
agentūrų darbuotojams. Puikus metas 
valyti kepenis, gydyti dubens, klubų 
sąnarius, plaučius, bronchus, kelionėse 
saugokitės traumų.

ŠAULIUI

Atkreipkite dėmesį į užsieniečius, 
galimos romantinės pažintys. Tačiau 
skrajojimas padebesiais gali atsiliep ti 
darbų kokybei. Puikus metas imtis  
veiklos, kuriai galėtumėte skirti visą 
savo laiką ir širdį. Palankios dienos  
apsilankyti profilaktiškai pasitikrinti  
pas šeimos gydytoją. Galite sulaukti 
kvietimo vykti į tolimą kelionę.

SKORPIONUI

Nenustebkite, kad jūsų širdis 
išgyvens stiprius, permainingus jausmus 
ir įvairių atspalvių emocijas. Kaskart 
jausitės taip, tarsi gyvenimas virto cirko 
arena, kurioje esate akrobatas, bandantis 
išsilaikyti ant siauro lyno. Pats geriau-
sias metas dirbantiesiems teisėsaugoje. 
Pravartu saugoti inkstus, endokrininę 
sistemą, žiūrėti maistą. 

SVARSTYKLĖMS

Turintieji antrąsias puses turėtų 
kurti gražius santykius. Asmeniniame 
gyvenime pokyčių nenumatoma. Jei 
esate vieniši, statusas kol kas nesikeis. 
Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus darbo 
rezultatais. Ir tik jūs vieni žinosite, kokia 
sėkmės kaina. Puikus laikas meditacijai, 
regresijos seansams.

VĖŽIUI

Puikus metas vedyboms,  
meilės romanams, porose vyraus  
darna, harmonija, skaidrumas. 
Palankus laikas imtis meninės kūrybos, 
intelektualios veiklos. Saugokite širdies 
kraujagysles, mažiau vartokite alkoholio, 
sunkaus maisto. Palanku sportuoti,  
tereikia pasirinkti mėgstamą sporto šaką. 

LIŪTUI

Meilė bus tokia staigi ir netikėta, 
kad nenorėsite pabusti iš šio pasakiško 
sapno. Kad ir kaip smagu skęsti 
svajonėse, visgi apsidairykite aplinkui, ar 
tebežiūrite į pasaulį per rožinius akinius.
Galimas netikėtas laimėjimas ar pelnin-
gas užsakymas. Skirkite daugiau 
dėmesio sveikatai. Ypač jeigu turite 
problemų dėl kraujospūdžio, būtinus 
vaistus visada laikykite po ranka.

MERGELEI

Sakoma, meilė amžina, širdies 
reikalams pabaiga. Kad taip nenutiktų ir 
jums su mylimuoju, teks abiem iš naujo 
kurstyti meilės židinį. Geras metas vykti 
į verslo susitikimus, pasirašyti  rimtus  
sandėrius  su užsieniečiais, turintiesiems 
problemų dėl stuburo, sąnarių ligų geras 
laikas pradėti sanatorinį gydymą.

OŽIARAGIUI

Vienišiams derėtų dažniau 
lankytis klubuose, dominuos pažintys 
su užsieniečiais. Džiugins nauja 
pažintis, nors jos pradžia galbūt buvo 
komplikuota. Šią savaitę geriausia 
užbaigti pradėtus darbus, sumanymus, 
išnaudokite energiją užbaigimui ir kito 
etapo pasiruošimui. Pailsėkite, pamedi-
tuokite prie vandens telkinio. Puikus 
metas valyti kepenis.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti gy-
venimo žmogų kelionėje. Užsimezgę 
jausmai neleis liūdėti, teiks malonių 
pojūčių, bus sportinio azarto ir pavydo. 
Seksis versle, bendraudami su kolego-
mis atlikite mažytę reviziją, patikrinkite 
jų nuoširdumą. Venkite peršalimų, 
kondicionierių, skersvėjų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

Baleto šokėjas  
Nerijus Juška
1976 10 29

Atlikėjas Justinas 
Lapatinskas
1987 10 24

Aktorė  
Valda Bičkutė
1980 10 25

Dainininkė Aistė 
Smilgevičiūtė-Radzevičienė
1977 10 29
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Oklahoma. Kaulenis. 
Osaka. Reiklus. Kvaga. Rarotai. 
 TG. Moka. Kokitas. Kar. Lyja. 
Hamakas. Nica. Ne. Moralas. 
Galis. Romenas. Pagijo. Soliteras. 
Paramos. Poteris. Satinas. Karelas. 
Tukanas. Doleris. Salakas. To. Atis. 
Trotilas. BAM. Ūsas. Ka luga. Iridė.
Horizontaliai: Kmynas. Ko. 
Lovoje. Opalas. Pasaka. Loreta. 
Haga. Riteris. Šoka. Motelis. Ma. 
Homeras. Kareris. TK. Romanas.  
Ra. Karakalas. Sol. Erikas. Tatu. 
Kiotas. Sulig. Aktas. Pakala. Šulas. 
Pataka. Lui. Garinasi. Es. Naganas. 
Kilimas. Bi. Pistacijos. Tad. Grasos. 
Lomė.
Pažymėtuose langeliuose: 
GalaKtiKa.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 27 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Vilija Šliopaitė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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l

Važiuoja blondinė automobiliu. Ją su-
stabdo kelių policija:

- Labas vakaras. Prašau parodyti savo 
vairuotojo pažymėjimą.

- Ką?! - pasipiktinus šaukia blondinė, - 
vakar atėmėt, o šiandien vėl prašot parodyt?!

l

Po smagios nakties vyriškis klausia 
blondinės:

- Klausyk, ar aš tau buvau pirmas?
Blondinė:
- Gali būti - man tavo veidas kažkur 

matytas...
l

Blondinė važiuoja dviračiu per sankry-
žą degant raudonai šviesai. Policininkui 
tenka kelis kartus švilpti, kad ši sustotų.

- Jūs girdėjote, kaip jums švilpiau?
- Taip, bet šiandien vakare aš užimta.

l

Blondinė guodžiasi savo draugei:
- Man taip nesiseka, taip nesiseka... 

Vos tik susipažįstu su įdomiu ir seksualiu 
vaikinu, paaiškėja, jog arba jis yra vedęs, 
arba aš ištekėjusi.

l

Apkūni blondinė sako kitai:
- Girdėjai apie konservus tiems, kurie 

nori suliesėti?
- Ne, o kokie tai konservai?
- Įsivaizduok, atidarai skardinę, o ten - 

nieko!
l

Blondinė eina į parduotuvę pirkti užuo-
laidų. Prieina prie pardavėjo ir sako:

- Noriu šių rožinių užuolaidų savo kom-
piuterio monitoriui.

Pardavėjas atsako:
- Tačiau kompiuteriams nereikia užuolaidų.
Blondinė: 
- Na na... Juk kompiuteryje yra langai!

l

Susitiko du draugai:
- Ar jūs dažnai kivirčijatės su žmona?
- Mes iš viso nesiginčijam!

- Kodėl?!
- Iš karto pereiname prie muštynių. 

l

Sumanė mokslininkai prakalbinti bež-
džiones. Pakvietė geriausius dresuotojus iš 
Amerikos, Vokietijos ir Lietuvos, davė daug 
maisto, bananų, visko, ko tik galėjo prireik-
ti. Po mėnesio atėjo pažiūrėti, kaip šiems 
sekėsi. Nuėjo pirma pas amerikietį:

- Aš ją šėriau, pasakas skaičiau, niekaip 
neprakalbinau, - skundžiasi amerikietis.

- Ir man nesisekė, - sako vokietis, - šė-
riau kas dvi valandas, kompiuterinėm prog-
ramom mokiau, nekalba niekaip.

Nuėjo pas lietuvį, o tas sėdi, bananus 
valgo, televizorių žiūri:

- Čia juk beždžionės maistas?! - stebisi 
komisija.

- Ta beždžionė jau peršerta, nebegali nė 
pažiūrėti į bananus.

- Meluoja jis viską!!! Aš nė vieno bana-
no iš jo negavau! - neišlaikiusi ima rėkti 
beždžionė.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

HELOVINAS. Šimtai moliūgų  papuošė vieną kiemą Los Andželo priemiestyje 
Santa Monikoje. Jungtinėse Amerikos Valstijose vyrauja tradicija  
papuošti kiemus Helovinui, švenčiamam šioje šalyje spalio 31 dieną.

EPA-Eltos nuotr.


