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Kokios gyvenimo draugės ieško dainininkas Vaidas Baumila ir kokių planų turi televizijoje - 
apie tai atlikėjas pasakojo atvirame interviu. 68 p.

■

Radijo laidų vedėja Gabrielė Martirosia-
naitė sukūrė odinių aksesuarų kolekciją 
savimi pasitikinčiai moteriai. 10 p.

■

Tituluota gražuolė Rūta Elžbieta Mazure-
vičiūtė ryžosi naujiems išbandymams - ji 
sieks pergalės šokių projekte. 5� p.
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kokiam	iššūkiui	ryžosi	
r.e.mazurevičiūtė?

g.martirosianaitė		
atskleidė	naują	talentą

v.baumila	-	apie	meilę,	svajones	ir	tikslus
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Živilė Miklytė

- Viešumoje pasirodei prieš daugiau 
nei trejus metus: susipažinai su režisie-
riumi Oskaru Koršunovu, pradėjai lan-
kytis žvaigždžių vakarėliuose, galerijose 
pristatinėti savo performansus. Ar nepik-
ta, kad iki šiol prie tavo vardo žurnalistai 
parašo „Oskaro Koršunovo mylimoji“?

- Nejaučiu tokio komplekso, kad pristato 
kaip Oskaro merginą. Meno pasaulis mane 
žinojo ir prieš tai, nesijaučiu blogai, kad esu 
mylimo žmogaus antra pusė. Oskaro dėka 
galiu pristatyti šiuolaikinį meną, kuris nėra 
labai populiarus ir suprantamas žmonių ma-
sėms. Vakarėliuose lankomės gana retai, ei-
name į įdomius renginius: parodų atidarymus, 
spektaklių premjeras ir pan.

- Daugelis įsivaizduoja, kad tikrasis 
menininkų gyvenimas - tūnoti savoje erd-
vėje su daug cigarečių, vyno tarp bohe-
miškų kolegų?

- Dirbtinai užsidaryti ir slėptis - nesąmo-
nė, mano idėja, kad menas turi būti prieina-
mas kiekvienam žmogui. Kodėl kažkas nu-
sprendė, kad menas kuriamas menininkams, 
jis kuriamas visiems!

- Pamatei du pasaulius: Dailės aka-
demijos storas gotikines sienas, intelek-
tualus dėstytojus, menišką aplinką ir 
karštą arbatą iš stiklinių geriančius stu-

dentus. Kitas pasaulis, kur daug įžymy-
bių, raudonas kilimas, - argi neatrodo 
žavingiau?

- Kai pradėjau bendrauti su Oskaru, bu-
vau sutrikusi gal net metus, negalėjau su-
vokti, kas aš esu. Nežinojau net kaip rengtis, 
ar kaip menininkei, ar solidžiai, šalia vyresnio 
vyro stovinčiai jaunai merginai. Po daugybės 
išbandymų ir patirčių atėjo suvokimas, kas 
aš esu, kaip turiu atrodyti, viskas „išsigry-
nino“. Labai įdomu paūžti vakarėliuose, ta-
čiau mano vieta - Dailės akademijoje, tarp 
kuriančių žmonių, ten esantys žmonės yra 
daug pasiekę, skirtingai nei daugelis besistai-
pančiųjų ant raudono kilimo, dažnai man tai 
kelia šypseną.

- Nebuvo baisu prisistatyti visuome-
nei, juk buvai vos 22-ejų naivi mergai-
čiukė, o staiga užpuolė visas būrys sen-
sacijų ištroškusių fotografų?

- Esu drąsi, visa tai priėmiau kaip naują 
patirtį, to galėjo ir neįvykti, man buvo įdomu 
dėl savo performansų. Ši patirtis davė labai 
daug, šiuos metus pavadinčiau gyvenimo 
universitetu. Buvo labai įdomių būsenų, tai 
padėjo mano kūrybai.

- Papasakok, kuo elito vakarėlis gali 
būti susijęs su tuo, kad prosenelės spin-
toje aštuonias valandas šaukei „tikra-ne-
tikra“?

Monika Dirsytė: 
Nejaučiu komplekso, kai esu  
pristatoma kaip Oskaro mergina

Monika Dirsytė su Oskaru Koršunovu šią 
vasarą romantiškas atostogas praleido 
Venecijoje

Monikos Dirsytės asmeninio albumo nuotr.

Ji užsikasa po žemėmis, ant galvos užsideda penkiolika kilogramų sveriančią  
dėžę, prosenelės spintoje aštuonias valandas šaukia „tikra-netikra“, visus šiuos 
dalykus ir dar daugiau daro tapybos magistrantūroje studijuojanti menininkė 
MONika Dirsytė (25). Ji kitaip nei daugelis Lietuvos gražuolių nesišildo mylimo-
jo režisieriaus Oskaro koršunovo šlovės spinduliuose, bet sparčiai populiarėja, ir 
ne dėl rankinukų ir batelių gausos, bet dėl savo unikalių performansų, kurie jau 
sulaukė aukštų kritikų vertinimų. „Pralenksiu visus, būsiu šios meno šakos geriau-
sia visoje Lietuvoje ir užkariausiu ameriką“, - šypteli kiek berniukiška, bet kartu ir 
labai moteriška panevėžietė, kuri įsitikinusi, kad nieko nėra neįmanoma.

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Monika Dirsytė: 
Nejaučiu komplekso, kai esu  
pristatoma kaip Oskaro mergina

l Monika gimė 1989 m. birželio 21 dieną Panevėžyje

l Dailės akademijoje baigė skulptūros bakalauro 

studijas, dabar yra magistrantūros pirmo kurso 

tapybos studentė

l Jos darbus galima pamatyti: www.monikadirsyte.com

Dosjė
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- Man teko pabūti 
dviejuose pasauliuose. 
Pirmasis įspūdis, kad 
žvaigždės yra netikra, sli-
du, dirbtina. Tame yra tie-
sos, bet kiekviename blo-
gyje yra gėrio, tarp žinomų 
žmonių radau labai gilių, 
įdomių, su savo idėjomis ir 
originaliu požiūriu. Pirmas 
įspūdis apie menininkus 
taip pat yra teisingas, jie la-
bai jautrūs ir gilūs žmonės. 
Tačiau ir jų pasaulyje galima 
atrasti netikrumo, veidmai-
nysčių. Specialiai į perfor-
mansą „Tikra-netikra“ pa-
kviečiau skirtingus žmones. 
Buvo gana nejauku, kai su-
sitiko dviejų visiškai skirtin-
gų pasaulių žmonės, kurie 
nesilanko tose pačiose vieto-
se, o jų mąstymas toks skir-

tingas. Aštuonias valandas kartojant „tikra ne-
tikra“, šie žodžiai tapo vienalyčiu, nebeliko ribų, 
kas tikra, o kas ne. Man pačiai iškilo klausimas, 
kiek pati esu tikra, kiek ne.

- Kaip norėtum, kad tave pristatytų, 
kaip svajoji, kad tave išgirstų?

- Kaip Moniką Dirsytę (juokiasi).

- Kokie pliusai ir minusai būti geni-
jaus mergina?

- Didžiausias pliusas - tikra meilė, o di-
džiausias minusas buvo apkalbos, kurios bu-
vo draugystės pradžioje, mezgėsi daug intri-
gų, kurios mane žeidė. Dailės akademijos 
dėstytojai prieš draugystę su žinomu režisie-
riumi mane vertindavo puikiai, atsidūrus ša-
lia žmogaus, kuris vertinamas ne tik Lietu-
voje, bet visame pasaulyje, mano įvertinimai 
gerokai sumažėjo. Ši meilės istorija pakišo 
koją mano studijoms, tačiau laimei, bėgant 
laikui visi apsiprato ir viskas gerai. Ko gero, 
ir aš užaugau (šypteli).

Pirmas įsPūdis 
aPie menininkus 
yra teisingas - jie 
labai jautrūs ir 
gilūs žmonės

„LaisvaLaikio“ interviu

Menininkės grožio paslaptis - 
kasdienis sportas, neseniai  
mergina išbandė boksą

Monikai tinka daug veidų, vienas jų - žaisminga 
prancūzaitė Lietuvos miške

Nuotraukos: Gretos Dičiūnaitės. Rūbai iš salono „Šapokliak“

�

„LaisvaLaikio“ interviu
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Figūrai padėjo 
sportas ir mano 
taip mėgstamų 
saldainių 
atsisakymas

25-erių mergina sako, 
kad gali būti įvairi, 
pasiutusi it velniūkštis 
ir itin rami ir mylinti
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- Kokia esi namie, ar būni šeimyniš-
ka, ar visuomet maištinga ir stipri?

- Oskaras sako, kad esu įvairi, galiu taip 
garsiai reikšti emocijas, kad net kaimynų lan-
gai drebės, tačiau už minutės jau galiu būti 
itin švelni ir mylinti. Net valgyti išmokau 
ruošti, namuose kartais ant viryklės verda 
du puodai vienu metu! Esu kaip kamuoliukas, 
jį meta ir jis atšoka, blogi dalykai man kaip 
nuo žąsies vanduo, žiūrėk, po minutės esu ir 
vėl labai laiminga.

- Nuėjai nelengvą kelią: tave viešai 
vertino, smerkė, kad esi šalia kone dvi-
gubai vyresnio žmogaus, kad užimi kaž-
kieno vietą. Ką darytum kitaip?

- Ramiau į viską reaguočiau, kita vertus, 
greitai užaugau, ačiū visiems už tai! Antrą 
kartą tokio kelio iš principo nebeičiau, bet per 
tuos metus tai mane labai užgrūdino. Pradžio-
je galvojau, kad šie gyvenimo vėjai labai truk-
do mano profesijai, buvau įpratusi kurti tyloje 
ir ramybėje, o dabar manau, kad visi gyvenime 
įvykę dalykai ypač inspiravo mano kūrybą.

- Kiek užtrunka sukurti performansą, 
ar daug tai kainuoja?

- Nuo pačios idėjos kilimo iki jos išgryni-
nimo ir įgyvendinimo - maždaug pusę metų, 
kas šeši mėnesiai stengiuosi padaryti vieną 
darbą. Užtrunka techniniai dalykai, kartais 
reikia net pasiruošti fiziškai. Turiu planų pa-
daryti performansą, kuris Lietuvoje truks il-
giausiai, jo metu atliksiu fizinius pratimus. 
Metus lankiau pilatesą, kalanetiką, net į bok-
są buvau užsirašiusi. Beje, jis man patiko! 
Vienas pasirodymas gali kainuoti porą tūks-
tančių, priklauso nuo idėjos, gali atsieiti de-
šimt tūkstančių, gali nieko nekainuoti.

- Per šiuos metus pagražėjai, suliek-
nėjai, tapai stilinga, kas prisidėjo prie šių 
pokyčių ?

- Padėjo grįžimas į save, kaip minėjau, 
buvau pasiklydusi, supratau, kas aš ir ko no-
riu, ir viskas susidėliojo į savo vietas. Figūrai 
padėjo sportas ir mano taip mėgstamų saldai-
nių atsisakymas. Nors esu užkietėjusi meni-
ninkė, sportu aš gyvenu.

- Sako, kad kurti be meilės sunku. Ar 
tavo kūryboje atsispindi vidinės būsenos?

- Žinoma, visuomet galvojau, kad neturė-
siu vyro. Labai smarkiai mylėjau meną, atsi-
daviau jam kaip vyrui, o dabar meilę daliju į 
dvi dalis.

- Performansai Lietuvoje gana reta me-
no rūšis, ar įmanoma iš jos pragyventi?

- Šią vasarą viešėjau Londone, užmezgiau 
pažintys su galerijomis. Jeigu menininkas sa-
vo kūrybą pristato žymioje galerijoje, pamažu 
atsiranda rėmėjų. Mano tikslas - pragyventi 
iš meno ir performansų. Manau, kad ši sva-
jonė taps realybe.

„LaisvaLaikio“ interviu

Meno pasaulis 
Mane žinojo 
ir prieš tai, 
nesijaučiu blogai, 
kad esu MyliMo 
žMogaus antra 
pusė

�

Per keletą metų išgarsėjusi 
mergina mano, kad tikroji jos 

vieta - meniškoje aplinkoje
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Veidai

Radijo laidų vedėja GabRielė MaR-
tiRosianaitė (23) debiutavo nauju 
amplua. Mergina įkūrė naują prekės 
ženklą „oh!skin“ ir pristatė išskirtinius 
odinius aksesuarus. Gabrielė atskleidė, 
kad čia tik pradžia, jos tikslas - užka-
riauti moterų širdis ir įžengti į vyrų  
garderobą.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Naujos mintys ir idėjos kyla iš noro 
save realizuoti. Moterys ir aksesuarai yra 
neišskiriamas, laiko patikrintas duetas, to-
dėl ir nėriau į šią sritį. Idėja gimė iš porei-
kio paįvairinti kasdienybę. Norėjau kurti 
aprangos detales, kurios suteiktų žaismės, 
netikėtumo ir leistų, išlaisvinus vaizduotę, 
drąsiai derinti naujas tekstūras, formas bei 
spalvas“, - apie idėją įkurti naują prekės 
ženklą pasakojo G.Martirosianaitė.

Kadangi, anot jos, norint pradėti tokią 
veiklą vien gerų norų ir entuziazmo neuž-
tenka, mergina subūrė komandą, kurios 
kiekvienas narys turi atitinkamą išsilavini-
mą ir atstovauja savo sričiai. „Norime užim-
ti vietą moterų norų sąraše, spintoje ir gy-
venimo būde. Siekiame, kad šie odiniai ak-
sesuarai leistų joms eksperimentuoti, drą-
siai derinti aprangą ir detales, nebijoti ste-
binti“, - sakė radijo laidų vedėja.

Apie naujus odinius aksesuarus Gab-
rielė pasakojo, kad jie skirti moteriai, ku-
ri nepaiso stereotipų ir nepamiršta savo 
moteriško žavesio galios. „Jie skirti kiek 
vienai dailiosios lyties atstovei, norinčiai 
išlaisvinti vaizduotę, žaisti su naujomis 
tekstūromis, formomis ir spalvomis. 
„Oh!Skin“ gaminiai neturėtų riboti kas-
dienės aprangos ir virsti pretenzinga ap-
rangos detale. Jie tik pabrėžia moters lie-
menį, kai ji vilki platesnę suknelę ar net 
vilnonį megztinį, įprastiems, gal net viens-
palviams marškinėliams jie suteikia cha-
rakterį, o klasikinį kostiumėlį, kuriuo kas-
ryt puošiasi eidama į darbą, paverčia žais-
mingu“, - sakė radijo laidų vedėja.

Norime užimti 
vietą moterų Norų 
sąraše, spiNtoje ir 
gyveNimo būde

Gabrielė Martirosianaitė  
ateityje planuoja aksesuarų 
liniją sukurti ir vyrams

Eglės Pinikienės nuotr.

G.Martirosianaitė nėrė į mados pasaulį
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VEIDAI

Fotografijos: Naglis Bierancas. Stilius: Agnė Gilytė

G.Martirosianaitė nėrė į mados pasaulį
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VeidaiVeidai

Filmas „Gustavo nuotykiai“ pasakoja istori-
ją apie nepamirštamą kelionę po įvairius Žemės 
kampelius, vandenyno ir net kosmoso gelmes. 
Pagrindiniais filmo herojais tapo specialusis ko-
respondentas Gustavas ir profesorius Velykis 

Kalėdauskas-Kučys. Juos įkūnijo daugeliui te-
levizijos žiūrovų jau pažįstamas Audrius Rakaus-
kas. Aktorių kolektyvą papildė Andrius Žebraus-
kas, Arūnas Sakalauskas, Remigijus Sabulis, 
Karina Krysko-Skambinė, Marijus Mikutavičius, 

Aldona Vilutytė ir Jurgita Drabatienė. Televizi-
joje jau beveik 20 metų gyvuojanti laida „Gus-
tavo enciklopedija“, virtusi stulbinančiais, pozi-
tyviais ir linksmais „Gustavo nuotykiais“, į Lie-
tuvos kino teatrus atkeliaus spalio 17 d.

Gustavas po 20 metų 
žengė į didįjį kino ekraną

Praėjusį sekmadienį viename Vilniaus kino teatre būrys Lietuvos pramogų pasaulio atsto-
vų su atžalomis susirinko į išankstinę pirmojo lietuviško vaidybinio animacinio filmo „Gus-
tavo nuotykiai“ premjerą. Kūrėjai ir jų draugai džiaugėsi, kad po beveik 20 metų televizi-
jos eteryje Gustavo personažas su savo žiūrovais nuo šiol sveikinsis ir kino ekranuose.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Pagrindinę filmo žvaigždę Audrių 
Rakauską premjeroje palaikė  
jo 23-ejų sūnus Augustas

Aktorius Andrius Žebrauskas 
atvyko su žmona ir dukterimi

Aktorius Arūnas Sakalauskas į 
filmo premjerą atėjo su šeima

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Filmo pristatymo nepraleido ir LNK 
žinių vedėja Agnė  Zacharevičienė

Nomedą Marčėnaitę atlydėjo jos 
mylimasis Vytautas Palavinskas

Aktorei Aldonai Vilutytei 
draugiją palaikė jos sūnus

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  1 7 13

10 faktų, 
kurių nežinojote  

apie Liną Adomaitį
Parengė Eimantė Juršėnaitė

Dainininkas, kompozitorius, smuikinin
kas, muzikos prodiuseris ir tiesiog pub
likos numylėtinis LinAs ADomAitis 
(38) gali pasidžiaugti sėkminga beveik 
du dešimtmečius trunkančia karjera 
scenoje. tačiau jo spalvingoje biografi
joje dar liko keletas faktų, kurių iki šiol 
galbūt nežinojote.

■ Linas sako, kad jei turėtų laiko mašiną, 
keliautų 1000 metų į ateitį, nes jam smal-
su pasiklausyti, kokios muzikos klausysis 
ateities žmonės. Atlikėją vilioja ir praei-
tis - jis metelius kitus pagyventų Antano 
Smetonos laikais. Kol tokios mašinos ne-
turi, atlikėjas savo gerbėjus kviečia pake-
liauti po skirtingus jo kūrybos laikmečius 
koncertiniame ture „Laiko mašina“.
■ Pirmąjį dvejetą Linas gavo pirmoje 
klasėje, žinoma, už drausmę. Jis juokavo, 
kad tai ne vienintelis blogas pažymys už 
drausmę, o kartais mokytojai netgi svars-
tydavo, rašyti 1 ar 2. Ir Linas, ir jo tėvai 
į tai reaguodavo gana ramiai.
■ Be muzikos mokyklos, atlikėjas lankė 
karatė, baseiną ir privačias anglų kalbos 
pamokas.
■ Linas laisvai kalba angliškai ir rusiškai, 
o visai neseniai keliaudamas po Centrinę 
Ameriką šiek tiek pramoko vietos indė-
nų kunų kalbos. Vietiniai tai labai vertino 
ir lietuviui jautė ypatingą pagarbą.
■ Publikos numylėtinio šaldytuve visuo-
met yra sūrio „Gorgonzola“, kurį labai 
mėgsta.
■ Atlikėjo ūgis - 178 cm, o batų dydis - 42.
■ Dainininkas nuo vaikystės nešioja tė-
vų dovanotą kryželį ir medalionus. Jis 
tiki, kad jie neša sėkmę ir saugo.
■ Linas bijo skaityti komentarus inter-
nete, bet su šia savo fobija kovoja papras-
tai - tiesiog jų neskaito. Kadangi jis teigia 
esąs alergiškas chamams, pavyduoliams, 
socialiniame tinkle „Facebook“ tokius su 
pasimėgavimu iškart užblokuoja.
■ Geriausias šių metų atlikėjo ir kompo-
zitoriaus pirkinys - muzikinė kompiute-
rinė programa „Cubase-7“. Įsigijus šią 
programą jam nebūtina kiurksoti įrašų 
studijoje, nes daugelį darbų gali nuveikti 
keliaudamas. Beveik visą albumą „Laiko 
mašina“ sukūrė viešėdamas Vietname.
■ Linas niekada nesupras, kodėl mote-
rys meluoja geriau.
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REPORTAŽAS

Mados šventė išskirtinio stiliaus 
gerbėjus išginė naktinėti

Vilniaus senamiesčio butikai 
pasipuošė originaliomis 
„dekoracijomis“

Po apsipirkimo mados nakties 
lankytojai atsipalaiduoti galėjo 

Ajurvedos centro SPA SHANTI 
masažo kėdėje

Originalios rankinės  
traukė lankytojų dėmesį
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Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas 

Mados šventė išskirtinio stiliaus 
gerbėjus išginė naktinėti

Stiliaus ir mados gerbėjai praėjusį penk-
tadienį turėjo išskirtinę progą iki pat vi-
durnakčio naktinėti po populiariausius 
Vilniaus senamiesčio butikus. Čia lanky-
tojams buvo paruoštos ne tik nuolaidos, 
bet ir naujų kolekcijų pristatymai, sti-
liaus patarimai iš pačių dizainerių lūpų, 
vaišės, muzika, gera nuotaika. Mados 
šventė „Shopping Night Out“ sostinėje 
vyko jau antrą kartą. Šiemet į naktinį 
apsipirkimą įsitraukė 40 Vilniaus drabu-
žių, aksesuarų bei kūno priežiūros par-
duotuvių. „Šios šventės tikslas - ne tik 
pakviesti vilniečius į dizainerių butikus, 
supažindinti su čia teikiamomis paslau-
gomis, bet ir sukurti išskirtinį mados va-
karą, kuriame laimi ir kūrėjai, ir mados 
gerbėjai“, - apie išskirtinį renginį pasa-
kojo jo organizatorė Ieva Vainaitė.

Dizainerė Jolanta Talaikytė 
pristatė praėjusia vasara 
kvepiančius papuošalus

Dizaineriai rekomenduoja 
aprangą pagyvinti 
stilingomis detalėmis  
ir aksesuarais

Dizainerė 
Ilma Cikanaitė 
pristatė naują 
mados prekių 
ženklo „Kūtvėla“ 
kolekciją

Lankytojus su šypsena sutiko 
dizainerė Diana Vapsvienė

Stilistė 
Agnė Gilytė
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Geras klausimas. Greičiausiai ne, man 

svarbiausia, kad automobilis būtų techniškai 
tvarkingas, geras. Tikrai neturiu nei svajonių 
markės, nei modelio. Sekdamas naujienas 
apie automobilius, aš labiau laukiu naujų in-
žinerinių sprendimų, o ne naujo modelio di-
zaino ar komforto galimybių. Man aktualiau 
elektromobilių naujienos ir panašiai.  

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Tokia situacija buvo prieš kokius gerus 
7 metus. Kelyje į mūsų automobilio šoną įva-
žiavo vilkikas.  Ekstremalu buvo tai, kad ma-
ne ir tuo metu dar mano būsimą žmoną (Re-
natą Šakalytę-Jakovlevą, - red.past.) šis įvykis 
gerokai išgąsdino. Tačiau ekstremalių situa-
cijų, kurios baigiasi gerai, dažniausiai ir ne-
pamename. Čia taip pat kaip ir su gera orų 
prognoze, jeigu oras geras, tai nekaltiname 
sinoptikų, kad jie kažką neteisingai išprana-
šavo. (Šypsosi.)

- Esate greičio mėgėjas ar ramus vai-
ruotojas?

- Nesakyčiau, kad esu labai ramus ar 
neramus vairuotojas. Manau, kad esu per 
vidurį. Nesu iš tų, kurie tik įšokę į au-
tostradą spaudžia greičio pedalą iki 160 km/h. 
Taip pat nesu tas, kuris važiuoja per lėtai, 

kai yra saugu ir galima šiek tiek greičiau. 
Visada atsižvelgiu į situaciją, kelią, aplin-
ką, judėjimą ir pagal tai orientuojuosi, ko-
kiu greičiu važiuoti. Tačiau tikrai nesu iš 
tų vairuotojų, kurie pažeidinėja kelių eis-
mo taisykles. Manau, kad kelyje reikia elg-
tis labai atsakingai, nes automobilis yra 
važinėjanti bomba, kuri gali pridaryti daug 
žalos. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Aš beveik norėčiau, kad įvestų kokį nors 

mokestį už važiavimą autostrada. Aš pats ta-
da ja važiuočiau rečiau, nes mane jau pykina 
nuo to kelio. Pastaruoju metu aš vis dažniau 
tyčia ieškau kitų kelių, pro Panemunę, kad 
tik išvengčiau autostrados ir kartu pamaty-
čiau kitas vietas. Kelias panemune nuo Kau-
no link Jurbarko yra fantastiškas, kelias nuo 
Molėtų iki Vilniaus taip pat. Jais važiuoti tik-
rai malonu ir gražu. 

Viktorui Jakovlevui 
motociklo vairas mielesnis nei automobilio
„Info TV“ žinių vedėjas VIkToras  
JakoVleVas (29) sako, kad automobilis 
jam nėra ir negali būti stiliaus dalis.  
Tai, jo manymu, rodo žmogaus tuštybę. 
Be viso to, didesnę meilę Viktoras jaučia 
motociklo vairui ir sako, kad juo važiuoti 
kur kas smagiau nei automobiliu.

Viktoras Jakovlevas vairuoja ir automobilį, 
ir motociklą. Tiesa, motociklu jam važiuoti 
kur kas smagiau nei automobiliu
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- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Kaina yra pagrindinis dalykas. Man au-
tomobilis niekada nebuvo stiliaus dalis ir ne-
suprantu tų, kuriems taip yra. Aš manau, kad 
tokie žmonės yra tušti iš esmės. Jei kažkam 
atrodo, kad į verslo susitikimą atvažiuoti ope-
liu yra gėda ar problema, jie yra tikrai tušti. 
Manau, kad Europos Sąjunga galėtų su auto-
mobiliais padaryti tą patį, ką Australija pada-
rė su cigarečių pakuotėmis - tai reiškia, kad 
visi automobiliai turėtų būti absoliučiai vie-
nodi ir nesimato jokio prekės ženklo. Auto-
mobilis būtų viso labo transporto priemonė. 
Man pačiam svarbu, kaip ir minėjau, kad au-
tomobilis būtų techniškai tvarkingas ir pati-
kimas, kad būtų talpus ir atitiktų mano šei-
mos poreikius. Juk sėdėdamas viduje, tu au-
tomobilio markės nejauti. Tad reikalavimai 
trys: kaina, patikimumas ir talpumas pagal 
poreikius.

- Kadangi vairuojate ir motociklą, tai 
kuri transporto priemonė jums arčiau 
širdies?

- Man - tikrai motociklas. Gaila, kad mo-
tociklų sezonas Lietuvoje yra labai trumpas 
ir dabar rytais su juo važinėtis jau yra per 
šalta, o apsimuturiavus dar ir nepatogu. Au-
tomobiliu kai kuriais atvejais važiuoti pato-
giau, bet man nuobodžiau. Didesnį važiavimo 
malonumą patiriu lėkdamas su motociklu. 
(Šypsosi.)

- O motociklų naujienomis, madomis 
domitės?

- Aš šiek tiek domiuosi motociklų markė-
mis, atnaujinimais, naujais modeliais, bet ne-
galėčiau gatvėje į bet kurį besti pirštu ir pasa-
kyti viso modelio pavadinimo ar  visų skirtumų 
nuo senesnio modelio. Kalbant apie motocik-
lus, kitaip nei su automobiliais, čia jau man 
svarbus ir stilius bei estetika.  Motociklai man 
patinka dar ir dėl to, kad jų visas „organizmas“ 
yra atviras, tad prireikus ką nors paremontuo-
ti daug lengvesnis priėjimas ir daugiau gali-
mybių tą padaryti pačiam. Su automobiliu šiuo 
klausimu jau šiek tiek kebliau. 

- Ko vairuodamas automobilį niekuo-
met nesiryžtumėte daryti?

- Niekuomet nesėsčiau prie vairo išgėręs. 
Čia yra faktas. Nesuprantu kitų žmonių porei-
kio išgėrus vairuoti. Manau, už tokius darbus 
tuos vairuotojus reikėtų kelioms paroms pa-
sodinti į kalėjimą ar sugalvoti kitų griežtesnių 
bausmių, net jei jie išgėrę ir nepadaro avarijos. 

Tiesiog reikia išmušti tą liguistą įprotį, nes tai 
gali sukelti katastrofiškų padarinių. 

- Rodikliai, iš kurių nusprendžiate, kad 
prieš jus važiuoja prastas vairuotojas?

- Jeigu vairuotojas nesugeba laiku pasi-
ruošti žaliam šviesoforo signalui, aš apie jį 
gerai jau negalvoju. (Šypsosi.) Turiu galvoje, 
kai užsidega žalia šviesa, o prieš mane sto-
vintis vairuotojas dar „miega“ ir verčia lauk-
ti visą likusią eilę. Aš visada skaičiuoju sekun-
des, kada tas miegantis vairuotojas pajudės. 
Žinokite, labai geras žaidimas. Taip pat prastas 
vairuotojas, manau, yra tas, kuris nesugeba 
įvažiuoti į žiedą, mėtosi juostose, važiuoja per 
lėtai - jis yra kliūtis kelyje, kurios aš stengiuo-
si greičiau išvengti aplenkdamas. 

- Kurioziškiausia situacija, nutikusi 
vairuojant? 

- Pamenu, kai kaime mokiau vairuoti žmoną, 
paaiškinau jai, kur yra pavaros, stabdys ir pana-
šiai ir paraginau važiuoti ir sukti. Ji užsuko vai-
rą ir aš sakau „jau gana, atsuk atgal“. Ir tik žiū-
riu, kad mes jau kokius 200 metrų esame pie-
voje. Tai pamokiau vairuoti. (Juokiasi.) Bet dabar 
mano žmona tikrai vairuoja gerai.

Viktorui Jakovlevui 
motociklo vairas mielesnis nei automobilio

l Šiuo metu vairuoja: automobilį  

„Peugeot 206“ ir motociklą „Dnepr MT9“

l Svajonių automobilis:  nėra

l Greičio rekordas: 170 km/h

l Eismo įvykių skaičius: 1 

l Vairavimo stažas: nuo 2001 metų

Dosjė

Rinkdamasis naują automobilį Viktoras Jakovlevas 
mažiausiai dėmesio kreipia į jo markę. Svarbiausia, 
kad transporto priemonė būtų tvarkinga ir patikima

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Neseniai pristatėte modernų projek-
tą „Lietuva tavo delne“. Kaip jums kilo 
idėja Lietuvą parodyti kur kas dinamiš-
kiau, nei esame įpratę ją matyti tradici-
nėje fotografijoje?

- Man idėja padaryti kažką panašaus, kai 
ilgą laiką būtų fotografuojamos ir filmuojamos 
gražiausios Lietuvos vietos, kilo jau seniai. 
Dar tada, kai tik išleidau į pasaulį fotoalbumą 
„Neregėta Lietuva“. Įgyvendindamas šią idė-
ją porą metų gana intensyviai dirbau ir ekspe-
rimentavau. Su kolegomis buvome atradę įvai-
rių techninių sprendimų, fotografavome, kaip 
Kaune buvo statoma „Žalgirio“ arena, tiltas į 
salą, Trakų apylinkes ir kitur. Tačiau tai buvo 
labai sudėtinga ir brangi technologija, aukštos 
raiškos aparatai, kompiuteriai, įvairūs priedai. 
Tik tada man nebuvo minties visa tai trans-
liuoti gyvai, nes tai būtų jau nepakeliamas biu-
džetas. Taigi mano senas bičiulis Pranas Kui-
sys, „Bitė Lietuva“ rinkodaros direktorius, 
žinojo apie šią mano svajonę ir praėjusį pava-
sarį pasiūlė tai įgyvendinti kartu. Atsisakyti 
tikrai negalėjau. „Lietuva tavo delne“ - tai pui-
kus projektas,  suteikiantis galimybę gražiau-
sias Lietuvos vietas stebėti internetu tiek gy-
vai, tiek peržiūrėti fotogalerijas. Tereikia už-
eiti į www.lietuvatavodelne.lt. 

- Nuo šio projekto pradžios jau praė-
jo kelios savaitės. Kokie rezultatai?

- Vien per pirmas dvi savaites 73 pasaulio 
šalių gyventojai stebėjo gražiausius Lietuvos 
vaizdus ir žiūrėjo tiesiogines transliacijas. Aš 
labai džiaugiuosi, kad tokia plati geografija. Gal-
voju, kad ilgesnį laiką šiai sistemai veikiant tu-
rėtų atsirasti žmonių, kurie įprastų kartkartė-
mis grįžti ir vėl pasižiūrėti tuos vaizdus. Tai 
turėtų būti tarsi poilsio terapija vietoj puodelio 
kavos su pyragaičiu ar panašiai. Kelioms minu-
tėms į šoną pastūmus savo darbus, atsidaryti 
mėgstamą kadrą ir persikelti į svajones, paga-
nyti akis. Man atrodo, tai labai atpalaiduoja. 

- Ar vėliau dirbant prie šio projekto 
sukauptos fotografijos atguls į antrą al-
bumą apie Lietuvą?

- Šių vaizdų kokybė greičiausiai nebus tin-
kama spausdinti fotografijų albumą, tokį, kaip 
esame įpratę matyti. Ateityje esu numatęs gal-
būt sukurti filmą ir elektroninę „Neregėtos Lie-
tuvos“ versiją išmaniesiems įrenginiams. Gal-
būt ateityje bus ir naujas spausdintas albumas, 
tačiau mąstau ir apie jo elektroninį pritaikymą. 
Ši medžiaga, kurią kaupiame projekte „Lietuva 
tavo delne“, man labai pravers elektroninei ver-
sijai. Turėdamas milžinišką kiekį medžiagos ir 
informacijos, aš galėčiau atrinkti gražiausias 
vietas, įstabiausius kadrus, perliukus ir juos 
sumontuoti į tam tikras mozaikas. Tų minčių 
aš turiu labai daug, bet konkretaus scenarijaus 
dar neturiu. Tiesiog mano fotografijų knygos, 
tokios kaip „Neregėtas Belizas“, turi ir elekt-
ronines versijas, o „Neregėtos Lietuvos“ elekt-
roninės versijos taip ir nepadarėme kol kas. 

- Kalbant apie kitus jūsų darbus, ro-
dos, jau baigėte darbus Kuboje ir galima 
laukti naujo albumo?

- Taip, albumą „Neregėta Kuba“ aš jau 
turiu savo rankose, o didžioji tiražo dalis jau 
plaukia laivais į Ameriką. Ribotas kiekis al-
bumų pasieks ir Lietuvą, o pristatymą Vilniu-
je planuojame lapkričio mėnesį. 

- Trumpai išduokite, kaip sekėsi dirb-
ti Kuboje, kokie buvo iššūkiai?

- Kol kas galiu pasakyti, kad penkerius 
metus trukęs darbas jau yra baigtas. Albumas 
jau mano rankose ir tai yra neįtikėtina, nes 
kūrybinis procesas buvo toks sudėtingas, il-
gas ir komplikuotas. Keletą kartų aš jau buvau 
benuleidžiąs rankas visiškai. Tačiau man tai 
buvo per daug svarbu, kad atsisakyčiau. Dve-
jus metus kariavau su Kubos biurokratija dėl 
leidimų fotografuoti. Maža to, Kubos valdžia 
labai nenorėjo man leisti fotografuoti didžių-
jų miestų ir Havanos, be to, mano visas dar-
bas būtų netekęs prasmės. Na juk kaip gali 
atskleisti šalies grožį be svarbiausių jos 
objektų? Tiesa, po kiek laiko jie, pamatę ma-
no darbus, leido fotografuoti tai, ką norėjau. 
Taigi dabar, kai jau darbas baigtas, galiu pa-
sakyti, kad albumas apie Kubą yra tikrai labai 
storas ir išsamus, beveik 500 nuotraukų, dau-
gybė informacijos, aprašytas kūrybinis pro-

cesas ir panašiai. Geras jausmas kūrėjui, kai 
laikai rankose savo darbą ir jis tau patinka. 
Nekantriai laukiu šio albumo pristatymo. 

- Esate minėjęs, kad ateityje norėtu-
mėte aplankyti Antarktidą ir Afriką. Ar 
nemanote, kad po Kubos norėsis leistis 
į šiuos kraštus fotografuoti?

- Afrika mane gal labiau traukia kaip atos-
togų vieta. Man labai patinka pietinė Afrikos 
dalis, esame ten buvę su šeima keliskart, tad 

Marius Jovaiša 
ir jo nauji neregėti projektai
Priminti tai, ką esame pamiršę, parodyti tai, ko per skubėjimą kasdien nepastebime, ir 
žvilgtelėti ten, kur galbūt niekuomet nenukeliausime - tai tik dalis to, ką savo fotogra-
fijomis nori perteikti  pasaulyje pripažintas fotografas, keliautojas ir leidėjas Marius 
Jovaiša (41). Lietuvoje startavęs su moderniu projektu, leidžiančiu akimis pasiekti  
įstabiausius mūsų šalies vaizdus, lapkritį pristatys ir albumą „Neregėta Kuba“.

objektyvas

Marius Jovaiša sako, jog didžiausias 
džiaugsmas kūrėjui yra rankose laikyti 
kūrybos rezultatą ir būti juo patenkintam

Mariaus Jovaišos asmeninio albumo nuotr.

Katedros aikštė Vilniuje

Trakų pilis
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norėtųsi daugiau pakeliauti po Botsvaną, Zim-
babvę. Norisi vaikams parodyti to kraštovaiz-
džio ir gyvūnijos įvairovę. O Antarktida mane 
labai traukia dėl vieno ekstremalaus maratono. 
Kadangi pastaruosius kelerius metus esu pasi-
nėręs į ištvermės sportus: triatloną, maratoną, 
plaukimą, važiavimą dviračiu, norėčiau savo jė-
gas išbandyti ir ten. Tik patekti į tą maratoną 
nėra lengva, eilė sudaroma trejiems metams į 
priekį. Žinoma, ten nuvažiavęs aš tikrai pasi-
naudočiau proga ir pafotografuoti, tik klausimas, 

ar tos fotografijos sugultų į albumą. O jeigu 
kalbame apie vietą, kur norėčiau fotografuoti ir 
išleisti albumą, tai būtų viena Jungtinių Ameri-
kos Valstijų - Kolorado valstija. 

- Kodėl jus traukia būtent ši valstija?
- Aš jau buvau nuvažiavęs ten pasižiūrėti, 

padariau bandomuosius skrydžius ir man labai 
patiko. Kolorado valstija yra labai vaizdinga, ten 
yra kalnų, įvairių slėnių, upių, labai gražu. Ten 
gyvena labai europietiškai ir patriotiškai nusitei-

kę žmonės. Daug keliaudamas ir bendraudamas 
su žmonėmis supratau, kad ne visi knygas ver-
tina taip, kaip mes. Mums su motinos pienu yra 
įskiepyta, kad knyga - didžiausia vertybė, knyg-
nešiai dėl to savo gyvybes aukojo ir panašiai. Tad 
knygos saugojimas, pagarba jai yra daugiau eu-
ropietiška tradicija, kuri, pasirodo, gyva ir Kolo-
rado valstijoje. Be to, čia gyvenantys žmonės 
labai judrūs, sveikai gyvenantys. Juk Kolorado 
valstija yra tarsi sporto ir sveiko gyvenimo būdo 
sostinė, o tai jau atitinka ir mano vertybes. 

n Projekto pradžia: 2014 metų rugsėjo 23 diena.
n Tikslas: pasitelkiant mobiliojo interne-to galimybes, suteikti progą gyventojams iš-maniuosiuose įrenginiuose stebėti gyvas transliacijas iš gražiausių Lietuvos vietovių.
n Stebėjimo taškai: veikia 7 kameros, fiksuojančios Lietuvos vaizdus Vilniaus, Kau-no senamiesčiuose, Trakuose, Žemaitijos apy-linkėse netoli Šilalės, Nemuno vagoje ties Raudone, Parnidžio kopoje Nidoje ir Klaipė-dos uoste prie šiaurinio molo.

Projektas „lietuva tavo delne“

Nemuno vaga ties Raudone

Rotušės aikštė Kaune

Šiaurinis Klaipėdos uosto molas
Projekto „Lietuva tavo delne“ archyvo nuotr.
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Eimantė Juršėnaitė

- Ar visuomet svajojai tapti drabužių 
dizainere?

- Menas visuomet buvo šalia ir, rodos, in-
tuityviai žingsniavau link dabartinės savo pro-
fesijos: nuo pirmos klasės lankiau dailės mo-

kyklą, o nuo aštuntos su dideliu susidomėjimu 
ir siuvimo būrelį. Baigusi mokyklą tikrai žino-
jau, kad studijuosiu Vilniaus dailės akademijo-
je (VDA). Iš pradžių mane žavėjo ir interjero 
dizainas, bet apsilankius VDA Kostiumo dizai-
no katedros atvirų durų dienoje tvirtai nu-
sprendžiau, kad būsiu drabužių dizainerė.

- Kas paskatino įkurti nuosavą prekės 
ženklą ir dizaino studiją?

- Dar studijų metais teko padirbėti kituose 
mados namuose. Dirbdama pas savo mėgsta-
miausią lietuvių dizainerę Ramunę Piekautaitę 
įgijau nemažai vertingos patirties, susiformavo 
suvokimas apie mados verslą, tikrąją drabužių, 
kaip kūrinių kokybę ir klientų poreikius. Vėliau 
patirties sėmiausi itališkų kailių mados namuo-
se „Rapuano“, ten susipažinau su kitos šalies 
mados tradicija ir kitokiu verslo modeliu, ap-
jungiančiu kelių šalių rinkas. Nors gerai sekė-
si, dirbdama kitiems nesijaučiau save realizuo-
janti ar iki galo atskleidžianti gebėjimus. Man 
reikėjo didesnių iššūkių, kūrybiškumo, funkci-
nių užduočių. Esu individualistė, nemėgstu tai-
kytis, džiaugiuosi kitų kurtomis sistemomis tik 
kol su jomis susipažįstu ir pasisemiu patirties, 
o tada man ima nebepatikti, nenoriu būti kitų 
žmonių idėjų įgyvendintoja. Pati turiu daugybę 
idėjų, tad padedama kitų, noriu realizuoti savas. 
Čia labai tinka mano mėgstamas posakis: dirbk 
dėl savo svajonės, nes kitaip dirbsi dėl kitų 
žmonių svajonių. Taigi maždaug prieš 6 metus, 
būdama VDA ketvirtakursė, pradėjau įgyven-
dinti individualius užsakymus, atsirado mano 
prekės ženklas „Pinta mada“, o prieš 3 metus 
šis prekės ženklas peraugo į „Agnė Fashion“. 

- Kokie „darbo sau“ pranašumai?
- Mėgstu laisvę ir nepriklausomybę, todėl 

man vienas malonumas dirbti pagal savo asme-
ninį grafiką. Gyvenu savo ritmu - kartais turiu 
ypatingo kūrybinio piko laikotarpius, tada dirbu 
nesustodama, trumpindama net ir miego valan-
das. O kartais man reikia lėto tempo. Vis dėlto 
esu atsakinga už savo pažadus klientams - as-
meninį ritmą derinu su atsakomybe. Tiesa, tai 
reikalauja nemažai disciplinos ir tikslaus laiko 
planavimo, kitaip veikiausiai laikas būtų praleis-
tas veltui. Didžiausi „darbo sau“ pranašumai - 
savirealizacija, daugiau kūrybinės laisvės, gali-
mybių ir iššūkių. Žinoma, reikia prisiimti ir dau-
giau atsakomybės, tenka patirti daugiau streso.

- Kaip apibūdintum savo prekės ženk-
lą „Agnė Fashion“?

- „Agnė Fashion“ drabužiai pasižymi for-
mų ir siluetų minimalizmu, geometriniais raš-
tais, kontrastingais deriniais. Didžiuojuosi dar 
studijų VDA laikais atradusi savo identitetą. 
Mano vizitinė kortelė - pintas audinys. Kiek-
vienoje kolekcijoje ieškau vis naujų galimy-
bių, pinto audinio pateikimo formų, raštų ir 
variacijų. Su pynimais galima labai efektyviai 
koreguoti moterų siluetus, išryškinti gražiau-
sias kūno linijas, tai suteikia daug erdvės 
klienčių norų įgyvendinimui. Pynimai labai 
retai naudojami tiek mūsų šalies, tiek užsie-
nio dizainerių kūryboje, aukštosios mados 

Verslo žmonės

Agnė Deveikytė: verslo esmė - talentas ir meilė darbui

Kūrybinga ir idėjų nestokojanti dizainerė Agnė DeveiKytė (28) šiandien gali pasidžiaugti 
daugybe stilingų klienčių ir nuosavu prekės ženklu „Agnė Fashion“. tačiau tam, kad kūrėja, 
garsėjanti išskirtiniu kūrybos bruožu - pintu audiniu, atrastų savo klientą vien talento ne-
pakako. Agnei teko išmokti daugybę pamokų apie verslą, jo vystymą ir rinkodarą.

l	Gimimo	data:	1986 03 01

l Studijos:	Kostiumo dizaino bakalauras ir  

magistras (Vilniaus Dailės akademija)

l	Laisvalaikio	pomėgiai: kelionės, knygos, 

šokiai, sportas
l Kredo:	Dirbk dėl savo svajonių!

DOsJĖ

Martyno Slapšio nuotr.
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kolekcijose. Dažniau panašiu principu kuria-
mi aksesuarai, tačiau labai retai net ir pavie-
niai drabužių modeliai atsiranda kolekcijose. 
Nežinau kito prekės ženklo, kurio visa kon-
cepcija paremta audinio pynimais.

- Kad ir kiek būtų kūrybos, nuosavo pre-
kės ženklo kūrimas bei plėtra yra ir verslas. 
Ar lengva dizaineriui vystyti verslą? 

- Žinoma, verslininkui tai kur kas lengves-
nė užduotis nei šios srities pagrindų neturin-
čiam dizaineriui. Tačiau visko galima greitai 
išmokti sekant rinką, konsultuojantis su spe-
cialistais. Man pasisekė, kad turiu draugų, 
galinčių patarti, pakonsultuoti ir padėti susio-
rientuoti verslo džiunglėse. Kita vertus, vers-
lo esmė yra talentas ir meilė savo darbui. 
Belieka pasinaudoti visomis prieinamomis 
žiniomis apie verslą ir aplankys sėkmė - ne-
abejingų tavo darbui tikrai atsiras. 

- Kokių pamokų išmokai?
- Visada turiu per daug idėjų ir degu noru 

jas įgyvendinti. Dabar suprantu, kad norint sėk-
mingo verslo reikia viską gerai apgalvoti: atsi-
rinkti siūlomą asortimentą, aiškiai suformuluo-
ti tikslą ir pasirinkti konkrečią strategiją. Įkūrus 
prekės ženklą pačiai vienai teko rūpintis ir kū-
ryba, ir gamyba, ir rinkodara, ir buhalterija. Tik 
pradinės stadijos verslą plėtoti gali vienas as-

muo, vėliau būtina komanda, sudaryta iš skir-
tingų sričių specialistų. Anksčiau viską norėjau 
daryti pati, dabar suvokiu, kad geras verslinin-
kas nedaro visko pats. Jis stebi, kontroliuoja, 
be to, turi matyti visumą. Nereikėtų tapatintis 
su verslu, o nuo jo atsitraukus sukurta sistema 
turi veikti sklandžiai. 

- Šiuo metu yra nemažai jaunų kūrėjų, 
siūlančių savo gaminius. Kaip nepasiklys-
ti ir išlikti matomai tokioje rinkoje?

- Konkurencija išties nemaža, atsiranda 
daug naujų prekės ženklų ir tai nėra blogai. Vis 
dėlto, manau, yra skirtumas tarp diplomuoto 
dizainerio ir tų kūrėjų, kurie iš to daro vien tik 
verslą. Mokslus baigę specialistai visai kitaip 
suvokia madą, mato plačiau, įgy-
vendina tikrąjį kūrybinį procesą 
ir iš tiesų kuria madą. Dažniau-
siai verslininkai nesismulkina ir 
gamina labiau masinę produkciją, 
o aš kaip dizainerė, 6 metus stu-
dijavusi VDA, siūlau subrandin-
tus ir gerai apgalvotus individu-
alius modelius. Klientams aš siū-
lau savo žinias, patarimus, kon-
sultacijas ir žinau, kaip drabužius 
pritaikyti kiekvienam individua-
liai, atsižvelgiant į kiekvieno figū-
ros subtilybes ir asmenybės po-
reikius. Tai - pridėtinė vertė. Man 
matomai išlikti padeda ir mano vi-
zitinė kortelė - pintas audinys.

- Pavadintum save versli-
ninke?

- Pirmiausia norėčiau save va-
dinti dizainere, o tik tada versli-
ninke. Manau, esu savotiškas šių 
dviejų specialistų junginys, nors 
šiuo metu esu diplomuota kostiu-
mo dizainerė ir visiškai nediplo-
muota verslininkė. Suvokdama, 
kad siekiant sėkmės abu gebėji-
mus reikia suderinti. Labai inten-
syviai domiuosi verslo subtilybė-
mis, pildau spragas: daug skaitau, 
konsultuojuosi su verslo profesio-
nalais. Jau užsiregistravau į Mados 
akademijoje rengiamus „L’Officiel“ 
mados verslo kursus. 

Verslo žmonės

verslo esmė - talentas ir meilė darbui

Esu diplomuota 
kostiumo 
dizainErė 
ir visiškai 
nEdiplomuota 
vErslininkė

„Agnė Fashion“ 
drabužių išskirtinis 

bruožas - pintas 
audinys

Luko Griciaus nuotr.
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StiliuS
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aApniukusį rudenį dizaineriai suskato 

rodyti 2015-ųjų pavasariui ir vasarai 
kurtas kolekcijas. Beveik nė vienas 
neapsiėjo be gėlių. Vienų dizainerių 
kolekcijose gėlių raštai mirgėte 
mirgėjo (pavyzdžiui, „Blumarine“  
ar Maiklo Korso (Michael Kors) 
kolekcijose), kitų pasirodė  
tik prabėgomis, tačiau viena  
aišku - būsi madinga, patraukli  
ir moteriška, jei ateinantį sezoną 
savo spintoje turėsi bent vieną 
gėlėtą drabužį.

JAV dizainerio Maiklo Korso 
(Michael Kors) kolekcija, 
pristatyta Niujorke

Kolekcijoje dominuoja gėlių 
siuvinėjimais ar gėlių aplikacijomis 

dekoruotos suknelės ir sijonai
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StiliuS

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Kitą vasarą spintoje  
būtina turėti bent  
vieną gėlėtą suknelę

EPA-Eltos nuotr.

Italijos mados namų 
„Blumarine“ kolekcija, 

pristatyta Milane



26 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  1 7

ŽvaigŽdės

Andželina Džoli (Angelina Jolie) dėl pagalbos 
pabėgėliams ir seksualinio smurto aukoms 
pelnė pasaulio garsių žmonių pripažinimą

EPA-Eltos nuotr.

Ispanų aktorė PeneloPė Krus 
(Penelope Cruz, 40) išrinkta sek-
sualiausia pasaulio moterimi. Tokį 
titulą jai suteikė niujorke leidžia-
mas vyrų žurnalas „esquire“.

Interviu žurnalui aktorė teigė, 
kad jai gyvenime svarbiausia yra šei-
ma, tačiau atsisakė kalbėti apie san-
tykius su savo vyru aktoriumi Chav-
jeru Bardemu (Javier Bardem), su 
kuriuo augina du vaikus. „Tai priklau-
so mums“, - sakė kino žvaigždė.

Pernai seksualiausia pasaulio mo-
terimi žurnalas paskelbė aktorę Skar-
let Johanson (Scarlett Johansson). 
Anksčiau laureatėmis jau yra buvu-
sios Mila Kunis (Mila Kunis) ir An-
dželina Džoli (Angelina Jolie).

Aktorė Lėja Seidu 
(Lea Seydoux) 
jau netrukus 
imsis vaidmens 
naujajame 
bondiados filme

EPA-Eltos nuotr. 

Karalienė Elžbieta apdovanojo A.Džoli
Karalienė elžbIeTa II praėjusį penktadie-
nį per ceremoniją bakingamo rūmuose 
pagerbė JaV aktorę andželIną džolI 
(angelina Jolie, 39).

Karalienė įžymiąją aktorę apdovanojo Di-
džiosios Britanijos garbės damos titulu už pa-
stangas kovoje su seksualine prievarta karo zo-
nose ir jos įnašą į Britų užsienio politiką. Apdo-
vanojimas A.Džoli buvo įteiktas penktadienį per 
privatų susitikimą su karaliene Elžbieta II.

P.K
ru

s -
 se

ks
ua

lia
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ia
 pa
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io
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ot
er

is
Aktorei Penelopei Krus (Penelope 
Cruz) amžius netrukdo pelnyti 
seksualiausios moters titulo

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

Pagrindinį moters vaidmenį naujame filme apie slaptąjį agentą 007 Džeimsą Bondą 
atliks žinoma 29 metų prancūzų aktorė ir modelis Lėja SeiDu (Lea Seydoux).

Filmavimas prasidės po šešių savaičių - lapkričio pabaigoje.
Prancūzų aktorė skandalingai išgarsėjo, kai 2013 metais ekranuose pasi-

rodė juosta „Adelės gyvenimas“, kur ji suvaidino Emą - pagrindinės herojės 
meilužę.

Naujasis bondiados filmas bus jau 24-asis. Dž.Bondą jame vėl vaidins Danie-
lis Kreigas (Daniel Craig).

Prancūzų aktorė L.Seidu bus  
naujoji Dž.Bondo mergina

Karalienė Elžbieta apdovanojo A.Džoli
Sprendimas JAV aktorę pagerbti garbės 

damos titulu buvo paskelbtas birželį, kai 
A.Džoli Londone organizavo tarptautinę 
konferenciją dėl seksualinio smurto karo 
zonose. 

39-erių moteris dėl pagalbos pabėgė-
liams ir seksualinio smurto aukoms pelnė 
pasaulio garsių žmonių pripažinimą.

Britanijoje garbės titulus skiria karalie-
nė, bet sąrašus rengia valstybės tarnautojų 
komitetai, priimantys pasiūlymus iš vyriau-
sybės ir visuomenės.

Kantri dainininkę TeiLor SvifT (Taylor 
Swift, 24) žurnalas „Billboard“ išrinko 
metų moterimi. ji yra pirmoji atlikėja, 
tokį titulą pelniusi ne vieną kartą.

T.Svift savo karjeros kelią pradėjo 
2006 m. kaip kantri muzikos sensacija. 
Per tiek metų ji sugebėjo ne tik išlikti 
muzikos aukštumose, bet ir pereiti prie 
popmuzikos stiliaus. Spalio 27 d. ji planuo-
ja išleisti savo penktąjį albumą „1989“.

„Ji yra viena iš didžiausią įtaką da-
rančių savo kartos atstovų. Jos dainoms 
puikiai sekasi muzikos topuose“, - sakė 
muzikos žurnalo „Billboard“ atstovė.

Kiekvieno T.Svift albumo JAV yra 
parduodama daugiau nei 4 mln. kopijų.

Metų moters titulas jai bus suteik-
tas gruodį per kasmetį renginį Niujorke 
„Billboard“ moterys muzikoje“.

T.Svift pateko į 
muzikos istoriją
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grožio paletė

kokias priemones pasirinkti?

Specialistė sako, kad veidą galima mo-
deliuoti skystomis pudromis, naudojant tonu 
šviesesnę ir tonu tamsesnę nei makiažo pa-
grindas, atitinkantis jūsų odos spalvą. Tačiau 
tokiu atveju kiekvienai prireiktų trijų pudros 
buteliukų, o tai jau reiškia nemenkas išlaidas 
ir papildomus rūpesčius. Galima naudoti ir 

maskuoklių paletę, bet tam reikalingi įgū-
džiai, nes skystos tekstūros priemones sun-
kiau išsklaidyti ir sumaišyti. Be to, jos ne-
labai tinka kasdieniam makiažui. „Pačios 
paprasčiausios priemonės, tinkančios veidui 
modeliuoti,  - bronzantas ir kompaktinė pud-
ra, kurios spalva gerokai tamsesnė nei jūsų 
odos. Pastarąją itin rekomenduoju, nes kom-
paktinė pudra neturi bronzantui būdingo 

blizgesio, dėl kurio norėdamos pasiaurinti 
tam tikras veido vietas galime ir neišgauti 
norimo rezultato. Veidui modeliuoti pasirin-
kus tonu tamsesnę kompaktinę pudrą, spal-
vų kontrastas nebus labai ryškus - joje yra 
mažiau pigmento, tad spalvų perėjimai nebus 
tokie akivaizdūs, be to, paskirstyti sausą 
produktą lengviau. Tamsesnė pudra puikiai 
tiks ir dieniniam makiažui, - sakė G.Skuo-
dytė. - Kita bruožų išryškinimo ir optinės 
iliuzijos sukūrimo priemonė - šviesinamoji 
pudra (angl. highlighter). Jų būna skystų, kre-
minių, tačiau situacijose, kai nuo prakaito 
viskas gali nutekėti, labai rekomenduoju 
naudoti birias arba kompaktines, kurios labai 
gražiai atspindės šviesą ir ypač dailiai atro-
dys fotografijose.“

Makiažo gudrybė - veido modeliavimas 

G.Skuodytė pademonstravo, kaip keliais teptuko potėpiais  
pasitelkiant kosmetiką patobulinti veido bruožus: 
susiaurinti skruostus ir nosį, paryškinti skruostikaulius.  
Kad lūpos atrodytų putlesnės, pašviesintas Kupidono linkis 

Ryčio Gasparavičiaus  nuotr.

Norint padailinti veido bruožus, visiškai nebūtina kreiptis į plastikos chirurgus.  
Anot vizažistės Godos skuodytės, lengviausias būdas pabrėžti veido privalumus ir  
paslėpti trūkumus bei suteikti veidui gražią ovalo formą - pasinaudoti priemonėmis, 
esančiomis kiekvienos kosmetinėje, tiesiog reikia žinoti keletą nesudėtingų makiažo 
gudrybių apie veido modeliavimą.

PRIEŠ PO
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Drėkinamoji-maitinamoji kaukė (1)

Drėkinamoji-maitinamoji kaukė intensy-
viai drėkina, gaivina odą ir daro ją elastingą, 
maloniai veikia ir padeda išlaikyti drėgmę. 
Švelnios tekstūros, gaivaus kvapo.

intensyviai drėkinantis serumas (2)

Labai efektyvus serumas paviršiniams 
odos sluoksniams padeda susigrąžinti ir 
išlaikyti reikiamą drėgmės kiekį ir suteikia 
odai visiško komforto jausmą. Serumas 
stiprina kremų poveikį - odos drėgmės 
kiekis padidėja iki 63 proc.

Drėkinantis kremas normaliai ir 
sausai odai (3)

Drėkinantis kremas puikiai drėkina la-
bai sausą odą. Jis akimirksniu pašalina 
tempimo pojūtį, patikimai saugo odą nuo 
sausėjimo. Dingsta smulkios nuo dehidra-
tacijos atsiradusios odos raukšlelės. Re-
zultatas - sudrėkinta ir skaisti oda.

Drėkinantis lengvas kremas 
normaliai ir mišriai odai (4)

Drėkinantis kremas puikiai drėkina 
odą. Jis akimirksniu pašalina tempimo po-

jūtį, patikimai saugo odą nuo sausėjimo. 
Dingsta smulkios nuo dehidratacijos atsi-
radusios odos raukšlelės. Rezultatas - su-
drėkinta ir skaisti oda.

Maitinamasis 
kūno  
eliksyras (5) 

Eliksyras, pra-
turtintas aliejumi 
su vyšnių žiedais 
ir lotosu, suteikia 
minkštos odos po-
jūtį.  Vyšnių kau-
liukų aliejus mai-
tina ir minkština. 
Purkškite ant viso 
kūno, arba ant no-
rimų vietų ir įma-
sažuokite suka-
maisiais judesiais. 
Naudokite kas-
dien arba masa-
žui. Oda tampa 
švelni, šilkinė ir 
subtiliai kvepianti 
gėlėmis ir musku-
su. Tinka visų ti-
pų odai. 

Goda Skuodytė atskleidžia keletą  
gudrybių, kaip padailinti veido bruožus

Tamsios spalvos vizualiai mažina, siauri-
na, tad tamsiais tonais lengvai paslėpsime vei-
do trūkumus: pasiaurinsime apvalius skruos-
tus, plačią nosį ar smakrą.  

n Užtepusios tamsesnį atspalvį palei plau-
kų liniją sumažinsime pernelyg aukštą kaktą. 

n Norėdamos pasiaurinti skruostus, juos 
įtraukite ir įdubimus patepkite bronzantu. 

n Nepamirškite šiek tiek patamsinti smil-
kinius, kad pabrėžtumėte veido formą. 

n Jeigu bronzantas atrodo per ryškus, jį 
sušvelninkite birios pudros sluoksniu ar švel-
niai pavalykite popierine servetėle.

Šviesios spalvos vizualiai didina, pabrėžia 
iškilius veido bruožus. Tad gražiausias veido 
vietas ryškiname vadinamuoju blyksniu - švie-
sesne pudra. Šviesiname paakius, nosies centrą, 
skruostikaulių viršų. Galime šviesinti ir kaktos 
bei smakro centrus. Tie bruožai, kuriuos išryš-
kinsite, pirmiausia atkreips kitų dėmesį.

n Norėdamos vizualiai susiaurinti nosį, 
per jos vidurį užtepkite tokio pločio švieses-
nį blyksnį, kokio storio įsivaizduojate savo 
tobulą nosį, o šonus patamsinkite. Žmonės 
pirmiausiai pamatys pašviesintą vietą ir todėl 
ji atrodys siauresnė.

n Pašviesinusios Kupidono (viršutinės 
lūpos) linkį paputlinsime lūpas.

n Daugiausia šviesinamosios pudros nau-
dokite virš skruostikaulių iki pat smilkinių ir 
virš antakių - pieškite savotišką C raidės for-
mą. Tam labai tiks teptukas-vėduoklė, kuris 
šiaip jau yra skirtas nubyrėjusiems šešėliams 
nubraukti.

n Biri arba kompaktinė šviesinamoji pud-
ra padeda sukurti iliuziją, kad turite Andže-
linos Džoli (Angelina Jolie) skruostikaulius 
(šviesinamąja pudra patepus jų viršų) ar lūpas 
(paryškinus Kupidono linkį). Juk šiais laikais 
grožis matuojamas andželinodžauliais! 

n Jeigu vilkite drabužius su iškirpte, spin-
dinčia pudra galite papudruoti ir raktikaulius, 
taip jūs atrodysite lieknesnė.

SVARBU: bronzantui ir šviesiai pudrai 
naudokite atskirus teptukus, kad išgautumė-
te grynas, švarias spalvas.

grožio paletė

Parengė Eimantė JurŠėnaiTė

Drėkinamoji linija „Hydradvance”
Pagrindinė linijos veiklioji medžiaga - baravykų ištrauka, garantuojanti drėgmės 
kiekį epidermyje (viršutiniame odos sluoksnyje), skatinanti natūralų drėkinimo 
procesą ir grąžinanti odai elastingumą.

„Laisvalaikis“ rekomenduoja

1 2 3 4
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1. Maždaug 16 mln. amerikiečių praktikuoja jogą.
2. Žodis „joga“ kilo iš sanskrito kalbos žodžio 
„yuj“, kuris reiškia „burtis kartu“. Juk būtent 
joga suburia žmones vienam tikslui.
3. Aktualu vyrams - anot indų mokslininkų, 
joga gali užkirsti kelią ankstyvai ejakuliacijai 
ir ją gydyti.
4. Pirminis jogos tikslas buvo vidinės jėgos iš-
laisvinimas, dabar žmonės joga užsiima norėdami 
numesti svorio ar palaikyti dailias kūno linijas.

5. Geras Zigmundo Froido (Sigmund Freud) 
draugas psichiatras Karlas Gustavas Jungas 
(Carl Gustav Jung) buvo vienas pirmųjų va-
kariečių, atradusių jogą ir išsamiai ją išanali-
zavusių.
6. Visame pasaulyje žinoma daugiau nei 100 
skirtingų jogos rūšių, bet visas jas vienija 
viena idėja - atrasti vienybę su visata.
7. Patandžalis - indų išminčius, traktuojamas 
kaip jogos tėvas.

8. Joga yra vadinama vienu sėkmingiausių 
globalizacijos produktų.
9. Daugeliui gerai žinoma lotoso poza jogoje 
simbolizuoja idealią simetriją ir lotoso gėlės 
grožį.
10. Nors apie jogos teikiamą naudą galima 
rasti sąrašus, kuriuose nurodyta didžioji dalis 
pasaulio ligų ir negalavimų, tiesa tokia, kad 
ši filosofija nebuvo sugalvota kaip vaistas.

Parengta pagal užsienio spaudą

SavijautoS kodaS

Įdomūs faktai apie jogą
Iš Rytų atkeliavusi joga greitai užkariavo Vakarų pasaulį. Tiesa, pirminė jogos paskirtis tikrai nebuvo numesti 
svorio ar išlaikyti stangrų kūną. Pateikiame keletą įdomių faktų, kurių iki šiol apie jogą galbūt nežinojote.
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SavijautoS kodaS

Greita pagalba savijautai pagerinti
Geros savijautos namai „Kūno akademija“ nuo
lat džiuginanti dovanomis „Laisvalaikio“ klubo 
kortelių savininkus ir šįkart turi ypatingų pasiū
lymų  du puikius masažus savijautai pagerinti.

KINEZITERAPINIS MASAŽAS atkuria sutri-
kusios arba pažeistos vietos funkcionavimą: paša-
lina skausmą ir raumenų nuovargį, įtampą, page-
rina kraujotaką ir medžiagų apykaitą, naikina spaz-
mus, atkuria sąnarių judrumą. Šio masažo metu 
jungiamos dvi technikos - tai gydymas judesiu bei 
raumenų masažas. Masažo metu specialistas nau-
doja tiek kineziterapinius, dažniausiai pasyvius ju-
desius, tiek įvairias masažo technikas: atpalaiduo-
jantis, tonizuojantis, taškinis, sportinis.

SPORTINIS MASAŽAS - tai masažas, skirtas 
ne tik aktyviai sportuojantiems ar patiriantiems 
didelį fizinį krūvį, jis taip pat tinka ir tiems, kurie 
jaučia nuolatinę fizinę įtampą bei nuovargį visame 
kūne. Tai stiprus stimuliuojantis bei visas rau-
menų grupes išmankštinantis masažas, atlieka-
mas raumenis įšildančiais greitais, stipriais bei 
giliais judesiais.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „Laisvalaikio” kortele

45%
nuolaida sportiniam arba kineziterapiniam 

nugaros arba viso kūno masažui

„Kūno akademija“

Upės g.5, Vilnius, tel. +370 607 92196

www.kunoakademija.lt

„Kūno akademijos“ archyvo nuotr.
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Psichologijos kodas

Ringailė Stulpinaitė

- Nuo ko priklauso tėvų ir vaikų santy-
kių kokybė? Kodėl kartais sakome, kad 
tėvai kišasi į suaugusių vaikų gyvenimą?

- Elementariausias atsakymas, kodėl tėvai 
kišasi į vaikų gyvenimą, būtų toks, kad tė-
vams vaikai visada bus vaikai. Tėvai dažniau 
nepripažįsta vaikų atitrūkimo, nei pripažįsta. 
Bendravimo kokybė su tėvais suaugus pri-
klauso tik nuo to, kaip sugebama apsibrėžti 
laisvės ir nepriklausomybės ribas. Paradok-
sas, tačiau, viena vertus, vaikams reikia tap-
ti nuo tėvų nepriklausomiems, kita vertus, 
santykius išlaikyti taip pat reikia. Taigi sura-
dus tinkamą balansą, galima sakyti, kad konf-
likto ir kišimosi į gyvenimą nebėra. Deja, 
paprastai būna taip, kad santykiai per daug 
artimi ir tada sakome, kad tėvai į mūsų gy-
venimą kišasi. Taip yra dėl to, kad vaikai ne-
moka nustatyti ribų arba absoliučiai nutraukia 
santykius. Ir viena, ir kita yra kraštutinumai. 
Jauni, progresyvūs žmonės turėtų būti išmin-

tingesni. Tėvams bus sunkiau keistis. Tačiau 
reikia nepamiršti: kuo geriau išspręsime sa-
vo problemas su tėvais, tuo laimingesni bus 
mūsų vaikai, kurie mokysis iš mūsų modelio. 
Šiuo atveju tinka posakis, kad dažus mums 
gyvenimo paveikslui tapyti suteikia tėvai, bet 
tapome patys.

- Gal dvi kartos dažnai nesutaria dėl 
skirtingu laiku susiformavusių vertybių 
ir pasaulėžiūros?

- Taip ir yra. Nors įdomu yra tai, kad kai 
mes suaugame, kartais sakome: „Na jau ne, 
aš tai nedarysiu taip, kaip mano tėvai, arba 
nebūsiu toks, kaip jie“. O paradoksas yra 
toks, kad būtent tėvai mus ir suformavo to-
kius, kokie esame dabar. Ir čia turime tokį 
kontrastą: arba aš save priimu, myliu  ir to-
kiu atveju be problemų priimame tėvus, ar-

ba savęs nepriimu ir visuomet maištavau 
prieš tėvų auklėjimą ir jų vertybes. Žmogui 
suaugus visa tai dar labiau sustiprėja. Nie-
kada nebūna nieko tobulo 100 procentų, bet 
žmonės paprasčiau randa save ir geriau su-
taria su tėvais tada, kai augant vaikystė ir 
jaunystė praėjo sklandžiai, vertybės nesikir-

to ir auklėjimo sistema buvo priimtina. Tai 
ir suaugus vaikams, visi vieni kitus gerbia 
ir lengviau randa sutarimą. Remiantis garsiu 
austrų gydytoju, psichiatru, individualiosios 
psichologijos pradininku Alfredu Adleriu, 

Tėvai dažniau 
nepripažįsTa vaikų 
aTiTrūkimo, nei 
pripažįsTa

Kai kalbame apie kartų konfliktą, nere-
tai pirmiausiai galvojame apie suaugusių 
vaikų ir jų tėvų santykius. Tačiau pasirodo, 
kad galimo kartų konflikto ištakos pra-
sideda kur kas anksčiau. Apie tai, kokios 
priežastys ir klaidos lemia nesutarimus 
tarp vaikų ir tėvų ir kaip tai spręsti, „Lais-
valaikiui“ pasakojo individualiosios psi-
chologijos konsultantė EgLė PELiEnė. Kartų konfliktas. Ar jis amžinas?
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Psichologijos kodas

sprendimai pagal eglę pelienę

Šimtaprocentinių receptų nėra,  
tačiau yra keli būdai siekti tarpusavio sutarimo.

 

1 Kuo daugiau kalbėtis ir viską  
išsiaiškinti. 

2 Nubrėžti aiškias ribas. Kartais tėvai 
peržengia ribas, o kartais patys vaikai jas 

per daug atitolina. 

3 Pamėginti įstoti į kito batus. Šiuo atveju 
vaikai turi išmokti į situaciją pažvelgti iš 

tėvų pusės, o tėvai - atvirkščiai. Tokiu būdu 
daug ką pamatytime kitaip ir suprasime kur kas 
geriau. Galų gale reikia suprasti, kad mūsų tėvai 
yra atspindys jų tėvų, tad galima pasidomėti 
seneliais ir tuo, kaip jie auklėjo mūsų tėvus. 
Tėvai turi taip pat stengtis pažinti savo vaikus, 
mokytis toleruoti jų pasirinktą gyvenimo būdą. 

4 Sutarti dėl bendrų ritualų. Tai gali būti  
šeimyniniai pietūs, susitikimai, telefoni

niai skambučiai, bendros išvykos, tradicijų 
puoselėjimas ir panašiai. 

sritys, kuriose dažniausiai kyla 
kartų konfliktas

1 Įvertinimas. Vaikai dažnai jaučiasi 
neįvertinti. Tėvai vis prikiša, kad vaikai, jų 

akimis, kažkurioje srityje per mažai pasiekė, 
nepatiko karjeros ar mokslų srities pasirinkimas.  

2   Gyvenimo būdas ar stilius. Tarkime, 
vaikas yra žaliavalgis, viengungis, keliau-

tojas, dar neatradęs savęs, gyvena bohemiškai 
ir pan. Toks vaiko gyvenimo būdas gali atrodyti 
absoliučiai nepriimtinas jo tėvams.

3 Partnerio pasirinkimas. Natūralu, kad 
bent jau pradžioje tėvai tikrai nelinkę priimti 

naujos antrosios pusės. Jeigu, tarkime, marti 
bus per daug panaši į mamą, tai mama marčioje 
matys savo atspindį arba konkurentę. Jeigu bus 
per daug nuolaidi, vėl netiks. 

4 Anūkų auklėjimas. Kai seneliai nori 
reguliuoti anūkų mitybą, auklėjimą ir 

panašiai. 

žmogaus gyvenimo pagrindai ir gyvenimo 
stilius realiai susiformuoja iki dešimtųjų gy-
venimo metų. Tad įsivaizduokite, kokie turi 
būti atsakingi tėvai, augindami vaikus. Visas 
kertines vertybes, reakcijas į konfliktus, 
santykį su pačiu savimi, santykį su aplinka, 
savivertę mums išugdo tėvai iki tų dešimties 
metų, o vėliau augdamas žmogus visa tai tik 
gludina. 

- Galbūt kartais bendravimo problemas 
ir konfliktą išprovokuoja patys vaikai?

- Viena pusė kalta nebūna. Kartais su-
augę žmonės nori būti nepriklausomi ir lais-
vi, bet atsakomybės neprisiima arba vengia 
prisiimti. Laisvas ir nepriklausomas nuo tė-
vų žmogus turi būti: 1) visiškai finansiškai 
nepriklausomas; 2) morališkai nepriklauso-
mas, kai nereikia prašyti pagalbos, tarkime, 

kad pažiūrėtų anūkus ir panašiai. Norėdami 
visiško nesikišimo, privalome būti ir visiš-
kai nepriklausomi. Klaida daroma tada, kai 
norisi, kad niekas nesikištų, bet patys vai-
kai, kai reikia, prašo įvairialypės pagalbos. 
Klaida ta, kad dažnai neįvardijami abiejų pu-
sių lūkesčiai. Ir dar, kai vaikai suauga, tėvai 
nebeturi kuo rūpintis. Tai yra tuščio lizdo 
sindromas. O ką tiems tėvams veikti? Visą 
gyvenimą augino, o dabar viskas, braižome 
ribas. Tėvai paprastai geriau sutaria su vai-
kais ir neperžengia ribų tada, kai suranda 
hobį arba veiklą, kuo visuomet norėjo užsi-
imti, tačiau nerasdavo laiko: šokti, keliauti, 
užsiimti sodininkyste, intelektualia veikla, 
kultūrine veikla ir t.t. Taisyklė yra tokia, 
gyvenu kitų gyvenimą tada, kai mano paties 
gyvenimas nėra pakankamai įdomus ir pras-
mingas.

Kartų konfliktas. Ar jis amžinas?
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Skonio kodaS
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 Įdomybės

Brangiausi skysčiai Žemėje

kvepalai „Chanel Nr.5“ - 
6878 doleriai už litrą (18,7 tūkst. litų)

Tai bene garsiausi kvepalai pasaulyje, 
pradėti pardavinėti 1922 metais. Garsio-
sios prancūzės Koko Šanel (Coco Chanel) 
sukurtą kompoziciją sudaro apie 80 in-
gredientų, iš kurių brangiausiais yra šim-
talapė rožė. „Chanel Nr.5“ kvepinosi to-
kios garsenybės kaip Merlin Monro (Ma-
rilyn Monroe), Katrina Denev (Catherine 
Deneuve), Nikolė Kidman (Nicole Kid
man) ir Odri Totu (Audrey Tautou).

Žmogaus kraujas 
397 doleriai už litrą (1084 litai)

Priešingai paplitusiai nuomonei, 
kad dėl masinės donorystės žmogaus 
kraujas nėra retenybė, iš tiesų jo kai-
na yra gan aukšta. Mat daug kainuoja 
jo surinkimas, laikymas ir transporta-
vimas.

skorpiono nuodai  
10 317 460 dolerių už litrą (28 mln. litų)

Skorpionai savo nuodais ginasi 
nuo plėšrūnų ir medžiodami. Iš tūks-
tančių rūšių skorpionų tik 25 išskiria 
žmogui mirtinai pavojingus nuodus. 
Kodėl gi šie nuodai yra tokie brangūs? 
Visa esmė  kad šios žaliavos gauti 
yra labai sudėtinga, o jos paklausa yra 
didelė. Nuoduose esantys baltymai 
naudojami gydyti reumatui, insultui, 
žarnyno uždegimui ir net smegenų 
vėžiui.

Žmogaus kraujas, kvepalai „Chanel Nr.5“ ir natūralūs nuodai - kas jiems gali būti 
bendra? Kad ir kaip būtų keista - didžiulė kaina, nes jie yra brangiausi skysčiai Žemėje. 
Pateikiame vertingiausių skysčių reitingą.

karališkosios kobros nuodai  
40 476 doleriai už litrą (110,1 tūkst. litų)

Šios nuodingos gyvatės įkandimas ga-
li per 15 minučių nužudyti žmogų. Kara-
liškoji kobra gali atimti gyvybę net dramb
liui (mirtis ateina po 3 valandų). Kobros 
nuodai jau daugybę metų naudojami me-
dicinoje įvairiems skausmams gydyti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Nagų lakas - 240 dolerių už litrą (655 litai)

Iš pirmo žvilgsnio nagų lakas neatrodo ypač brangi prekė. Vis dėlto mažų buteliukų 
turinys yra gana brangus. Žaliava lakui gaminti yra nitroceliuliozė.
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Dažnai tenka girdėti apie miego  
trūkumo žalą. Išties, jei miegame per  
mažai, blogėja savijauta ir nuotaika,  
mažėja darbingumas... Bet miegoti  
labai daug taip pat kenksminga. Dėl to 
gali rimtai sutrikti sveikata ir mažėja  
gyvenimo trukmė. Tokias išvadas,  
nepriklausomai vienos nuo kitų, padarė 
kelios tyrinėtojų grupės.

Dėl miego trūkumo -  
„melagingi prisiminimai“

Daugelis specialistų dėl dabar labai pa-
plitusių ligų, tokių kaip diabetas, hipertoni-
ja ir Alcheimerio liga, kaltina nuolatinį mie-
go trūkumą. Neretai nepakankamas miego 
kiekis būna eismo įvykių ir technogeninių 
katastrofų priežastis, nes neišsimiegoję 
žmonės būna ne tokie atidūs, jiems sunkiau 

susikaupti. Neseniai mokslininkų grupė iš 
Kalifornijos ir Mičigano universitetų nusta-
tė, kad per mažai miegantys žmonės gali 
patirti „melagingų prisiminimų“. Tyrimo da-
lyviams visą parą nebuvo leidžiama miegoti 
arba jie miegojo mažiau kaip 5 valandas per 
parą. Jie, taip pat antrosios grupės savano-
riai, kuriems buvo leista normaliai išsimie-
goti, buvo prašomi įsiminti „apiplėšimo“, 
sumodeliuoto specialiai dėl eksperimento, 
detales. Tie, kurie nemiegojo arba miegojo 
per mažai, prisimindami smulkmenas pai-
niodavosi. Specialistai nustatė, kad atminties 
spragas didina miego trūkumas. Žmonių, ku-
rie neišsimiega kelias naktis iš eilės, atmin-
tis ilgainiui gali suprastėti. Viena nemiegota 
naktis rizikos nedidina.

Vorviko (Anglija) universiteto specialis-
tai, apklausę beveik 9000 respondentų, nu-
statė, kad 50-64 metų žmonių, miegančių 
mažiau kaip 6 val. per parą, atmintis pras-
tėjo, jiems buvo sunkiau priimti sprendi-
mus. Bet tas pats vyko ir su 65-89 metų 

žmonėmis, jei jie miegodavo ilgiau kaip 8 
valandas. Ir dar vienas eksperimentas:  
penki savanoriai du mėnesius gyveno 
„akmens amžiaus“ sąlygomis - be laikro-
džių, elektros ir vandentiekio. Kadangi veik-
los ir pramogų įvairovė buvo smarkiai ap-
ribota, jie guldavosi dviem valandomis 
anksčiau negu įprastai ir miegodavo vidu-
tiniškai pusantros valandos ilgiau negu vi-
sada. Vidutiniškai jų miego trukmė buvo 
7,2 val. per parą. Jautėsi jie visiškai gerai. 
Tyrimo autorių nuomone, žmonės dažnai 
miega ilgiau, negu būtina, tik todėl, kad 
save įtikina - kitaip jie neišsimiegos. Dar 
XIX a. viduryje darbininkai būdavo privers-
ti dirbti 6 dienas per savaitę po 14 valandų 
per parą, o miegui ir poilsiui jiems likdavo 
ne daugiau kaip 10 val. Suprantama, darbi-
ninkas vargu ar miegodavo ilgiau kaip 6 
valandas, juk reikėdavo ir pavalgyti, ir pa-
bendrauti su šeima. Dabar dauguma žmonių 
dirba po 8 val. per parą ir turi galimybių 
gerai pailsėti.

SavęS pažinimo kodaS

Koks laikas yra optimalus miegui
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SavęS pažinimo kodaS

kokia optimali miego trukmė?

Pastaraisiais dešimtmečiais buvo atlikta ke-
letas išsamių tyrimų siekiant nustatyti, kokia 
vis dėlto turi būti optimali miego trukmė. Pa-
aiškėjo, kad vidutiniškai suaugęs žmogus be 
žalos sveikatai miega nuo septynių iki septynių 
su puse valandos per parą. Žemiausias mirtin-
gumo ir sergamumo rodiklis būdingas tiems, 
kurie miega septynias valandas. O štai tie, kurie 
miega 8 ir daugiau valandų, jau patenka į rizikos 
grupę. Ko gera, teisūs buvo mūsų protėviai, 
kurie guldavosi saulei nusileidus ir keldavosi jai 
tekant... Tiesa, moterims reikia daugiau miego 
negu vyrams. Mat jų smegenims reikia daugiau 
laiko atsigauti, nes gražiosios lyties atstovėms 
tenka atlikti daugiau užduočių negu vyrams, juk, 
be darbo, jos dažnai būna atsakingos ir už namų 
ruošą, ir už vaikus. Šiaurės Karolinos Djuko 
universiteto specialistai daro išvadą, kad pakan-
kamai neišsimiegančios moterys dažniau serga 
depresija ir būna dirglios. Trumpai tariant, ge-
riau laikytis aukso vidurio!

1. lova naudokitės  
pagal paskirtį.

Stenkitės dieną ir net vakare lovoje 
negulinėti. Paskaityti knygą arba pažiūrė-
ti televizorių galima ir sėdint krėsle!

2. Užsirašykite į sporto klubą  
arba bent mankštinkitės.

Užtenka fizinius pratimus daryti vos 
20-30 min. per dieną, kad nemigos neliktų 
nė kvapo. Bet svarbiausia - nesimankštin-
kite prieš naktį! Idealus laikas fiziniam 
krūviui - 4-5 valandos prieš miegą.

3. laikykitės dienos  
režimo.

Stenkitės gultis ir keltis tuo pačiu me-
tu. Organizmui patinka tvarka. Jei neįpra-
tinsite jo prie tam tikro miego ir būdravi-
mo ritmo, bėdų neišvengsite.

4. stenkitės prieš miegą 
nepersivalgyti ir negerti  

daug skysčių.

Ypač venkite gėrimų, turinčių kofeino 
(arbatos, kavos, kolos). Jie ne tik jaudrina 
nervų sistemą, bet ir pasižymi šlapimą va-
rančiu poveikiu, o artėjant nakčiai to visai 
nereikia. Iš alkio urzgiantis pilvas taip pat 
nepadeda užmigti, todėl vakarienės priešui 
neatiduokite. Bet valgykite ne vėliau kaip 
likus 2 valandoms iki miego. Vakarienei 
rinkitės ką nors lengva, pavyzdžiui, aviži-
nę košę su bananu, kuriame gausu mela-
tonino, „miego hormono“. Vietoj arbatos 

išgerkite ramunėlių nuoviro arba šilto pie-
no su medumi. Piene ir meduje gausu trip-
tofano - aminorūgšties, atpalaiduojančios 
raumenis.

5. Prieš miegą išeikite 
pasivaikščioti.

Nors pusvalandį, bet reguliariai. Pa-
mąstykite, gal jums vertėtų įsigyti šunį? 
Su juo nori nenori tektų kiekvieną vakarą 
eiti į lauką.

6. Įsilašinkite į vonią  
eterinių aliejų.

Geriausia tai daryti likus 2-3 valandoms 
iki miego 3 kartus per savaitę po 10 minu-
čių. Į šiltą vonią įlašinkite 5 lašus mėtų ir 
po 2 lašus ramunėlių ir apelsinų aliejaus.

7. vakarais darykite  
raminamąją mankštą.

Dideli fiziniai krūviai prieš miegą ken-
kia, o atpalaiduojantys pratimai, priešingai, 
yra naudingi. Pavyzdžiui, pratimas „Mario-
netė“. Atsistokite tiesiai, kojos - ties pečių 
pločiu. Nukabinkite galvą, šiek tiek pasi-
lenkite į priekį, kad rankos laisvai karotų, 
užsimerkite ir siūbuokite tai į vieną, tai į 
kitą pusę tol, kol pajusite, kad atsipalaida-
vote.

8. Netaupykite  
pirkdami lovą.

Nepatogi lova - ištikima nemigos pa-
lydovė.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Negalite užmigti? 
8 kovos su nemiga būdai
Ką daryti, jei pusę nakties vartotės lovoje nesudėdami bluosto? Pateikiame keletą 
patarimų, kurie geriau negu avių skaičiavimas padeda įveikti nemigą.
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 SVEIKATOS KODAS
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įsitikinę - ne šiaip sau po 
atostogų viešbučiuose „vis-
kas įskaičiuota“ veido oda 
atrodo daug prasčiau negu 
prieš tai. Jau seniai įrodyta, 
kad maistas daro akivaiz-
džią įtaką ne tik mūsų savi-
jautai, bet ir išvaizdai. Maža 
to, dėl jų oda greičiau sens-
ta. Kad to būtų išvengta, 
mokslininkai sudarė sąrašą 
produktų, kurie labiausiai 
kenkia mūsų odai.

1. saldainiai

Per didelis kiekis cukraus gali sukelti procesą, kurio 
metu nyksta odos kolagenai - odą stangrinantys proteinai, 
neleidžiantys jai glebti.

2. alkoholis

Sveikos kepenys - sveika oda. Kai kepenys gerai dirba, 
toksinai, galintys pakenkti odai, yra natūraliai pašalinami 
iš organizmo. Jei toksinai kepenyse užsilieka, jie gali 
užkimšti poras ir skatinti raukšlių atsiradimą.

3. apanglėjusi mėsa

Lygiai taip pat kaip ir saldainiuose paskrudusiuose 
mėsos gabalėliuose slepiasi tylūs odos kolageno 
naikintojai.

4. sūrūs maisto produktai

Net jei jūs nuspręsite gamindami nebenaudoti druskos, 
dar nereiškia, kad pavyks išvengti jos poveikio. Daugelyje 
konservuotų produktų yra sodos, o ši organizme lygiai 
taip pat kaip ir druska kaupia vandenį, kuris sukelia 
patinimą.

5. apdoroti mėsos produktai

Daugelis tokių maisto produktų kaip rūkytos dešros 
ar vytintos mėsos turi sulfitų ir kitų konservantų, kurie 
gali sukelti odos uždegimą ir sendinti odą.

6. Energiniai gėrimai

Nors jie ir suteikia energijos, šie gėrimai daro žalingą 
poveikį jūsų dantims. Juose yra daug rūgšties, kuri 
pažeidžia dantų emalį. Dantys tampa ne tokie atsparūs ir 
ant jų daug greičiau limpa įvairios dėmės. Lygiai toks pats 
ir įvairių citrusinių gėrimų poveikis.

7. Gėrimai su kofeinu

Kofeinas kaip bet koks kitas diuretikas siurbia 
organizmo skysčius, šitaip palikdamas mūsų kūną 
dehidratuoti. O, kaip žinome, vienas pagrindinių sveikos 
odos principų - jos drėkinimas ne tik kremais.

8. Juodoji arbata

Juodoji arbata sunkiai nusivalo ne tik nuo drabužių, bet 
ir nuo dantų. Gera žinia juodosios arbatos su pienu mėgėjams - 
pienas neutralizuoja tanino, esančio arbatoje, poveikį.
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prieš

SveikatoS kodaS

Ringailė Stulpinaitė

Moderni estetinio  
plombavimo technologija 

Estetiniu plombavimu turėtų būti vadi-
nami dantų užpildai, nuo natūralaus danties 
nesiskiriantys nei spalva, nei forma ar pavir-
šiaus struktūra. Svarbiausias danties užpildo 
tikslas - natūralios estetikos sukūrimas. To-
dėl estetiniam plombavimui naudojamas 
aukščiausios kokybės kompozitas, kuris pa-
sižymi ne tik puikiomis fizinėmis savybėmis, 
bet ir natūraliems dantims artimomis opti-
nėmis savybėmis, iš kurių svarbiausia  spal-
va. „ProDentum“ klinikoje danties spalva 
prieš estetinio plombavimo procedūrą nusta-
toma spektrofotometru - pačiu patikimiausiu 
ir tiksliausiu metodu. „Palyginti su įprasti-
niais spalvos nustatymo metodais, tikslumas 
padidėja maždaug 33 procentais, todėl mažė-
ja tikimybė, kad kontrolinio vizito metu pri-
reiks užpildo spalvos korekcijos“, - tikino 
klinikos „ProDentum“ vadovas dr. Vygandas 
Rutkūnas.

kada rinktis estetinį plombavimą?

„Kartais klientai neteisingai supranta, kas 
yra tas estetinis plombavimas ir kada geriau-
sia rinktis būtent šį sprendimą. Tačiau reikia 
žinoti visus estetinio plombavimo „už“ ir 
„prieš“. Būtent dėl to mūsų klinikos odonto-
logai stengiasi klientus supažindinti su pro-
cedūromis iš esmės“, - pasakojo dr. V.Rutkū-
nas. Estetinis plombavimas - tai tiesioginis 
dantų gydymo metodas, kuriam naudojamas 
šviesa kietinamas kompozitas ir rezultatas 
stebimas jau po vienos procedūros. Kompo-
zitą iš esmės galima naudoti beveik visų dy-
džių ir tipų ertmėms atstatyti. 

Svarbiausi estetinio plombavimo privalumai: 
prarandamas minimalus kiekis danties audinių, 
jaučiamas minimalus diskomfortas, santykinai 
trumpas darbo laikas ir, palyginti su bemetalės 
keramikos protezų kaina, nebrangu. Estetiniu 
plombavimu galima koreguoti nedidelius danties 
formos ar spalvos defektus, uždaryti tarpus tarp 
dantų, atstatyti po traumos nuskilusius dantis. 
Tačiau tai nėra tinkamo pasirinkimo gydymo 
metodas tose vietose, kurioms tenka didelis 
kramtymo krūvis arba jei sveikų danties audinių 
likę labai mažai. Dar viena kontraindikacija - ne-
įmanoma patikima drėgmės kontrolė. Pacientai 
estetiniu plombavimu dažniausiai vadina viso 
danties paviršiaus padengimą plomba, tačiau 
toks gydymas turėtų būti taikomas tik tada, kai 
dantų defektai nėra dideli arba dėl objektyvių 
priežasčių nėra galimybių pasirinkti kitokio dan-
tų gydymo metodo (pavyzdžiui, balinimo, este-
tinio protezavimo, ortodontinio gydymo).

 

Estetinio plombavimo formulė 
 pagal „ProDentum“

spalio 1 - gruodžio 15 d. 
„proDentum“ siūlo:  

l 20 proc.  nuolaidą estetiniam  
 plombavimui; 

l 30 proc. nuolaidą burnos higienai; 

l 20 proc.  nuolaidą bemetalei  
 keramikai. 

Su „Laisvalaikio“ kortele - 
nemokama konsultacija dėl 
dantų implantų ir 15 proc. 
nuolaida dantų implantaci-
jos procedūrai.

l Išsamesnė informacija ir registracija  
8-657-77747.

l Daugiau informacijos rasite www.prodentum.lt

NauDiNga iNforMacija

po

Kai naujosios technologijos leidžia odon-
tologijos klinikų paslaugas peržiūrėti jų 
internetiniuose tinklalapiuose, neretai 
susižavime skambiais procedūrų pavadi-
nimais ir jas renkamės, nė nežinodami, ar 
mums to tikrai reikia. Odontologijos kli-
nikos „ProDentum“ specialistai įsitikinę, 
kad klientai turi būti išsamiai supažindi-
nami su jiems teikiamomis paslaugomis 
ir procedūromis.

Gydymą atliko estetinio plombavimo specialistė gyd. Gerda Valiukienė, „ProDentum“ klinika

„ProDentum“ klinikos  
estetinio plombavimo specialistė  

gyd. Gerda Valiukienė
„proDentum“ archyvo nuotr.



40 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  1 7

 KaleidosKopas

Van Gogo portretas 
pražįs Olandijos sode

Didžiausio pasaulio sodo „Keukenhof“ 

Olandijoje sodininkams kilo originali idėja. Jie 

nutarė tulpes susodinti taip, kad pražydusios 

kitų metų balandį jos suformuotų garsaus olan-

dų tapytojo Vincento Van Gogo (Vincent van 

Gogh) portretą. Tokiu būdu bus paminėta gar-

binga sukaktis - 2015 m. sukaks 125 metai po 

žinomo dailininko mirties.
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tr.Tailande - Lotoso 
gėlių šventė

Tailande minimas kasmetis Lotoso gėlių 
festivalis. Prie Bang Pakong upės susirinkę 
žmonės ant didžiulės vandenyje plaukiančios 
Budos statulos meta ką tik nuskintus lotoso 
žiedus, šitaip minėdami paskutinę budistų 
gavėnios dieną. Tokia tradicija Tailande gy-
vuoja jau labai seniai. Lotoso gėlės šioje ša-
lyje laikomos šventomis gėlėmis, mat tikima, 
kad vos gimęs Buda pirmuosius savo žings-
nius žengė būtent per jų žiedus.

 KaleidosKopas

Berlynas nušvito kitomis spalvomis
Spalio 10-19 d. Berlyne vyksta kasmetis Šviesos festivalis. 12 naktų mieste vyksta įvai-

riausi šviesos šou, instaliacijos, fejerverkai, koncertai, parodos ir spektakliai. Pagrindinės 
miesto vertybės, pastatai ir gatvės šiomis dienomis atrodys visiškai kitaip, todėl pažinti Ber-
lyno bus nebeįmanoma. Pasigrožėti šiuo įdomiu ir visiškai kitokiu Berlynu bus galima iš 
įvairiausių miesto vietų.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Šri Lanka ir romantiškieji Maldyvai
Išskirtinių kelionių organizatoriaus „Boutique Travel“ maršrutuose - 
visada ypatingi kelionių pasiūlymai. Šįkart pristatome  
romantiškuosius Maldyvus ir egzotiškąją Šri Lanką.

Kelionių gidas

KOLOMBAS

Skrydis į Kolombo oro uostą. Ko-
lombas, kaip ir daugelis besivystan-

čių pasaulio šalių sostinių, labai greitai 
keičiantis savo veidą miestas. Vos ne 
per naktį dangoraižiai iškyla tose vie-
tose, kur neseniai stovėjo seni statiniai. 
Tačiau yra vietų, kur senojo Kolombo 
gyvenimo žavesys išliko - tai ir 100 me-
tų senumo laikrodžio bokštas, ir britų 
kolonijiniai pastatai.

1-
2 
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GIRITALE KANDALAMA/
DAMBULA/MATALE/KANDI

Keliaujame į Kandi. Pakeliui aplan-
kysite Dambulą - šventyklą akmeninė-
je uoloje, kuri buvo pastatyta Karaliaus 
Valagambahu. Tai įspūdingiausia Šri 
Lankos šventykla uoloje, sudaryta iš 5 
uolų komplekso, su unikalia sienų ir 
lubų tapyba (daugiau kaip 2000 kv.m). 
Šventyklos uolose yra daugiau nei 150 
Budos statulų, kurių didžiausia iškalta 
iš 14 m aukščio uolos. Aplankysite Ma-
tale prieskonių sodus, susipažinsite su 
daugybe prieskonių rūšių, kurie garsina 
Šri Lanką. Čia pamatysite ir kulinarinį 
šou. Kandi buvo paskutinė Šri Lankos 
karalių sostinė. 

KOLOMBAS/
ANURADHAPURA/GIRITALE 

KANDALAMO REGIONAS

Anuradhapura - tai buvo pirmoji šalies 
sostinė ir, be abejonės, didingiausias se-
novės Ceilono miestas. Čia aplankysite 
Šventąjį Bo medį, po kuriuo princas Sid-
harta pasiekė nušvitimą ir kuriam yra 
daugiau nei 2200 metų. Tai yra seniausias 
pasaulyje medis, kurio istorija patvirtinta 
dokumentais. Bronziniai rūmai, kur pa-
matysite 1600 akmeninių kolonų - 
tai viskas, kas likę iš stulbinančios, ka-
daise egzistavusios vienuolių rezidenci-
jos, kurioje tilpo net 1000 vienuolių.
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SIGIRIJA/POLONARUVA

Sigirijoje kopsite į V a. karaliaus 
Kašjapos (477-495 m.) statytą neį-

prasto grožio uolą-tvirtovę, kuri yra pa-
saulio paveldo objektas, dar žinoma 
kaip „Liūto uola“, iškilusi virš džiunglių 
net 200 metrų. Galėsite pasigėrėti 
nuostabiu kraštovaizdžiu, o palypėję 
sraigtiniais laiptais, apžiūrėsite visame 
pasaulyje žinomas unikalias freskas. 
Polonaruva - buvusi antroji Šri Lankos 
sostinė, statyta XI-XII amžiuje.
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KANDI/PERADENIJA/
PINAVALA/NUVARA ELIJA

Po pusryčių išvyksite į Karališkąjį bo-
tanikos sodą Peradenijoje. Dabar ten 
klesti apie 4000 rūšių įvairiausių auga-
lų. Vykstate į Pinavalą - Pinavalos dramb-
lių prieglaudą, įkurtą 1975 m., priglau-
dus septynis drambliukus našlaičius. 
Čia taip pat šeriami ir prižiūrimi džiung-
lėse rasti be tėvų likę drambliukai. Bū-
site sužavėti, pamatę iki 6 metų pieną 
iš butelio geriančius „mažylius“ ir kas-
dienes dramblių maudynes upėje.
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NUVARA ELIJA/YALA

Nuvara Elija dėl savo gaivaus kalnų 
klimato ir kraštovaizdžio yra populia-

riausias Šri Lankos kalnų kurortas, dar 
vadinamas „Mažąja Anglija“, kur namai 
primena Karalienės Anos laikų stilių. 
Čia pamatysite arbatos plantacijas bei 
būrelius arbatos lapelių rinkėjų. Nuvara 
Elijoje taip pat stūkso aukščiausias Šri 
Lankos kalnas (2524 m).
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Kelionių gidas

Šri Lanka ir romantiškieji Maldyvai

KELIONĖS DATA:
2014 m. lapkričio 17 - gruodžio 1 d. 
(13 n.)

KELIONĖS KAINA:
Nuo 8698 Lt/asm. (2519,11 EUR)

Į KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
Skrydžiai Vilnius-Stambulas-Kolom-
bas-Male-Stambulas-Vilnius;
Visi pervežimai Šri Lankoje ir Maldy-
vuose;
Turo programa, įėjimo į mokamus 
objektus bilietai;
8 naktys standartiniuose kambariuose 
3* viešbučiuose turo metu + pusryčiai 
ir vakarienės;
5 naktys - poilsis pasirinktame viešbu-
tyje Maldyvuose.

Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA: 
Šri Lankos viza (105 Lt (30,41 EUR)/ asm.);
Sveikatos draudimas;
Gėrimai vakarienių metu, pietūs turo 
metu, asmeninės išlaidos.

SKRYDIS Į MALE

su „laisvalaikio” kortele

sPa procedūra dviem

Parengė Gintarė Maksvytytė

G
ie

dr
ia

us
 D

ag
io

 n
uo

tr.

YALA/GALE/KOLOMBAS

Ryte - išvykimas į jaudinančią iškylą 
džipais po Yala nacionalinį parką. Piet-

rytinėje salos dalyje įsikūręs parkas už-
ima 1259 kv. m plotą. Čia galima išvysti 
pačių įvairiausių gyvūnų - krokodilų, bui-
volų, dramblių, beždžionių, leopardų ir 
daugybę kitų. Parkas garsėja margaspal-
vių paukščių įvairove - čia priskaičiuoja-
ma daugiau kaip 140 įspūdingų paukščių 
rūšių. Po ekskursijos aplankysite Galės 
miestą, kuris kadaise buvo svarbiausias 
Ceilono uostas. Jus nustebins vietinių 
gyventojų žvejybos būdas - žvejoti atsi-
sėdus ant vandenyje įsmeigto strypo. 
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POILSIS MALDYVUOSE
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SKRYDIS Į LIETUVĄ
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„Boutique Travel“, Universiteto g. 4

LT-01131 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370-5) 210-12-16

www.boutiquetravel.lt
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Turite progą pabendrauti su savimi iš atei-
ties, ko klaustumėte? Ar keltumėte skam-
bantį telefono automato ragelį ir ką darytu-
mėte, jei jis pakviestų užsukti į klubą? Kaip 
dviračio spyna prirakintas kavos puodelis 
gali išvesti žmones į gatves? Visus atsaky-
mus rasite čia.

El.reklama: sėkmės ga rantas - išskirtinumas

skambutis į telefono  
automatą 

Kas?
„Heineken“.

Ką padarė?
Įsivaizduokite, vaikštote Manhatano 

gatvėmis ir ima skambėti telefono auto-
matas. Į juos juk niekas įprastai ne-
skambina. Pakeliate ragelį, o balsas jame 
pasiūlo pereiti gatvę ir praverti konkre-
taus klubo duris. Tūkstančiai pabūgo 
tokio siaubo filmo scenarijaus, tačiau 
atsirado ir drąsuolių.

Kodėl veikė?
Vos įžengę į paslaptingą vietą, jie iš 

tikro pateko į komiko pasirodymą ir 
iškart buvo palydėti ant scenos. Taip jie 
tapo vakaro žvaigždėmis. Na, o reklamą 
sukūrusi gėrimų gamintoja dar kartą 
priminė - nebijok pakeisti savo rutinos, 
padaryk tai, ko įprastai nedarytum.

rezultatai?
Kvietimą išgirdo palyginti mažas kiekis 

žmonių, tačiau vėliau paviešintas vaizdo 
klipas peržiūrėtas beveik 14 mln. kartų. At-
rodo, kad savo šūkį kompanijai pavyko pa-
skleisti stipriau, nei jie patys galėjo tikėtis.

routineinterruptions.heineken.com

n Vieno geros reklamos modelio nėra - svarbiau-

sia, kad ji sudomintų savo išskirtinumu.

Vietoj IšVadų
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Internetas

El.reklama: sėkmės ga rantas - išskirtinumas

Įvesk kodą -  
pasiimk puodelį  

Kas?
„Nescafe“.

Ką padarė?
Žinote tas spynas, kurias jaunave-

džiai palieka ant tiltų? Ši tradicija 
įkvėpė „Nescafe“ akciją, kurios metu 
didžiuosiuose Kroatijos miestuose pri-
rakinta tūkstančiai firminių puodelių. 
Tereikėjo surinkti teisingą užrakto ko-
dą ir pasiimti juos.

Kodėl veikė?
Prie užrakto galėjai rasti nuorodą, 

vedančią į specialią aplikaciją. Joje 
reikėjo nurodyti vietą, kurioje rastas 
puodelis, ir ji išduodavo 4 skaitmenų 
slaptažodį. Vos tik „iškovojęs“ prizą, 
galėjai nueiti į artimiausią parką, ku-
riame laukė „Nescafe“ komanda. Jai 
grąžinęs užraktą, gaudavai antrą su-
venyrinį puodelį bei karšto gėrimo sau 
ir draugui.

rezultatai?
Pagrindinis tikslas - iš socialinių 

tinklų veiksmą perkelti į gatves. Jis sėk-
mingai ir įgyvendintas.

goo.gl/umJyof

Pokalbis su savimi iš ateities

Kas?
„Orange“.

Ką padarė?
Pasitelkę iššūkių nebijančią progra-

muotojų ir kūrybininkų komandą, sukū-
rė interaktyvų tinklalapį. Jame teigiama, 
kad pasaulis per 20 metų neatpažįstamai 
pasikeitė, ir klausiama, ar žinome, ko 
laukti ateityje. Spėlioti neverta, tačiau ir 
pasitikėti kitų įžvalgomis negalima, lieka 
išgirsti visą tiesą iš... savęs paties.

Kodėl veikė?
Programa pasiūlys aktyvinti nešio-

jamojo kompiuterio vaizdo kamerą, nu-
fotografuos jus ir štai ekrane matote sa-
vąjį 3D modelį. Jis, aišku, šiek tiek sens-
telėjęs, tačiau gali atsakyti į visus klau-
simus. Juos galima užduoti tiek balsu, 
tiek susirašinėjant žinutėmis.

rezultatai?
Projektas tikrai įtraukia - iki jo at-

vedė smalsumas, tačiau „bendravau“ ge-
ras dešimt minučių. Tokį ilgą nuolatinį 
kontaktą su prekės ženklu įprastai rekla-
mai pasiekti būtų gana sunkus uždavi-
nys. Tiesa, vien pristatomasis vaizdo kli-
pas per porą savaičių peržiūrėtas 200 
tūkst. kartų.

futureself.orange.com
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Scena

Improvizuoti liaudies melodijų temomis nė-
ra neįprasta, tačiau nauja tai, kad šis įvykis - 
pirmasis profesionaliosios chorinės muzikos 
istorijoje, o jo rengėjas - valstybinis choras 
„Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Po-
vilas Gylys, dirigentas Artūras Dambrauskas). 

Publikos puikiai pažįstamas kaip įdomių, šiuo-
laikinių ir modernių programų atlikėjas, cho-
ras šį kartą nustebins unikaliais ir užburian-
čiais liaudies melodijų sąskambiais, atlieka-
mais drauge su žymiausia liaudies dainų dai-
nininke ir improvizacijos meistrais saksofoni-

ninku Vytautu Labučiu ir pianistu Artūru 
Anusausku. Šie menininkai, vedami muzikinių 
ambicijų, kūrybiškumo ir meistriškumo, atliks 
originalias liaudies dainų ir lietuvių kompozi-
torių improvizacijas.

Choro ir garsių muzikantų atliekamos lie-
tuviškos melodijos, pasitelkus improvizacijos 
ir džiazo elementus, suskamba naujai, stebi-
na originalumu. Neabejojame, kad ši progra-
ma padarys jums neišdildomą įspūdį!

„Laisvalaikio“ inf. 

Pirmą kartą Valdovų rūmuose, pirmą kartą jums - valstybinis choras „Vilnius“ drauge su ryškiau-
siomis džiazo žvaigždėmis: saksofonininku Vytautu Labučiu, pianistu Artūru Anusausku ir visų 
mylima Lietuvos dainininke Veronika Povilioniene, pristato unikalią programą „Jazz - Folk“.

Valdovų rūmuose  
džiazuos choras „Vilnius“ Koncertas vyks lapkričio 7 d. 19 val.  

LDK Valdovų rūmų renesansinėje menėje.

Bilietus platina bilietupasaulis.lt  

Daugiau informacijos: www.chorasvilnius.lt
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Ketveri metai. Tiek didžiausiems „Sel“ 
gerbėjams teko laukti naujojo grupės al-
bumo. Jau visai netrukus jo pristatymai 
įvyks net penkiuose miestuose. Pirmieji 
naujausias dainas išgirs gerbėjai Londo-
ne, vėliau albumas bus pristatytas Vilniu-
je, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje.

„Jau tampa tradicija kasmet, metų pabai-
goje koncertuoti ne tik didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose, bet ir Londone. Tai, kad ger-
bėjai mūsų laukia, įrodo faktas, kad bilietai į 
pasirodymus būna išpirkti likus mėnesiui ar 
dviem iki koncerto. Šiemet ir vėl gerbėjų 
nenuvilsiu, renginiai bus tikrai įspūdingi“, - 
sako Egidijus Dragūnas.

Koncertų turas prasidės lapkričio 15 die-
ną Londone, klube „Troxy“, vėliau, lapkričio 
28 dieną, „Sel“ koncertuos Teatro arenoje 
Vilniuje, gruodžio 6-ąją Kauno „Žalgirio“ are-
noje, gruodžio 25 dieną Šiaulių arenoje. Pa-
skutinis koncertas įvyks prieš pat Naujuosius 
metus, gruodžio 27 dieną Klaipėdoje, „Švy-
turio arenoje“.

„Naujausiu albumu esu labai patenkin-
tas. Jame bus jau hitais tapę kūriniai „Aš 
žiūriu į tave, pasauli“, su „Electronic I“ 
įrašyta daina „Lyja“, taip pat „Užmerkiu 
akis“ bei „Kam tu meldies“. Be jų, bus dar 
devyni ką tik įrašyti kūriniai. Pagrindinis 
koncertas, kuriam skiriame daugiausiai jė-
gų, vyks Kauno „Žalgirio“ arenoje, čia su-
sirinks 20 tūkstančių gerbėjų. Šis koncer-
tas, kaip ir pernai, bus filmuojamas vienos 
televizijos ir transliuojamas Naujųjų metų 
naktį. Tad tai, ką 20 tūkstančių „Sel“ ger-
bėjų patirs koncerto metu, vėliau eteryje 
pamatys maždaug du milijonai žmonių“, - 
pasakojo Selas.

„Laisvalaikio“ inf.

Scena

„Sel“ naujausią albumą
pristatys penkiuose miestuose

l Lapkričio 15 dieną Londone, klube „Troxy“
l Lapkričio 28 dieną Vilniuje, Teatro arenoje 
(bilietus platina „Ticket Pro“)
l Gruodžio 6 dieną Kaune, „Žalgirio“ arenoje 
(bilietus platina „Ticket Pro“)
l Gruodžio 25 dieną Šiaulių arenoje (bilietus 
platina „Ticket Market“)
l Gruodžio 27 dieną Klaipėdoje, „Švyturio 
arenoje“ (bilietus platina „Bilietai.lt“)

„sel“ koncertai vyks

Grupės „Sel“ lyderis Egidijus Dragūnas savo gerbėjus žada 
nustebinti įspūdingais naujojo albumo pristatymo koncertais

Redakcijos archyvo nuotr.
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Kas? Katažinos solinis koncertas.
Katažina džiugins įvairaus stiliaus 
kūriniais, atliekamais lietuvių ir rusų 
kalbomis.
Kur? „Olympic Lounge“ baras 
(Gedimino pr.21/2, Vilnius)
Kada? Spalio 17 d. 20 val.
Už kiek? Nemokamai.

GIDAS

rekomenduoja

Kas? Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz“.
„Vilnius Jazz“ - seniausias kasmetis Vilniaus 
džiazo festivalis, organizuojamas nuo 1987 m. 
Festivalio inicijuojamuose projektuose šalia 
pripažintų Lietuvos džiazo meistrų dalyvauja 
ir jaunoji atlikėjų karta. Šiemet į festivalį at-
vyksta tokios džiazo legendos kaip „Pre-Cam-
bria Clarinet Quartet“ (Japonija), „Journal 
Intime Plays Jimi Hendrix“ (Prancūzija), 
„Rubatong“ (Nyderlandai), „Emile Parisien 
Quartet“ (Prancūzija) ir kiti.
Kur? Rusų dramos teatre (Jono 
Basanavičiaus g.13) ir „Piano.lt“ koncertų 
salėje (Trakų g.9).
Kada? Spalio 15-22 d.
Už kiek? 24-64 Lt.

Kas? Vienos nakties 
festivalis „Sirius III“.
Tai trečiasis festivalio „Sirius“ kartas 
kultūros bare „Kablys“. Savo mėgsta-
mą muzikos stilių čia ras bene kiek-
vienas elektroninės muzikos mėgėjas. 
Čia skambės „dubstep“, „drum&bass“, 
technomuzika. Atmosferą kaitins atli-
kėjai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir 
Didžiosios Britanijos.
Kur? Kultūros baras „Kablys“ 
(Kauno g.5).
Kada? Spalio 17 d. 22 val.
Už kiek? 29 Lt.

Kas? „Contemporary?“ - šokio spektaklis.

Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotame 

ir Metų scenos įvykiu pripažintame spek-

taklyje „Contemporary?“ pirmą kartą trys 

žinomi aktoriai ir šokėjai - Agnė Ramanauskaitė, 

Paulius Tamolė ir Mantas Stabačinskas - su ironija 

žvelgia į iki šiol nenagrinėtą šiuolaikinio spektaklio 

kūrimo temą. Ar kada nors esate atsidūrę tokioje si-

tuacijoje: jau valandą sėdite teatre, priešais jus - šo-

kėjai, neva bandantys atskleisti „prasmę“, o jūsų min-

tyse skamba vienintelis klausimas: kas čia vyksta?! 

Jei taip, spektaklis „Contemporary?“ - kaip tik jums.

Kur? Menų spaustuvė (Šiltadaržio g. 6).

Kada? Spalio 17 d. 19 val.

Už kiek? 29 Lt.

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

kLuBInĖTojamS

Laurynos Narkevičiūtės nuotr.

Ką veikti savaitgalį?

muZIkoS GurmanamS

„Vilnius Jazz“ nuotr.

Kadras iš filmo

Kas? Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis.
Šiųmečio festivalio tema - jaunieji herojai. Maži ir suaugę, užgrūdinti karo ugnies ar 
išlepinti žemiško „rojaus“ - visi, kurie turėjo svajonę ir drąsos ją įgyvendinti. Iš Brazili-
jos, Sirijos, Pietų Afrikos, Kolumbijos, Skandinavijos pusiasalio, Baltijos valstybių ir 
kitų šalių bei žemynų atkeliavę jaudinantys filmai skirti įamžinti išskirtines istorijas. 
Ką pažiūrėti, ras ir paaugliai, ir mažyliai nuo penkerių metų.
kUr? Kino teatruose „Skalvija“ (A.Goštauto g.2), „Pasaka“ (Šv.Ignoto g.4/3) ir 
„Multikino“ (Ozo g.18).
kada? Spalio 10-19 d.
Už kiek? 6-16 Lt. ŠeImaI
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GIDAS

Kas? Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz“.
„Vilnius Jazz“ - seniausias kasmetis Vilniaus 
džiazo festivalis, organizuojamas nuo 1987 m. 
Festivalio inicijuojamuose projektuose šalia 
pripažintų Lietuvos džiazo meistrų dalyvauja 
ir jaunoji atlikėjų karta. Šiemet į festivalį at-
vyksta tokios džiazo legendos kaip „Pre-Cam-
bria Clarinet Quartet“ (Japonija), „Journal 
Intime Plays Jimi Hendrix“ (Prancūzija), 
„Rubatong“ (Nyderlandai), „Emile Parisien 
Quartet“ (Prancūzija) ir kiti.
Kur? Rusų dramos teatre (Jono 
Basanavičiaus g.13) ir „Piano.lt“ koncertų 
salėje (Trakų g.9).
Kada? Spalio 15-22 d.
Už kiek? 24-64 Lt.

Kas? „Contemporary?“ - šokio spektaklis.

Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotame 

ir Metų scenos įvykiu pripažintame spek-

taklyje „Contemporary?“ pirmą kartą trys 

žinomi aktoriai ir šokėjai - Agnė Ramanauskaitė, 

Paulius Tamolė ir Mantas Stabačinskas - su ironija 

žvelgia į iki šiol nenagrinėtą šiuolaikinio spektaklio 

kūrimo temą. Ar kada nors esate atsidūrę tokioje si-

tuacijoje: jau valandą sėdite teatre, priešais jus - šo-

kėjai, neva bandantys atskleisti „prasmę“, o jūsų min-

tyse skamba vienintelis klausimas: kas čia vyksta?! 

Jei taip, spektaklis „Contemporary?“ - kaip tik jums.

Kur? Menų spaustuvė (Šiltadaržio g. 6).

Kada? Spalio 17 d. 19 val.

Už kiek? 29 Lt.

Kas? Diskgolfo žaidimas.
Diskgolfas - tai viena grei-
čiausiai populiarėjančių spor-
to šakų pasaulyje, jau turinti 
tvirtas tradicijas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir dauge-
lyje Europos šalių. Žaidėjų 
tikslas - svaidant specialius 
diskus per kuo mažiau meti-
mų įveikti 11 krepšių trasą. 
Žaidimo trukmė apie 2,5 val.
Kur? Pavilnių parke prie 
Pūčkorių piliakalnio.
kada? Spalio 19 d. 17 val.
Už kiek? 5 Lt.
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TEATRo mėgėjAms

Ką veikti savaitgalį?

spoRTuojAnTiEms

Diskgolfo klubo archyvo nuotr. 

Parengė Agnė VAITASIūTė-kEIzIkIENė



Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija
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Veidai

2014 m. spalio 17-23 d.

Interviu su Vaidu Baumila - 68-69 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vaidas Baumila:
Moteris noriu prajuokinti,  
o ne pravirkdyti
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

REiTiNGai

TV
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di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,2 %
PBK 3,9 %
TV8 3,2 %
RTR Planeta 2,9 %
Lietuvos rytas TV 2,8 %

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

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV1 4 %
PBK 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,4 %
RTR Planeta 3 %
Info TV 2,8 %

REN Lietuva 2,6 %
TV8 2,3 %
LRT Kultūra 1,1 %
Video ir DVD 1 %
Liuks! 0,9 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 19,7 %

TRUMPai

Praėjus lygiai 24-eriems metams po tragiškų Sausio 
13-osios įvykių, kitų metų sausio 13 d. Lietuvos 
kino teatrus pasieks vaidybinis filmas „Mes dai-
nuosim“. Britų režisieriaus Roberto Mulano (Robert 
Mullan) režisuota meninė juosta - tai kelių šeimų, 
atskubėjusių į Vilnių pasisakyti už Lietuvos laisvę ir 
susikibus už rankų giedoti „Tautišką giesmę“, istori-
ja. Vieną iš vaidmenų filme atliks teatro aktorė AGNĖ 
SUNKLODAITĖ (42). Be jos, čia žiūrovai išvys 
aktorius Liubomirą Laucevičių, Taurą Čižą, Ramunę 
Skardžiūnaitę ir kitus.

Kulinarė, knygų autorė, laidos „Beatos virtuvė“ vedė-
ja BEATA NICHOLSON (35) kartu su TV3 televizija 
pristato pirmąją Lietuvoje videoreceptų svetainę. Joje 
surinkta daugiau nei 200 pačios Beatos paruoštų 
videoreceptų. Kol vyksta „Beatos virtuvės“ ketvirtojo 
sezono laidos transliacijos, naujais receptais sve-
tainė bus papildyta kiekvieną šeštadienį po laidos. 
Įdomu tai, kad laida „Beatos virtuvė“ yra ilgiausiai 
šalies TV kanalų eteryje gyvuojanti lietuviška kuli-
narinė laida.

Dainininkė VaIDa GENyTė (39), pati ne 
kartą dalyvavusi įvairiuose televizijos 
projektuose, ant TV programų burnoti ne-
linkusi. Ji per televizorių randa ir įdomių 
muzikinių šou, ir filmų, ir informacinių 
laidų.

MUzikiNės  
laidos 

Nedaug jų žiūriu, bet tos, kurias matau, 
yra gana aukšto muzikinio lygio. Tokios yra 
ir „Lietuvos balsas“, ir „Auksinis balsas“. Tai 
labai turtingas ir visomis prasmėmis praban-
gus projektas.

iNfoRMaciNės  
laidos 

Dažniausiai jas žiūriu per „Info TV“ ka-
nalą, jame randu visą reikalingą informaciją.

kUlTūRos laidos 

Dažnai pasižiūriu LRT „Kultūros“ kanalą. 
Dažniausiai mane ten suvilioja seni filmai ir 
spektakliai. Jie yra atgaiva sielai ir puikiai 
nuteikia.

filMai 

Nors per pusmetį gerų ir mano skonį 
atitinkančių filmų parodo vos kelis, visiems 
juk neįtiksi. Todėl retkarčiais filmus per te-
levizorių žiūriu. Kartais ir jų kartojimai yra 
gerai.

REklaMa 

Erzina, bet ką padarysi. Ji neerzintų, jei 
būtų truputį trumpesnė. Bet kai dabar rekla-
ma užtrunka 10 minučių, tai yra per daug.

kRiMiNalai 

Tokias laidas ir informaciją praleidžiu. 
Nesuprantu laidų, kurios neva sprendžia ko-
kių nors žmonių gyvenimo problemas ir var-
gu ar jas išsprendžia. Neaišku, ką jos apskri-
tai nori parodyti. Stengiuosi nuo tokios in-
formacijos atsiriboti, bet kitiems gal smagu 
tai žiūrėti.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TV3 16,4 %

LRT Televizija 
7,9 %

BTV 6,5 %

NTV Mir  
Lietuva 5 %

TV6 4 %
Kiti  
kanalai 15,4 %

LNK 23,3 %

TV3 18,8 %

LRT Televizija 
7,4 %

BTV 5,6 %

TV1 4,8 %

TV6 4,5 %
Kiti  
kanalai 12,2 %

Vaidą Genytę

Nr. Laida       TV  Reitingas

1 VaLaNDa SU RŪTa LNK 10,6

2 KK2 LNK 10,3

3 LIETUVOS BaLSaS LNK 10,0

4 PaSMERKTI 3 TV3 9,3

5 PRIEŠ SROVĘ TV3 9,0

6 KK2 PENKTaDIENIS LNK 8,9

7 NUO...IKI LNK 8,6

8 LIETUVOS TaLENTaI TV3 8,4

9 FaRaI TV3 8,3

10 LNK ŽINIOS LNK 8,1
Duomenys: TNS LT, 2014 m. spalio 6-12 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

TV AUDITORIJA

TV AUDITORIJOS PASISKIRSTYMAS 
 
Periodas: 2014.10.06 - 2014.10.12 
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1150 respondentų nuo 4 m. amųiaus 
 
 
LNK 19,7 %
TV3 16,4 %
LRT Televizija 7,9 %
BTV 6,5 %
NTV Mir 5 %
TV6 4 %
Kiti Kanalai 15,4 %
TV AUDITORIJA

TV AUDITORIJOS PASISKIRSTYMAS 
 
Periodas: 2014.10.06 - 2014.10.12 
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1150 respondentų nuo 4 m. amųiaus 
 
 
LNK 23,3 %
TV3 18,8 %
LRT Televizija 7,4 %
BTV 5,6 %
TV1 4,8 %
TV6 4,5 %
Kiti Kanalai 12,2 % 
 
 
 

Televizijos pliusai ir minusai pagal
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

„Nesu Buratino pusseserė, tačiau iki primarijų man dar toli. Dar-
želio laikais straksėjau tautinių šokių būrelyje, paauglystėje norėjosi 
išbandyti ritminius ir gatvės šokius“, - apie savo patirtį kalbėjo 
R.E.Mazurevičiūtė. Televizijos žiūrovai jos reveransus ant parketo 
išvys tik gruodžio mėnesį, tačiau intensyvios treniruotės su šokių 
partneriu V.Viluckiu jau prasidėjo. „Pirmo susitikimo metu buvo la-
bai nedrąsu - Vytautas šokio patirties turėjo gerokai daugiau, maniau, 
pasijusiu tikra nemokša, tačiau taip nenutiko, nes vaikinas moka pui-
kiai bendrauti, tad pirmieji ledai greitai ištirpo. Vytauto Zodiako žen-
klas - Žuvys, taigi jis išplaukia, išlaviruoja įvairiose kebliose situaci-
jose. Be to, jis tikras anekdotų karalius. Jis nuolat papasakoja smagių 
anekdotų ir įtampa atslūgsta. Net sunkiausiu momentu, kai nutrintų 
kojų nebepavelku, būna lengviau“, - šypsojosi mergina.

Gražuolė šiuo metu yra Vytauto Didžiojo universiteto teisės ma-
gistrantūros studentė, o jos šokių partneris Kauno technologijos uni-
versitete studijuoja projektų vadybą, be to, abu turi daugybę papildomos 
veiklos, todėl ne visada gali surasti marias laiko treniruotėms. „Būna 
dienų, kai dėl užimtumo susitikti tiesiog neišeina, bet kai dirbame - 
valandų neskaičiuojame ir kiekvieną minutę stengiamės išnaudoti 
produktyviai. Kartais galvoje kirba tiek minčių ir sukasi tiek idėjų, 
kurias norisi įgyvendinti. Įsijaučiame į tą įdomų, įtraukiantį kūrybos 
procesą ir negailime nei jėgų, nei laiko, - apie sunkų, bet įdomų darbą 
šokių salėje pasakojo R.E.Mazurevičiūtė. - Treniruotės tarsi amerikie-
tiškieji kalneliai - su pakilimais ir skaudžiais nusileidimais. Būna vis-
ko - ir kurioziškų situacijų, ir nedidelių barnių, bet jie visuomet pasi-
baigia taikiai. Labai pasikliaunu savo partneriu, tačiau daugelis mano 
idėjų taip pat buvo įgyvendintos, vadinasi, nesu nuvertinta.“ 

Savo partnerei gerų žodžių negaili ir profesionalus šokėjas. „Esu labai 
patenkintas, kad šoku būtent su ja, nes tai labai draugiška, linksma, darbš-
ti mergina, kuri savo gera energija užkrečia ir mane. Mane labai žavi jos 
paprastumas ir nuoširdumas. Rūta kartais mane pamalonina, kai atvažiuo-
dama atveža savo keptų sumuštinių, nes ne visada būna laiko užkąsti. 
Tikiuosi, ji ir toliau kartkartėmis mane palepins“, - juokėsi V.Viluckis.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

R.E.Mazurevičiūtė 
suksis ant parketo 

Nerijaus Šabanausko nuotr.

„Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė 
savo šokių partnerį Vytautą Viluckį palepina  
savo keptais sumuštiniais

Gražiausia 2013 metų Lietuvos mergina, teisės magistrantūros 
studentė ir krašto apsaugos savanorė Rūta ELžbiEta MazuRE-
vičiūtė (23) netrukus pademonstruos ir savo sugebėjimus ant 
parketo. Dar šiemet televizorių ekranuose pasirodysiančiame 
projekte „Šok su manimi“ drauge su partneriu vytautu  
viLuckiu (22) gražuolė sieks nugalėtojų titulo. 
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TV PROGRAMA penktadienis

 20.55 	 Monos	Lizos	
	 portreto	paslaptis

 19.15 	 Akacijų	alėja	
	 2014

 12.00 	 Bėdų	turgus 16.30 	 Labas	vakaras,
	 Lietuva

 19.30 	 „Ratai“

  TV8
11.00	Komiška	drama	„Paramedikė“.	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Lau-
kinis	angelas“.	14.30	 „Moterys	meluoja	geriau“.	
15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 17.00,	 23.55	 Pasaulis	
tavo	lėkštėje.	18.00,	23.00	„Meilė	gyventi“.	20.00	
Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	20.30	Gardu	
Gardu.	21.00	Komedija	„Pabučiuok	nuotaką“.	

  Info TV
9.30	 Žinios.	10.15,	13.50,	16.30	Dviračio	 šou.	
10.40	Mes	pačios.	11.05	Krepšinio	pasaulyje	su	
Vidu	 Mačiuliu.	 11.30	 Apie	 žūklę.	 12.00,	 14.45	
24	 valandos.	 13.00	 Tauro	 ragas.	 13.25	 Auto-
pilotas.	14.15	Padėkime	augti.	15.40	Pagalbos	
skambutis.	17.00,	21.30	Info	diena.	21.00	Pasi-
vaikščiojimai	su	Jonu	Ruškumi.	VDU	karta.	

  PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Informacinė	 laida.	
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	 „Labas	 rytas“.	 11.35	
Gyventi	 sveikai.	 12.45	 „Bučinys“.	 13.45,	 14.20	
J.Menšovos	laida.	15.00	Vyriška.	Moteriška.	15.55	
Mados	nuosprendis.	17.45	Jūrmala.	Humoro	fes-
tivalis.	 20.00	 Laikas.	 20.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	
21.20	Stebuklų	laukas.	22.20	Antrininkai.	

  REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 „Informacinė	 laida	
112“.	9.45	„Žvaigždžių	gyvenimas“.	11.40	„To-
talinis	išpardavimas“.	12.35	„Pėdsekiai“.	13.30	
„Kariai	5“.	15.15	„Informacinė	laida	112“.	15.45	
Žiūrėti	 visiems!	 16.35	 Šeimos	 dramos.	 17.35	
Nemeluok	 man!	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	
20.50	Kviestinė	vakarienė.	21.30	„Keista	byla“.	
22.25	 „Pasaulio	 paslaptys	 su	 A.Chapman“.	
23.25	„Jums	net	nesisapnavo“.	

  nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šian-
dien.	9.25	Valgis	be	 taisyklių.	10.30	Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 10.55	 Prisiekusiųjų	
teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	
sprendimas.	 13.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 at-
sitikimas.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.35	
„Sudaužytų	 žibintų	 gatvės“.	 16.30	 Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 17.00	 Kalbame	 ir	 ro-
dome.	 18.50	 „Operacija	 „Lėlininkas“.	 20.45	
Norkino	sąrašas.	21.40	„Kurorto	policija“.	23.35	
„Atvira	 erdvė“.	 1.20	 Kalbame	 ir	 rodome.	 2.20	
„Eigulys“.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Po	cirko	kupolu.	10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	18.35	
Žinios.	Maskva.	10.50	Visa	Rusija.	11.00	Apie	
tai,	 kas	 svarbiausia.	 11.55	 Ypatingas	 atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stani-
ca	miega“.	16.45	Mokslas	2.0.	17.15	Tiesioginis	
eteris.	20.00	Specialusis	korespondentas.	22.05	
„Ko	nori	vyrai“.	24.00	„Svajonės	iš	plastilino“.	
1.50	„Dvikova“.	

  TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 KucinAlina.	 8.30	
„Tarp	 mūsų	 gandrų“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pus-
ryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40,	 17.55,	
1.45	 „Dvi	 medalio	 pusės“.	 13.05	 „Pagalbos	
signalas“.	13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.50	
„Komisaras	 Aleksas“.	 15.40	 Klajūno	 užrašai.	
15.50	Verslas	ir	ekologija.	16.25	„Zlotopolskiai“.	
17.00	Laukimo	salė.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	
užsienyje.	18.30	 TV	 ekspresas.	18.55,	 2.15	XX	
amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisy-
kles.	 19.55,	 5.20	 „Pagalbos	 signalas“.	 20.25,	
7.20	Reportažas.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Ži-
nios,	sportas	ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Ir	gė-
riui,	ir	blogiui“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	
23.40,	5.50	„Ferdydurkė“.	2.45	Animacinis	f.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.00,	12.30	„Tikrosios	Orindžo	apygardos	namų	
šeimininkės“.	6.40,	11.40,	17.30	 „Ištekėjusi	už	
Džonaso“.	7.30,	10.50,	18.20	„Gyvenimas	kaip	
šou“.	 8.20,	 10.00,	 15.50,	 17.05,	 20.50,	 22.05,	
0.10	 „Išskirtiniai“.	 9.10,	 13.20	 „Ieškau	 topmo-
delio“.	 15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
16.40,	 21.15,	 1.00	 „Mados	 kontrolė“.	 20.00,	
1.50	„Marija	Menunos“.	22.55	„Kendros	šou“.	

  TV1000
10.30	„Nuostabi	malonė“.	12.40	„Gėlėti	sapnai“.	
15.00	„Simona“.	17.10	„Mano	didysis	O!“	19.00	
„Lola	prieš“.	20.40	„Meilės	riba“.	22.40	„Ouše-
no	tryliktukas“.	0.50	„Įsimintinas	kelias“.	

  TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Kelionė	su	veterinaru:	Japoni-
ja	ir	Australija.	8.30,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	
9.30,	 13.30,	 17.30	 Gelbėjimo	 įgulos.	 10.00,	
16.00,	 23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	
11.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 13.00,	 18.00	
Kovos	dėl	bagažo.	15.00	Įspūdingiausios	pasau-
lio	kelionės	motociklu.	19.00	Amerikos	maistas.	
Baltimorė.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	Paryžius,	
Prancūzija;	Ukraina.	21.00	Žemės	stebuklai	(1).	
22.00	Pavojingos	žemės.	Kolumbija.		

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
9.00	 TV	serialas	„Daktarė	

Emilė	Ouvens“	(N-7).
10.00	TV	serialas	

„Paskutinis	iš	
Magikianų“	(N-7).

11.00	TV	serialas	„Aistros	
spalvos“	(N-7).

12.00	TV	serialas	„Ponas	
Jangas“.

12.30	Animacinis	f.	
„Hantikas.	Sekliai	ir	
paslaptys“	(N-7).

13.00	 „Mažylių	nuotykiai“.
13.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	
19.30	Animacinis	f.	„Ratai“.
21.55	Fantastinė	nuotykių	

drama	„Brėkštanti	
aušra“	(1)	(N-14).

0.10	 Romantinė	drama	
„Tristanas	ir	Izolda“.

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

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

Lemtinga	iškyla	(N-7).
12.25	K11.	Komisarai	tiria.	

Informatorius	(N-7).
13.00	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.35	 „Monstrai	prieš		
ateivius“.

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

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis.
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
22.45	Veiksmo	f.	„Moteris-

Katė“	(N-7).
0.50	 Siaubo	trileris		

„Pragaras	
Konektikute“	(N-14).

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

Kelmickaite.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	 „Magiški	fėjų	

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

Gregas“	(N-7).
18.15	Šiandien.
18.35	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
18.50	TV	serialas	„Kelias	į	

laimę	2“	(N-7).
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
22.50	Specialus	tyrimas.
23.30	 Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
24.00	Drama	„Įsiutęs	

bulius“	(N-14).
2.10	 TV	serialas	„Senis“.
3.10	 Laba	diena,	Lietuva.
4.55	 Duokit	šansą.
5.25	 Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.

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

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

9.00	 Nuotykių	f.	„Vinetu.	
Sidabro	ežero	turtai“	
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

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

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	 „Šeimynėlė“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos		

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	

„Universalus		
karys.	Sugrįžimas“	
(N-14).

23.10	Farai	(N-14).
0.40	 TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

1.40	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

7.55	 „Byla	„Gastronomas	
Nr.1“	(N-7).

10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	 „Sprogimas	starto	

metu“	(N-7).
13.00	 Sąmokslo	teorija	(N-7).
14.00	 „Genijai	ir	pik-

tadariai.	Sofija	
Kovalevskaja“	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
16.55	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

17.20	 „Pavojingiausi	
pasaulio	gyvūnai“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Magda	M.“	(N-7).
19.55	 Kitoks	pokalbis.		

Svečiuose	
V.Jakučinskaitė	(N-7).

20.55	Pasaulis	X.	Monos	
Lizos	portreto	
paslaptis	(N-7).

21.55	VMG	sala.
22.00, 2.10	 „Muškietininkai	

amžinai“	(N-14).
0.10, 3.50	 „Kauksmas“	(S).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Aivenhas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	 Koncertas.	ZUZI	fiesta.
14.10	 „Raudonmedžio	

rojus“.
15.35	 Kūrybos	metas.	Choras	

„Jauna	muzika“.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Gintaro	kelias“.
19.15	Akacijų	alėja	2014.	
20.00	Kultūra	+.
20.30	Mokslo	ekspresas.
20.45	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
21.30	Didžioji	Lietuva.	

Lietuvių	kalbos		
istorija.

22.00	Drama	„Jausmai“.
23.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	„Jau	puiku,	tik	
dar	šiek	tiek“.

24.00	Panorama.	
0.30	 Džiazo	muzikos	

vakaras.	
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	Bronius	
Kutavičius.	Iš	jotvin-
gių	akmens.

19.30 	 Amerikietiškos	
	 	 imtynės
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„MOTERIS-KATĖ“
Veiksmo filmas. JAV, Australija. 
2004. 
Režisierius Ž.K.Komaras-Pitofas. 
Vaidina H.Beri, Š.Stoun, B.Bretas.

Po moters-katės kauke slepiasi bu-
vusi kosmetikos firmos konsultan-
tė Patiencė Filips, kuri išsiaiškino 
savo darbdavių paslaptis. Grožio 
imperijos vadovai pasmerkė per 
daug žinojusią merginą mirti...

„PRAGARAS KONEKTIKUTE“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 
2009. 
Režisierius P.Kornvelis. 
Vaidina V.Medsen, 
M.Donovanas, E.Kotėjas.

Sara Kembel su sūnumi Metu per-
sikrausto į Sautingtoną. Pasirodo, 
naujasis Kembelų namas kadaise 
buvo laidojimo namai. Meto pa-
sakojimais apie nepaaiškinamus 
įvykius niekas netiki. 

spalio 17 d. 

 23.10 	 „Devintojo	
	 legiono	erelis“

 20.30 	 „Nevykėlių	
	 dalinys“

 22.40 	 „Po	oda“

  ANIMAl PlANET
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25,	15.35	Darbas	meis-
tro	bijo.	8.15,	16.30	Surikatos.	9.10	Gyvūnų	jauni-
kliai.	10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	skuba	į	pagalbą.	
11.00	Mieliausi	augintiniai.	12.20	Beždžionių	gy-
venimas.	 12.50,	 19.15	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
13.45,	20.10	Aligatorių	tramdytojai.	14.40	Gyvūnų	
apsaugos	 skyrius.	 17.25	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
21.05,	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	22.00	Vilkai	
žmogėdros.	22.55	Kalnų	monstrai.	23.50	Laukiniai	
ir	pavojingi.	0.45	Pabaisos	manyje.	

  SPORT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Die-
nos	naujienos.	7.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lygos	turo	apžvalga.	Premjera.	8.00	NBA	krepši-
nio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-	Majamio	„Heat“.	
Finalas.	10.30	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„FC	Barselona“	-	Vitorijos	„Laboral	Kutxa“.	12.15	
Rusijos	„Premier	League“.	13.00	Olandijos	„Ere-
divisie“	 lyga.	 „GA	 Eagles“	 -	 „AFC	 Ajax“.	 15.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Dinamo“.	
17.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clip-
pers“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 19.15	 Ispanijos	
„Endesa“	 krepšinio	 lygos	 turo	 apžvalga.	 20.00,	
21.15	NBA	krepšinio	lyga.	San	Antonio	„Spurs“	-		
Majamio	 „Heat“.	 Finalas.	 22.20,	 23.15	 WTA	
Tianjin.	Moterų	tenisas.	Finalas.	

  VIASAT SPORT BAlTIc
8.40	Krepšinis.	Pasaulio	moterų	čempionatas.	
Rungtynės	dėl	trečios	vietos.	10.30	Krepšinis.	
Pasaulio	moterų	čempionatas.	Finalas.	12.20	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 SKA	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
14.20	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 14.50	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Jokerit“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	
16.50	 Motosportas.	 Spidvėjus.	 Lenkijos	 GP	
lenktynės.	 19.50	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	
lygos	 apžvalga.	 20.20	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Real“	 -	 „Žalgiris“.	 Tiesioginė	 transliaci-
ja.	 22.25	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fenerbah-
ce	 Ulker“	 -	 „Emporio	 Armani“.	 Tiesioginė	
transliacija.	24.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Bar-
celona“	 -	 „Bayern“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
0.30	 Futbolas.	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 1.00	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Real“	-	„Žalgiris“.	2.50	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fenerbahce	 Ulker“	 -		
„Emporio	Armani“.	

  EUROSPORT
9.35,	16.30,	24.00	Tenisas.	„WTA	International	
Tour“.	 11.30,	 15.00	 Futbolas.	 U21	 Europos	
čempionato	 atrankos	 rungtynės.	 Vokietija-
Ukraina.	13.00	Sporto	 linksmybės.	21.00	Bok-
sas.	 Legendinės	 bokso	 istorijos	 kovos.	 22.00	
Kovinis	 sportas.	1.45	Motosportas.	GT	akade-
mija.	2.00	Motosporto	apžvalga.	

„BRĖKŠTANTI AUŠRA“ (1)
fantastinė nuotykių drama. JAV. 2011. 
Režisierius B.Kondonas. 
Vaidina R.Patinsonas, K.Stiuart, T.Lautneris.

Išaušo lauktoji diena - Edvardo su Bela vestuvės. Vyksta nuostabi ce-
remonija, o Džeikobas vos tramdo pavydą. Po vestuvių jaunavedžiai 
medaus mėnesį švęs egzotiškoje Brazilijos gamtoje. Ar itin stiprių ga-
lių turintis Edvardas nenuskriaus Belos? Kai ši ims lauktis, nerimas dėl 
jos sveikatos sustiprės. Ar nepakenks mirtingajai jos įsčiose neįprastai 
greitai auganti nežemiška būtybė?

„TRISTANAS IR IZOlDA“
romantinė drama. Vokietija, 
Čekija, JAV. 2006. 
Režisierius K.Reinoldsas. 
Vaidina D.O’Hara, Dž.Frankas.

VII amžius, britų gentys pešasi tar-
pusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti 
Airijos keltų karalius Dončadas, ke-
tinantis užgrobti Britanijos salas. Iš-
mintingas valdytojas Lordas Markas 
siekia sujungti visus britus.

lNK
22.45

TV3
0.10

lNK
0.50

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir		

voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	 „Detektyvas	

Kolambas.		
Kolambas	lankosi	
naktiniame	klube	
(N-7).

22.40	Trileris	„Po	oda“		
(N-14).

0.40	 „Sekso	magistrai“	(1)	
(N-14).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30, 21.30	 Ugniagesiai	

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“	(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Gražuolė	ir	pabaisa“	
(N-7).

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

vyrų“	(N-7).
15.00	Nepaprastos	lenkty-

nės	(N-7).
16.00	 „Jaunasis	vilkolakis“	

(N-7).
17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Kastlas“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.30	Komedija	„Nevykėlių	

dalinys“	(1)	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
22.00	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
23.00	 „24	valandos“		

(N-14).
24.00	 „Trapučio	parkas“	

(N-14).
0.25	 Trileris	„Šalta	dienos	

šviesa“	(N-7).
2.10	 Eurolygos		

rungtynės.	Madrido	
„Real“	-	Kauno	
„Žalgiris“.	Vaizdo	
įrašas.

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

9.45	 „Komisaras		
Manara“	(N-7).

10.45	 „Fortjė		
faktorius“	(N-7).

11.45	Lietuvos		
kapinės.

12.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.

13.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

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

14.45	 „Šiukšlės“.
16.30	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

17.00	 „Trauma“	(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	Pagaliau	

penktadienis!	
„Mergina	iš	
Amerikos“.

22.55	Balticum	TV		
žinios.

23.10	 „Devintojo		
legiono	erelis“		
(N-14).

TV3
21.55

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Gufio	filmas“.
13.05	Filmas	šeimai	

„Beieškant		
Rin	Tin	Tin“.

15.00	Drama	„Dauntono	
abatija“	(N-7).

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

17.20	Ekstrasensai		
tiria	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	 „Šrekas	2“.
19.30	Filmo	pertraukoje	

-	Eurojackpot.
21.00	Veiksmo	f.	

„Kapitonas		
Amerika.		
Pirmasis	keršytojas“	
(N-7).

23.30	Fantastinis	trileris	
„Išeities	kodas“		
(N-14).

1.15	 Drama	„Žiedo		
istorija“	(N-14).

6.25	 Dienos		
programa.

6.30	 „Žaibo	smūgis“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas		

Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Astro	vaikis“.
11.45	Komedija	„Namų	

areštas“.
13.55	 „Mano	puikioji	

auklė“.
14.30	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
16.30	 „Dvidešimt	minučių“	

(N-7).
18.30	Žinios.	Sportas.		

Orai.
19.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Alvinas	ir	
burundukai	2“.

20.45	Veiksmo	komedija	
„Ponas	ir	ponia	
gangsteriai“		
(N-7).

22.40	Nuotykių	komedija	
„Didingiausias	fil-
mas“	(N-14).

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

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

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

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

Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	 „Florencija.	Miesto	

paslaptys“.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Tautos	balsas.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu).
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Auksinis	balsas.	

Muzikinis	projektas.
23.30	Nuotykių	komedija	

„Krokodilų	gaudyto-
jas.	Kautynės“.

1.30	 Dabar	pasaulyje	(rusų	
kalba	iš	Prahos).

2.00	 „Senis“	(N-7).
3.00	 Istorijos	detektyvai.
3.50	 Auksinis	balsas.	

 21.00 	 Auksinis	balsas 9.30 	 Mamyčių	klubas

ŠeŠtadienis

„IŠEITIES KODAS“
Fantastinis trileris. JAV, Prancūzija. 2011.
Režisierius D.Džounsas.
Vaidina Dž.Džilenholas, M.Monagan, Dž.Raitas.

Kapitonas Kolteris Stivensas pabunda nepažįstamo žmogaus kūne. Jis suži-
no, kad Čikagoje turi rasti traukinio sprogdintoją. Ši užduotis jam naujovė. 
Tai vyriausybės eksperimentas, vadinamas „Išeities kodu“. Ši programa leidžia 
pamatyti paskutines aštuonias kito žmogaus gyvenimo minutes. Pavojus 
kilęs milijonams Čikagos gyventojų. Kolteris tiria katastrofą tol, kol surenka 
pakankamai įkalčių, išnarplioja bylą ir užkerta kelią kitai nelaimei.

rekomenduoja

„KROKODILAS DANDIS“
nuotykių komedija. Australija. 1986.
Režisierius P.Faimanas.
Vaidina P.Hoganas, L.Kozlovski, 
Dž.Meilonas.

Nutrūktgalvė žurnalistė atvyksta į 
Australijos gamtos karaliją ir susipa-
žįsta su vietos įžymybe, medžiotoju 
Miku Dandžiu, pramintu Krokodilu. 
Jis lydi merginą po Australijos miš-
kus, gelbsti nuo pavojų. Žurnalistė 
pasikviečia Dandį į Niujorką. Vyru-
kas nėra regėjęs jokio didmiesčio, 
taigi svetimuose kraštuose jo laukia 
nepaprasti išbandymai. 

„MIJA IR JOS SESERYS“
romantinė drama. Vokietija. 2004.
Režisierius H.J.Togelis.
Vaidina A.Leiberg, P.Satmanas, 
K.Vaicenbok.

Jauna fotografė Mija Hiogberg 
įkalba seseris drauge aplankyti 
užmiestyje gyvenančią mamą. 
Deja, nei tvarkingoji advokatė Ana, 
nei savarankiška architektė Agneta 
negali atsipalaiduoti ir mėgautis 
viešnage idiliškoje aplinkoje, 
nes abi turi didelių asmeninių 
problemų. Negana to, Mija myli 
Anos vyrą Janą. 

„ŽIEDO ISTORIJA“
drama. Jungtinė Karalystė, 
Kanada, JAV. 2007.
Režisierius R.Atenboras.
Vaidina Š.Maklein, K.Plameris, 
N.Kembel.

Vieno žiedo istorija nubrėš magiš-
ką ratą tarp praeities ir ateities. Nu-
mušto lėktuvo pilotas prieš mirtį 
atiduoda sužadėtuvių žiedą vietos 
vaikinui ir paprašo perduoti šį am-
žinos meilės simbolį merginai, kuri 
gyvena Amerikoje... 

TV6
18.55

TV3
1.15

  TV8
10.00	 Kultūra	 +.	 10.30	 Meilė	 ar	 pinigai?	 11.30	
Gardu	 Gardu.	 12.00	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	
13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Agatos	teisė“.	16.00	
„Inspektorius	 Morsas“.	 18.05	 „Rutos	 Rendel	
detektyvai“.	 19.10	 Labanakt,	 vaikučiai.	 Senoji	
animacija.	20.00	Drama	„Gražaus	gyvenimo	talis-
manas“.	22.10	Komedija	„Pabučiuok	nuotaką“.	

  INfO TV
5.30	Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30	Tauro	
ragas.	14.00	Nuo...	 Iki.	14.45,	15.50,	17.00	KK2.	
15.25,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	Sekmadie-
nio	rytas.	18.55	24	valandos.	20.00	Pasivaikščio-
jimai	su	Jonu	Ruškumi.	20.30	Autopilotas.	21.00	
„Rojaus	 sodai“.	 22.00	 „Plieninis	 stilius“.	 23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.50	Valanda	su	Rūta.	

  PBK
6.50,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 7.15	
Grok,	 armonika!	 7.55	 Vaikų	 klubas.	 8.15	 Gu-
druolės	 ir	 gudruoliai.	 9.15	 Ganytojo	 žodis.	 9.35	
Skanėstas.	10.15	Rusiškos	virtuvės	istorija.	11.20	
Idealus	 remontas.	 12.40	 „Saulės	 ratas“.	 14.20	
Filmo	tęsinys.	14.50	Respublikos	turtas.	17.20	Le-
dynmetis.	20.00	Laikas.	20.35	Ekstrasensų	mūšis.	
22.45	Šįvakar	su	A.Malachovu.	0.25	„Mimino“.		

  REN
7.00	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.15	
Kviestinė	vakarienė.	11.50	„10	metų	jaunesni“.	
12.30	„Tai	mano	namai“.	13.00	Žiūrėti	visiems!	
14.05	 „Slaptosios	 teritorijos“.	 15.05	 „Ekstra-
sensų	 mūšis“.	 17.10	 „Paklydimo	 teritorija	 su	
Igoriu	Prokopenka“.	19.00	Michailo	Zadornovo	
koncertas	 „Smulkmena,	 bet	 maloni“.	 21.00	 „X	
Faktorius“.	

  NTV MIR
6.00	 Rusiškos	 skyrybos.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	
15.00	Šiandien.	7.20	Apžiūra.	7.50	Pagrindi-
nis	kelias.	8.25	Gaminame	su	A.Ziminu.	9.25	
Rusiškas	 įdaras.	 9.55	 Kulinarinė	 dvikova.	
10.55	 Buto	 klausimas.	 12.25	 A.Žurbino	 me-
lodijos.	13.10	Aš	lieknėju.	14.10	Savas	žaidi-
mas.	 15.20	 Mūsiškiai.	 16.05	 Tyrimą	 atliko...	
17.00	 Kontrolinis	 skambutis.	 18.00	 Centrinė	
televizija.	 19.00	 Rusijos	 sensacijos.	 20.00	
„Jūrų	 velniai“.	 21.55	 Tu	 nepatikėsi!	 22.50	
Vyriškas	 orumas.	 23.25	 „Antrasis	 žmogžu-
dysčių	skyrius“.	1.20	Kriminalinė	Rusija.	2.25	
„Eigulys“.	

TV1
19.10

 11.45 	 „Namų	areštas“

TV3
23.30
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7.00	 Jokių	kliūčių.
8.00	 Amerikos		

talentai.
9.00	 Brydės.
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime		

augti.
10.30	Zambija.		

„Ačiū,	Lietuva!“.	
2014	m.	
Lietuva.	Autorės.	
R.Mikelkevičiūtė	
ir	G.Talmantienė.	
Kviečiame	aukoti	
organizacijai	
„Gelbėkit	vaikus“		
tel.	1419,	auka	-	
5	litai.

12.00	 „Afigiena	mokytoja“	
(N-7).

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

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

sugrįžimas“	(N-7).
17.00	 „Brolis	už		

brolį“	(N-7).
18.00	Ekstrasensų	mūšis	

(N-7).
19.00	Muzikinė	kaukė.
21.00	Trileris		

„Samdomas	karys“	
(N-14).

23.00	Siaubo	f.	„Velnio	
atstumtieji“	(S).

1.10	 Bamba	TV	(S).

7.20	 Programa.
7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Dokumentinis	f.	

„Orbita.		
Nepaprasta		
Žemės	kelionė“	
(N-7).

8.50	 Dokumentinis	f.	
„Sumaniausi		
gyvūnai“	(N-7).

10.00	VMG	kulinarinis	
žurnalas.

11.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
12.45	 „Magda	M.“	(N-7).
16.00, 17.00, 21.00	 	

Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“		
(N-7).

17.30	Nuoga	tiesa.		
„Ar	kiekviena	motina	
verta	pagarbos?“	
(N-7).

19.00	Kitoks	pokal-
bis.	Svečiuose	
V.Jakučinskaitė		
(N-7).

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

(N-14).
23.45	Mistinis	trileris	

„Svečias“	(S).
1.45, 6.10	Vestuvių	kovos	

(N-7).
3.05	 „Magda	M.“	(N-7).
4.35	 Mistinis	trileris	

„Svečias“	(S).

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

valanda.
12.45	Lietuviškų	vaikų	

knygų	iliustruotojai.	
13.20	Būtovės	slėpiniai.	
14.15	Dvarai	ir	likimai.	2	d.
14.45	V.Krėvės	„Skirgaila“.	
17.10	 „Lietuva.	Šiaurės	

jungtys“.
18.00	Žinios.
18.15	Legendos.
19.00	Muzika	gyvai.	
20.30	 „Kelias	į	laimę	2“.
21.30	Linija,	spalva,	forma.
22.15	Mokslo	sriuba.
22.30	 „Paryžiaus	mokyk-

los	dailininkai	iš	
Baltarusijos“.	2	d.	

23.00	Panorama.	Sportas.	
Orai.

23.30	Jono	Meko	filmų	
retrospektyva.	
„Dienoraščiai,	pas-
tabos	ir	eskizai,	arba	
Waldenas“.	1969	m.

0.55	 Muzikos	pasaulio	
žvaigždės.	

6.35	 Dienos	programa.
6.40	 Šio	rudens		

valgiai.
7.10, 13.30	 „Sodininkų	

pasaulis“.
7.45	 Nuotakos	siaubūnės	

(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	Šio	rudens		

valgiai.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Didžiosios	

Britanijos“	viešbutis.
16.35	 „Būrėja“.
17.35	Komedija	„Ponas	

auklė“.
19.10	 Inga	Lindstrom.	

Romantinė	drama	
„Mija	ir	jos	seserys“	
(N-7).

21.00	NemaRUS	kinas.	
„Kapitonas	Nemo“.

22.25	 „Atpildas“	(N-7).
0.30	 Nustebink	mane.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties		

(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Trys	pedalai.
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas.
13.35	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
14.55	Aukščiausia		

pavara.
17.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
16.00	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	(N-7).
18.55	Nuotykių		

komedija		
„Krokodilas	Dandis“	
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.20	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.20	 „24	valandos“		
(N-14).

0.20	 „Trapučio	parkas“	
(N-14).

0.50	 Trileris		
„Šeima“	(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.

10.15	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

11.15	Lietuvos		
kapinės.

11.45	 „Kontinentų		
kelionė“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink		
pasaulį“.

13.15	 „Trauma“		
(N-7).

15.15	 „Gražuoliukas“.
16.15	 „Kritimas		

aukštyn“	(N-7).
18.00	 „Protėvių		

šauksmas“.
19.00	 „Departamentas“		

(N-7).
20.00	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

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

21.30	 „Džentelmenas“		
(N-14).

23.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

24.00	 „Transporteris“		
(N-7).

 10.30 	 Keliaukim! 23.45 	 Mistinis	trileris	
	 „Svečias“

 23.00 	 „Velnio
	 atstumtieji“

 20.30 	 „Nepažįstamoji	iš	
	 Vaildfel-Holo“	

 13.00 	 Oliverio	tvistas 17.35 	 „Ponas	auklė“

TV PROGRAMAspalio 18 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.10,	 2.45	 „Repetitorius“.	 6.35,	 7.15	 „Ko	 nori	
vyrai“.	 7.00,	 10.00,	 13.00	 Žinios.	 8.45	 Šunų	
planeta.	 9.15	 Šeštadienio	 talka.	 10.10,	 13.20	
Žinios.	 Maskva.	 10.25,	 0.53	 Kelionė	 namo.	
11.05	„Jūra	iki	kelių“.	13.30	Visa	Rusija.	13.45	
Uzbekistanas.	 Smėlynų	 perlas.	 14.35	 Kreivas	
veidrodis.	 17.00	 Šeštadienio	 vakaras.	 19.00	
Šeštadienio	 žinios.	 19.45	 Dokumentinis	 f.	
20.40	 „Vyras	 valandai“.	 0.55	 „Niekšybės	 ari-
tmetika“.	4.15	Humoro	laida.	

  TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.45	 Miško	 bičiuliai.	
10.00	Petersburski	Music	Show.	10.40	 Eko-
logijos	 laida.	 11.10	 Pasaulis	 sukasi.	 12.00	
„Šalmai	 ir	 gobtuvai“.	 13.10,	 18.25,	 1.45	
Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	 Sveikinimų	
koncertas.	 13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 14.30	
KucinAlina.	15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	16.00	
„Oicuvo	 nacionalinis	 parkas“.	 17.00	 Kultū-
ringieji	 PL.	 18.00	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	 19.50,	 1.25	 Pramoginė	 laida.	 20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	21.45,	3.35	„Londoniečiai“.	23.00,	
4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	23.40,	5.20	„Vestuvės“.	
2.40	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

  DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 12.05,	 13.55,	 15.05,	 18.20,	 0.30	 „Išskir-
tiniai“.	 5.50	 „Ieškau	 topmodelio“.	 7.30,	 18.45	
„Auksinis	 jaunimas“.	 8.20	 „Marija	 Menunos“.	
9.10,	 15.50	 „Išmokysiu	 būti	 žvaigžde“.	 10.00	
„Nuotaka	 milijonieriui“.	 11.40,	 17.05,	 19.35,	
21.55	 „Mados	kontrolė“.	12.25	 „Džordžijos	 iš-
gyvenimo	 mokykla“.	 14.45	 „Vakarėliai	 aplink	
pasaulį“.	17.30	„Kardašianų	šeimos	aukštuome-
nės	gyvenimas“.	20.00	„Kaip	Garsijos	merginos	
praleido	vasarą“.	22.45	„Ruduo	Niujorke“.

  TV1000
11.10	 „Oušeno	 tryliktukas“.	 13.15	 „Anglų	
kalbos	 mokytoja“.	 14.55	 „Rudens	 legendos“.	
17.10	 „Kosmopolis“.	 19.00	 „Bėgiai	 ir	 ryšiai“.	
20.50	 „7	 Dienos	 Havanoje“.	 23.10	 „Meilė,	
vedybos,	šeimyninis	gyvenimas“.	

  TRaVel
8.00,	14.00	Naujo	būsto	paieška.	11.00	Įspūdin-
gos	 jachtos.	 13.00	 Įspūdingiausi	 nameliai	 ant	
ratų.	15.00	Paminklų	paslaptys.	16.00	Tamsiau-
sios	Amerikos	paslaptys.	18.00	Didžiausios	pa-
slaptys.	Luvras.	19.00	Kovos	dėl	bagažo.	21.00	
Statybos	Aliaskoje.	22.00	Pakrančių	karai.	23.00	
Įspūdingiausios	pasaulyje	kelionės	motociklu.	

  animal PlaneT
9.10	Nepaprasti	gyvūnai.	10.05	Mutantų	planeta.	
11.00	Laukinės	būtybės.	11.55	Nakties	priedan-
goje.	12.50	Šunų	mada.	18.20,	2.35	Akvariumų	
verslas.	19.15	Felinologijos	įvadas.	20.10	Blogas	
šuo.	21.05	Laukiniai	gyvūnai.	22.00	Pavojingiau-
sios	 gyvatės.	 22.55	 Gyvatės	 sugrįžimas.	 23.50	
Laukiniai	 ir	pavojingi.	0.45	Neramūs	 laikai	bež-
džionių	mieste.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

  sPoRT1
11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-		
„PEC	 Zwolle“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 13.30	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA	 -	 „Kuban“.	
2014/2015	m.	sezonas.	Tiesioginė	transliacija.	
15.30	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
16.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Krasnodar“	-	
„Zenit“.	2014/2015	m.	sezonas.	18.00	Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lygos	turo	apžvalga.	18.30	
Olandijos	„Eredivisie“	2014/2015	 lyga.	8	 turo	
apžvalga.	 19.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„PSV	Eindhoven“	-	„AZ	Alkmaar“.	2014/2015	
sezonas.	 Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 21.45	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „FC	 Twente“	 -		
„AFC	 Ajax“.	 2014/2015	 sezonas.	 Tiesioginė	
transliacija.	 23.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	
Antonio	„Spurs“	-	Majamio	„Heat“.	Finalas.	

  ViasaT sPoRT BalTic
8.05	 Motosportas.	 Australijos	 MotoGP	
Moto2	 kvalifikacija.	 Tiesioginė	 transliaci-
ja.	 9.05	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Barcelona“	 -		
„Bayern“.	 10.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -		
„Žalgiris“.	12.45	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
apžvalga.	13.10	„Formulė-1“.	Rusijos	GP	lenktynių	
apžvalga.	14.10	Futbolas.	Premier	lygos	apžvalga.	
14.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manchester	
City“	-	„Tottenham“.	Tiesioginė	transliacija.	16.55	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Crystal	Palace“	-		
„Chelsea“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 19.00	 Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -		
„Tottenham“.	 20.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Fener-
bahce	 Ulker“	 -	 „Emporio	 Armani“.	 22.40	 Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Crystal	 Palace“	 -	 „	
Chelsea“.	 0.30	 Motosportas.	 Žiedinės	 lenktynės.	
Turkija.	2.30	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	

  eURosPoRT
9.30	Motosportas.	„World	Series	by	Renault“.	
10.00,	19.00	Sporto	linksmybės.	10.30,	16.00,	
0.30	 Tenisas.	 „WTA	 International	 Tour“.	
12.45	 Futbolas.	 Moterų	 bundeslyga.	 14.45	
Motosportas.	 „Formula	 Renault	 3.5	 Series“.	
20.00	Galiūnų	sportas.	„Strongman	Champions	
League“.	21.00	Kovinis	sportas.	2.00	Futbolas.	
Moterų	bundeslyga.	
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 12.00 	 „Nacionalinė	Geo-
    grafija.	Žuvys	monstrai“	

 22.30 	 „Jau	puiku,	tik	
	 	 dar	šiek	tiek“

 10.30 	 „Jorindė	ir
	 	 Joringelis“

 10.00 	 „Čarlis	2“ 13.05 	 „Dručkiai“

 TV8
9.40	Tobula	moteris.	10.10	 „Inspektorius	Mažy-
lis“.	11.00	Mamyčių	klubas.	11.30	Mankštinkitės.	
12.00	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	 13.00	 „Ana	 ir	
meilė“.	15.00	„Agatos	teisė“.	16.00,	0.20	„Inspek-
torius	Morsas“.	18.05	„Rutos	Rendel	detektyvai“.	
19.10	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	20.00	
Drama	 „Šeimos	 susitikimas“.	 21.40	 Kultūra	 +.	
22.10	Drama	„Gražaus	gyvenimo	talismanas“.	

 Info TV
5.15,	 10.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	5.45	Apie	žūklę.	6.15,	3.50	Autopilotas.	
6.45	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	
3.05	 KK2.	 9.05,	 12.00	 Dviračio	 šou.	 10.45	
Pasivaikščiojimai	su	Jonu	Ruškumi.	VDU	karta.	
12.30,	 2.15,	 4.50	 Yra	 kaip	 yra.	 13.00	 Telepar-
duotuvė.	 14.00	 Valanda	 su	 Rūta.	 15.40,	 23.55	
24	 valandos.	 16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	
Juozas	Matonis	 ir	Vytautas	Damaševičius.	Ci-
klas	„Menininkų	portretai“.	2002	m.	17.15	Apie	
žūklę.	 17.45	 Šefas	 rekomenduoja.	 18.15,	 1.30	
Nuo...	 Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	 „Alfa“	 sa-
vaitė.	Savaitės	įvykių	apžvalga.	20.10	Pagalbos	
skambutis	 (N-7).	 21.00	 „Rojaus	 sodai“.	 22.00	
„Plieninis	 stilius“.	 23.00,	 4.20	 Tauro	 ragas.	
23.30	Ne	vienas	kelyje.	

 PBK
6.45,	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 7.10	 Laida	
kariams.	 7.35	 Vaikų	 klubas.	 8.05	 Sveikata.	 9.15	
Padriki	užrašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.30	Fazen-
da.	 11.20	 Savo	 akimis.	 11.55	 Jūrmala.	 Humoro	
festivalis.	12.40	„Kovas“.	17.15	Juoda	balta.	18.20	
Didžiosios	lenktynės.	20.00	Laikas.	21.45	Estrados	
teatras.	24.00	Tolstojus.	0.55	„Laiškanešio	Alekse-
jaus	Triapicyno	baltosios	naktys“.	2.55	„Baidyklė“.	

 REn
7.15	Švarus	darbas.	8.05	„Gyvenimo	taisyklės“.	9.00	
Žiūrėti	visiems!	9.55	M.Zadornovo	koncertas.	11.50	
„Didžiosios	vandenyno	paslaptys“.	14.35	„Kovoto-
jas“.	1.25	Pasaulio	paslaptys	su	A.Čapman.	

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

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.35	„Afrikanyčius“.	6.45	„Svajonės	iš	plastilino“.	
8.30	 Pats	 sau	 režisierius.	 9.20	 Žinios.	 Maskva.	
10.00,	13.00	Žinios.	10.15	Humoro	laida.	10.45	
Rytinis	paštas.	11.25	Gyvūnijos	pasaulyje.	12.00	
Asmeninė	 erdvė.	 13.20	 Žinios.	 Maskva.	 13.50	
Humoro	 laida.	15.30	Mūsų	pasirodymas.	17.05	
„Beprasmiška	auka“.	19.00	Savaitės	žinios.	21.00	
Sekmadienio	vakaras	su	Vladimiru	Solovjovuvu.	
22.50	„Meilei	amžius	nesvarbu...“	

 TV PolonIa
7.30	„Dvi	medalio	pusės“.	9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	
9.50	 Klajūno	 užrašai.	 10.00	 Galvosūkis.	 10.05	
„Mama	-	niekas“.	10.40	Grūdas.	11.10	„Alternaty-
vos	4“.	12.15,	22.40,	4.30	Sveikinimų	koncertas.	
12.30	 Žemutinė	 Silezija.	 Iki	 pasimatymo.	 12.50	
„Mūsų	profesorius	-	popiežius“.	13.45	Prie	Tatrų.	
14.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	 15.25	 Pramoginė	
laida.	16.20	Okrasa	laužo	taisykles.	16.50	Sveika-
tos	ir	grožio	alchemija.	17.05	Provincijos	lobiai.	
17.25,	1.05	„Išsaugotas	pasaulis“.	17.55	Made	in	
Poland.	18.25,	1.45	Galvosūkis.	18.30	TV	ekspre-
sas.	18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	Koncertas	
J.Vasovskio	atminimui	„Visada	gali	būti	blogiau“	
(1).	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45,	
3.40	 „Ranča“.	 23.00,	 4.50	 Savaitraštis.pl.	 24.00	
„Alternatyvos	4“.	1.30	Provincijos	lobiai.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 12.30,	 18.20	 „Išskirtiniai“.	 5.50,	 18.45,	 23.35	
„Mados	kontrolė“.	7.05	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	9.10	
„Auksinis	 jaunimas“.	 10.00	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	
13.20,	17.30	„Marija	Menunos“.	14.05	„Ruduo	Niu-
jorke“.	15.50,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuome-
nės	gyvenimas“.	16.40,	2.45	„Išmokysiu	būti	žvaigž-
de“.	20.00	„Džuliana	ir	Bilas“.	21.40	„Kaip	Garsijos	
merginos	praleido	vasarą“.	0.20	„Kendros	šou“.	

 TV1000
6.50	 „Nuostabi	 malonė“.	 9.00	 „Skrebutis“.	 10.40	
„Meilės	 riba“.	 12.40	 „Niujorko	 šešėlyje“.	 15.10	
„Bėgiai	 ir	 ryšiai“.	17.05	 „Šalutinis	 efektas“.	19.00	
„Nuosprendis“.	20.55	„7	Dienos	ir	naktys	su	Mari-
lyn	Monroe“.	22.40	„Gėlėti	sapnai“.	1.00	„Karaliaus	
kalba“.	3.05	„Mano	geriausio	draugo	vestuvės“.	

 TRaVEl
9.00, 13.30	Amerikos	maistas.	10.00	Žemės	ste-
buklai.	 11.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 12.00	 Įgulos	
nuotykiai.	14.00,	23.00	Pilių	paslaptys	ir	legendos.	
15.00	Luvras.	16.00,	21.00	Viešbučių	paslaptys	ir	
legendos.	17.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	18.00	
Bristolis.	 19.00	 Londonas.	 19.30	 Kelionė	 su	 ve-
terinaru.	20.00	Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	
motociklu.	22.00	Paminklų	paslaptys.

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Čipas	ir	Deilas	

skuba	į	pagalbą“.
9.00	 Sportuok	su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	 „Smalsutis	

Džordžas“	(N-7).
13.05	Komedija		

„Dručkiai“	(N-7).
15.00	 „Dauntono		

abatija“	(N-7).
16.15	 „Kurt	Sejitas		

ir	Šura“	(N-7).
17.20	Ekstrasensai		

tiria	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.	Talentų		
konkursas.

21.30	Veiksmo	trileris	
„Pagrobimas	2.	
Neišvengiamas		
kerštas“		
(N-14).

23.10	Trileris	„K-19“		
(N-7).

6.30	 „Peliukas		
Stiuartas	Litlis“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas		

Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Nuotykių	f.	

„Čarlis	2“.
11.55	Komedija		

„Valstybės	galva“	
(N-7).

13.55	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.55	 „Didingasis		
amžius“		
(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.		

Sportas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	trileris	

„Piktas	vairuotojas“	
(N-14).

23.50	Siaubo	trileris	
„Veidrodžiai“		
(S).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Šervudo	padauža	

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

„Jorindė	ir	Joringelis“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Indijos	laukinės	

gamtos	paslaptys“.
13.00	 „Puaro	13“	(N-7).
15.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
16.00	Žinios.
16.15	Krepšinis.	LKL	čem-

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

17.00	Lašas	po	lašo.
18.00	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

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

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

7.55	 Nacionalinė	loterija.
8.00	 Pirmas	kartas	su	

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.		

2014	m.
11.00	Sveikatos	kodas.
12.00	 „Nacionalinė	

Geografija.	Žuvys	
monstrai“	(N-7).

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

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensų		
mūšis	(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Meilė	prieš	visą	
pasaulį“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Kriminalinis	trileris	
„Bruklino	
geriausieji“	(N-14).

1.40	 Bamba	TV	(S).

7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Sąmokslo	teorija		

(N-7).
8.50	 Gyvenu	čia.	Ignalina.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.00	 „Čiapajevas.	Aistra	

gyventi“	(N-7).
14.10	 „Tyrinėtojai.	Vasario	

23-iosios	legenda“.
15.00	Tarptautinis	bušido	

turnyras	„Heros	
2014	World	Series“	
iš	Moldovos	(N-7).

16.00, 17.00, 21.00	 	
Žinios.	Orai.

16.20	 „Mikropasauliai“		
(N-7).

17.30, 6.00	 Šeima	-	jėga!
19.00	Patriotai.	„Ar	D.Gry-

bauskaitė	turtėja	iš	
brangių	A.Kubiliaus	
paskolų?“	(N-7).

20.00	Pasaulis	X.	Monos	
Lizos	portreto	
paslaptis	(N-7).

21.30, 1.40, 4.35	24/7.
22.30, 2.20, 5.15	

Nusikaltimas	ir	
bausmė	(N-14).

23.30, 3.05	 	
„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.30	 Dvarai	ir	likimai.	2	d.
10.00	Septynios	Kauno	dienos.
10.30	Didžioji	Lietuva.	Lie-

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

valanda.
12.45	Linksmoji	knyga.
13.10	Mūsų	miesteliai.	

Šeštokai.	2	d.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	R.Vagnerio	opera	

„Lohengrinas“.
17.50	J.Švedo	kūrinius	atlieka	

„Lietuvos“	ansamblis.
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.45	 ...	formatas.	Poetas	

Aivaras	Veiknys.
19.00	Algirdo	Patacko	knygos	

„Litua“	pristatymas.
20.30	Kultūros	metraščiai.	

Kristijonas	Donelaitis.
21.15	Teatralizuota	muzikos,	

poezijos	ir	dailės	šven-
tė	Kristijono	Donelaičio	
300-osioms	gimimo	
metinėms.

22.30	Lietuvių	kinas	trum-
pai.	„Jau	puiku,	tik	
dar	šiek	tiek“.

23.00	Panorama.
23.30	Džiazo	muzikos	vakaras.
0.30	 Koncertas.	Kęstutis	

Jablonskis	ir	draugai.

 13.00 	 „Čiapajevas.	
	 	 Aistra	gyventi“

laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  1 7 59

spalio 19 d.

 21.00 	 „Elis	Kryd	
	 	 dingimas“

 18.50 	 „Krokodilas	
	 	 Dandis	2“

 15.30 	 Goko	stiliaus
	 	 paslaptys

 AnimAl PlAnet
7.25	Vabalai.	8.15	Vabalų	karai.	9.10	Nepaprasti	
gyvūnai.	 10.05,	 21.05	 Mutantų	 planeta.	 11.00	
Laukinės	 būtybės.	 11.55	 Nakties	 priedangoje.	
12.50	 Pražūtingos	 salos.	 18.20,	 2.35	 Namai	
medžiuose.	19.15,	3.25	Gyvenimas	būryje.	20.10,	
4.15	 Leopardai.	 22.00	 Undinės.	 22.55	 Kalnų	
monstrai.	23.50,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	0.45,	
5.00	Aš	-	gyvas.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.

 SPort1
9.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Madrido	
„Real“	 -	 Grad	 Kanarijos	 „Herbalife“.	 11.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	 Portlando	
„Trail	 Blazers“.	 13.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krep-
šinio	lyga.	Zaragozos	„CAI“	-	„Valencia	Basket“.	
Tiesioginė	 transliacija.	15.00	Olandijos	 „Eredivi-
sie“	lyga.	„FC	Twente“	-	„AFC	Ajax“.	2014/2015	
sezonas.	17.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PSV	
Eindhoven“	-	„AZ	Alkmaar“.	2014/2015	sezonas.	
19.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „FC	
Barselona“	-	Grand	Kanarijos	„Herbalife“.	Tiesio-
ginė	transliacija.	21.00	Rusijos	„Premier	League“.	
CSKA	-	„Kuban“.	2014/2015	m.	sezonas.	23.00	
Rusijos	„Premier	League“.	„Krasnodar“	-	„Zenit“.	
2014/2015	m.	sezonas.	1.00	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 2.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Hjustono	„Rockets“	-	San	Antonio	„Spurs“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00	Motosportas.	Australijos	MotoGP	Moto2	lenk-
tynės.	 Tiesioginė	 transliacija.	 7.30	 Motosportas.	
Australijos	MotoGP	 lenktynės.	Tiesioginė	 translia-
cija.	9.10	Motosportas.	Australijos	MotoGP	Moto3	
lenktynės.	10.30	Motosportas.	Australijos	MotoGP	
Moto2	 lenktynės.	 11.55	 Boksas.	 Gennadijus	 Go-
lovkinas	 -	 Marco	 Antonio	 Rubio.	 13.20	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 14.20	 Dviračių	
sportas.	Pasaulio	čempionatas.	Tiesioginė	translia-
cija.	15.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	QPR	-	
„Liverpool“.	Tiesioginė	transliacija.	17.30	Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	 17.55	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Stoke“	 -	 „Swansea“.	 Tie-
sioginė	 transliacija.	20.00,	5.00	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	„Dinamo“	-	„Barys“.	22.00	Dviračių	sportas.	
Pasaulio	čempionatas.	23.30	Motosportas.	Austra-
lijos	MotoGP	Moto3	lenktynės.	0.50	Motosportas.	
Australijos	MotoGP	Moto2	lenktynės.	

 euroSPort
9.30,	13.00	Tenisas.	„WTA	International	Tour“.	10.15,	
15.45	 Amsterdamo	 maratonas.	 14.30	 Motosportas.	
„Formula	Renault	3.5	Series“.	16.45,	0.45	Smiginis.	
19.30	Jojimas.	Pasaulio	taurė.	20.30	Boksas.	IBA	se-
rija.	D.Liebau-E.Torres	Marin.	22.30	Sporto	linksmy-
bės.	23.30,	2.15	Motosportas.	Savaitgalio	apžvalga.	
23.45	Motosportas.	„Formula	Renault	3.5	Series“.	

6.50	 „Mylėk	savo	sodą“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės		
(N-7).

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.30	 „Duok	leteną!“
11.00	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
11.30	 „Stulbinamas		

gyvūnijos		
pasaulis“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	 „Mylėk	savo		

sodą“.
14.00	 „Griežčiausi		

tėvai“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Goko	stiliaus		

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

Versačės	siūlas.
20.00	Nustebink	mane.
21.00	 „Inspektorius	

Džordžas	Džentlis“	
(N-14).

22.45	Veiksmo	trileris	
„Mirtinas	kontaktas.	
Paukščių	gripas	
Amerikoje“	(N-7).

0.20	 Goko	stiliaus		
paslaptys.

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

Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.35, 17.00	 	
Jokių	kliūčių!		
(N-7).

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

liuzijų	pasaulis	
(N-7).

18.20	 „6	kadrai“	
(N-7).

18.50 Nuotykių	f.	
„Krokodilas		
Dandis	2“	(N-7).

21.00	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Žmogžudystė“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	 „Trapučio		
parkas“	(N-14).

0.30	 Fantastinis	nuotykių	
f.	„Požemiai	ir		
drakonai.	Prakeiksmų	
knyga“		
(N-14).

9.00, 13.30, 22.50	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

10.00	 „Kontinentų		
kelionė“.

11.00	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

11.30	 „Pavojingoji		
Afrika“.

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

14.00	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.30	 „Departamentas“		
(N-7).

15.30	 „Tėvai		
už	borto“.

16.10	 „Kitame		
laido	gale“.

18.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

19.00	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

20.00	 „Gražuoliukas“.
21.00	VIP	seansas.		

„Elis	Kryd		
dingimas“		
(N-14).

23.20	 „Džentelmenas“		
(N-14).

„BruKlino GeriAuSieJi“
Kriminalinis trileris. JAV. 2009.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina R.Giras, I.Hokas, V.Snaipsas.

Niujorko policijoje moralę kiekvienas supranta savaip. Paskutines dienas 
prieš pensiją čia dirbantis Edis visiškai nusivylęs teisingumo sistema, tuo 
metu narkotikų skyriaus pareigūnas Selas pasiryžęs viskam, kad tik užtikrintų 
savo šeimai geresnį gyvenimą. O štai Klarensas jau taip ilgai dirba slaptai, 
kad jaučiasi artimesnis garsiam narkotikų prekeiviui nei policijai.

BtV
23.00

rekomenduoja

„PAGroBimAS 2. 
neiŠVenGiAmAS KerŠtAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius O.Megatonas.
Vaidina L.Nisonas, M.Greis, L.Orseris.

Brajanas keliauja į vieną menkai pa-
žįstamą Stambulą. Kai jo aplankyti at-
vyksta buvusi žmona Lenora ir dukra, 
iš naujo užklumpa pavojai. Pirmiausia 
dingsta Lenora, o jaunoji Kim privers-
ta slapstysis svetimame mieste...

„VeiDroDŽiAi“
siaubo trileris. JAV, Rumunija.
2008.
Režisierius A.Adža.
Vaidina K.Saterlandas, P.Peton,
E.Smart.

Benas Karsonas paskiriamas saugoti 
kadaise garsios Niujorko universali-
nės parduotuvės griuvėsių. Tačiau 
kraupūs vaizdai, kuriuos jis išvysta 
veidrodiniuose parduotuvės lan-
guose, įspėja jį apie blogio jėgas...

„K-19“
trileris. JAV, Jungtinė Karalystė,
Vokietija. 2002.
Režisierė K.Bigelou.
Vaidina S.Spruelas, P.Stebingsas.

Narsusis kapitonas Aleksejus Vos-
trikovas per patį šaltojo karo įkarštį 
gauna įsakymą vadovauti povande-
ninei branduolinei raketai K-19, o įsa-
kymą duoda pats buvęs K-19 vadas 
kapitonas Michailas Poleninas.

tV3
21.30

tV3
23.10

lnK
23.50
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Brazilijos	aveniu“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Paskutinis	iš	

Magikianų“	(N-7).
11.05	Veiksmo	f.	

„Kapitonas	Amerika.	
Pirmasis	keršytojas“.

13.30	 „Čipas	ir	Deilas	
skuba	į	pagalbą“.

14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

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

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

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

0.10	 TV	serialas	„Raitelis	
be	galvos“	(N-14).

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

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

2.50	 TV	serialas	„Choras“.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	
Teksaso	reindžeris“.

8.50	 Komedija	„Ponas	ir	
ponia	gangsteriai“.

10.45	 „Alvinas	ir		
burundukai	2“.

12.30	Animacinis	f.	„Tomo	
ir	Džerio	nuotykiai“.

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	 „Judantis	objektas“.
0.10	 „Gyvenimas	pagal	

Harietą“	(N-7).
1.05	 „Farų	šeima“	(N-7).
2.00	 „Slapti	reikalai“	(N-7).

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

nuotykiai	5“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	LRT	forumas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	LRT	forumas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje	

(rusų	kalba	iš	
Prahos).

24.00	 „Merkel	portretas“	
(subtitruota).

1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.

 10.00 	 „Namelis	
	 prerijose“

 20.30 	 „Pasmerkti	3“  17.15 	 Yra	kaip	yra

Pirmadienis

 TV8
10.20	 Senoji	 animacija.	 11.00	 „Šeimos	 susitiki-
mas“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30	 Gardu	
Gardu.	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	17.00,	22.35	Pa-
saulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.40	„Meilė	gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	21.00	Drama	„Žvaigždžių	lietus	rugpjūtį“	.	

 Info TV
6.15	 Sekmadienio	 rytas.	 6.50	 Pagalbos	 skam-
butis.	7.35	Krepšinio	pasaulyje.	8.05	Apie	žūklę.	
8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	 Mes	 pačios.	
9.30	Žinios.	10.05	Ne	vienas	kelyje.	10.35,	16.30	
„Alfa“	savaitė.	11.05	24	valandos.	12.10	Valanda	
su	Rūta.	13.50	Mes	pačios.	14.15	Autopilotas.	
14.45	Yra	kaip	yra.	15.45	KK2.	17.00	Info	diena.	
21.00	Dviračio	šou.	21.30	Info	diena.	

 PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	„Labas	rytas“.	11.35	Gy-
venti	sveikai.	12.35,	14.15	Šįvakar	su	A.Malachovu.	
15.00	 Lauk	 manęs.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	
17.45	Susituokime.	18.50	Tegul	kalba.	20.00	Lai-
kas.	20.35,	23.15	Lietuvos	„Laikas“.	21.05	„Namas	
su	lelijomis“.	23.25	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.55	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45	 Tinkama	 priemonė.	
9.35	 „Informacinė	 laida	 112“.	 10.05	 „Keista	
byla“.	11.00	„Švarus	darbas“.	11.55	„Gyvenimo	
taisyklės“.	12.45	 „Pėdsekiai“.	13.45	 „Kariai	5“.	
15.30	 „Informacinė	 laida	 112“.	 16.00	 Žiūrėti	
visiems!	 16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Neme-
luok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	
priemonė.	20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Žiū-
rėti	 visiems!	 22.20	 „Slaptos	 teritorijos“.	 23.20	
Žiūrėti	visiems!	0.15	„Kariai	5“.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Much-
taro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.25	 Rusiškas	 įdaras.	 9.55	 Medici-
nos	 paslaptys.	 10.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	
atsitikimas.	10.55	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	13.55	
Prokurorų	 patikrinimas.	 15.35	 „Sudaužytų	 ži-
bintų	 gatvės“.	 16.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	
atsitikimas.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	
„Operacija	 „Lėlininkas“.	 21.00	 Dienos	 anato-
mija.	 22.00	 „Kurorto	 policija“.	 23.55	 „Maskva.	
Trys	 stotys“.	 1.50	 Kalbame	 ir	 rodome.	 2.50	
„Eigulys“.	4.40	Gelbėtojai.	

„ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUS RUGPJŪTĮ“
Drama. Vokietija. 2002.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina E.Ulig, O.Bocas, N.fon Tempelhofas.

Mendė ir Rodžeris Trevorai - laimingai susituokusi pora. Mendei atrodo, 
kad ji savo vyrą myli, kol į miestelį sugrįžta Džonas Higinsas. Žavus ir 
darbštus veterinaras grįžta pas našlaujančią motiną, kuri labai tikisi, kad 
sūnus liks ir seks savo tėvo pėdomis. Vėl išvydusios atvykėlį Mendės 
jausmai jam atbunda, tačiau Džonas negali pamiršti senos iš jos patirtos 
nuoskaudos.

TV8
21.00

„nERAMIoS SIELoS“
Trileris. Prancūzija, Belgija, 
Jungtinė Karalystė. 2008.
Režisierius F.Diu Velcas.
Vaidina E.Bear, R.Siuelas, 
P.Osatanugra.

Žaneta ir Paulis - sutuoktiniai, ne-
galintys susitaikyti su savo sūnaus 
mirtimi 2005 metų įvykusio cuna-
mio metu.  Kūnas nebuvo rastas, 
tad tikėdama, kad sūnus vis dar 
gyvas, pora leidžiasi į paieškas. 
Tačiau atkeliavusi į Tailandą neti-
kėtai patenka į sukrečiantį išėjusių 
sielų pasaulį...

„SPECIALIoJI JŪRŲ 
PoLICIJoS TARnYBA“
serialas. JAV. 2009.
Režisierius D.P.Belisarijus.
Vaidina M.Harmonas, 
M.Vederlis, K.de Pablas.

Sugrįš Gibso praeities šešėliai. Jį 
pagrobs kitados nužudyto Pedro 
Ernandezo dukra Paloma. Mergina 
reikalaus besąlyginio paklusimo. Tai 
įgyvendinti Gibsui bus labai sunku, 
juk kaip tik Palomos tėvas Pedras 
nužudė jo pirmąją žmoną Šenon 
ir dukrelę Kelę. Komanda, žinoma, 
darys viską, kad jį išvaduotų.

„PASLAPTInGI RYŠIAI“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierius E.De Filyrsas.
Vaidina M.Monro, R.Ravanelas, 
N.Liaplaka.

Po patirtos traumos Elė supranta 
turinti naują savybę - ji gali matyti 
žmones, kurių nemato aplinkiniai, ir 
girdėti balsus, kurių negirdi kiti. Elė 
suvokia, kad šią dovaną gali išnaudo-
ti siekdama padėti žmonėms - tiems, 
kurie prarado artimuosius. Netrukus 
Elė įsitraukia į mįslingą istoriją...

TV6
23.00

TV6
1.05

rekomenduoja

TV3
23.10
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 TV	serialas	„Brolis	

už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7)

18.00	Žinios.
18.25	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
19.30	TV	serialas	„Afigiena	

mokytoja“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Trileris	„Instinktas“.
23.55	 TV	serialas	„Vampyro	

dienoraščiai“.
0.50	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.45	 TV	serialas	„Prokurorų	

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

7.19, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.35	 Vantos	lapas	(N-7).
8.05	 Girių	takais.
8.35	 Šiandien	kimba.
9.05	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.05	Nuoga	tiesa.	„Ar	kie-

kviena	motina	verta	
pagarbos?“	(N-7)

11.35	Pasaulis	X.	„Monos	
Lizos	portreto	
paslaptis“	(N-7).

12.35	24/7.
13.35	Gyvenu	čia.
14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.	
18.50	Šeima	-	jėga!
20.25	VMG	sala.
20.30	Nuoga	tiesa.	

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

22.50	Pasaulis	X.	„Monos	
Lizos	portreto	
paslaptis“	(N-7).

23.50	 „Magda	M.“	(N-7).
0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 6.40	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
1.40, 3.25, 5.40	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

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

8.00	 „Jorindė	ir	Joringelis“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	Muzika	gyvai.	
13.40	Algirdo	Patacko	

knygos	„Litua“	pri-
statymas.

15.00	 „Tylos	skraistė“	(N-7).
16.00	Gimtoji	žemė.
16.25	Girių	horizontai.
16.50	Kaimo	akademija.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	 Ilja	Laursas.	Verslas	

naujai.	
19.45	Durys	atsidaro.
20.15	Tūkstantmečio	

akimirkos.	Teatro	
instinktas.	Laisvas	
menininkas	Juozas	
Vaičkus.	

20.45	2014-ieji	-	Teatrų	
metai.	Teatras.

21.30	 „Markas	Šagalas.	
Meilės	spalva“.

22.00	 „Krokodilų		
gaudytojas“.

23.30	 „Vėtrungės“.
24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Kultūros	savanoriai.
1.15	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

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

riukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

Paslapčių	biuras“.
9.00	 „Zoro“.
9.25	 „Teisingumo	lyga.	

Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(1)	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras	Aleksas“	

(N-7).
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Veiksmo	komedija	

„Vagis		
policininkas“	(N-7).

22.45	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

23.40	 „Dūmas“	(N-14).
0.35	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

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

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

(N-7).
13.30	 „Paskutinis	iš	vyrų“	

(N-7).
14.00	 „Nevykėlių		

dalinys“.
15.00	Nepaprastos	lenkty-

nės	(N-7).
16.00	 „Jaunasis		

vilkolakis“	(N-7).
17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Kastlas“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Nevykėlių		

dalinys“.
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Nepaprasti	rusiški	

kadrai.
22.00	 „Amerikietiška		

siaubo	istorija“	
(N-7).

23.00	Trileris	„Neramios	
sielos“	(S).

1.05	 Trileris	„Paslaptingi	
ryšiai“	(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

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

faktorius“	(N-7).
12.30	 „Kontinentų		

kelionė“.
13.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
14.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių	
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.15	 „Žvėrelių	būrys:	

Marko	Polo		
kodas“.

17.00	Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

17.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

18.00	 „Gražuoliukas“.
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00, 23.25	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Gainsbourg’as:	
didvyriškas	
gyvenimas“		
(N-14).

23.40	 „Trauma“	(N-7).

 17.20 	 „Neskubėk	
	 gyventi“

 18.50 	 Šeima	-	jėga! 17.00 	 „Muchtaro	
	 sugrįžimas“

 15.15 	 „Žvėrelių	būrys:	
Marko	Polo	kodas“

 16.00 	 „Jaunasis		
	 vilkolakis“

 12.40 	 „Audra“

TV PROGRAMAspalio 20 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Europos	pagrobimas.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.50	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	sta-
nica	miega“.	16.30	 „Kamenskaja“.	17.30,	2.00	
Tiesioginis	 eteris.	 20.00	 „Banditų	 karalienė“.	
23.40	Balkanų	karinės	paslaptys.	0.35	„Ameri-
kietiškoji	tragedija“.	

 TV Polonia
7.10	 Pramoginė	 laida.	 8.05	 Peiliu	 ir	 šakute.	
8.25	 „Karino“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.10	 Made	 in	 Poland.	 12.40,	 17.55,	 1.45	
„Galerija“.	13.00,	19.55,	5.20	„Laimės	spalvos“.	
13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	Žinios.	13.50	 „Ranča“.	14.45	Savaitraštis.
pl.	15.40	Kultūringieji	PL.	16.50	„Zlotopolskiai“.	
17.20	 Myliu	 kiną.	 18.20,	 22.45,	 5.10	 Polonija	
užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.9.	 18.55,	 2.15	
XX	amžiaus	sensacijos.	Stalinas	-	kelias	į	val-
džią.	19.25	Rytų	studija.	20.25	 „Cafe	historia“.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Namai	 prie	 užliejamos	
pievos“.	23.00,	4.40	Lenkijos	reporteris.	23.45,	
5.50	T.Lisas	gyvai.	0.45,	6.40	Polonijos	reporta-
žas.	1.20	„Naszaarmia.pl“.	2.45	Animacinis	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 12.30	 „Tikrosios	 Orindžo	 apygardos	 namų	
šeimininkės“.	6.40,11.40	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	
7.30,	10.50	„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	20.00	„Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	9.10,	
13.20	 „Ieškau	 top	 modelio“.	 10.00,	 15.50,	 22.05	
„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	 „Nuotaka	milijonieriui“.	
16.40	„Žvaigždė	kadre“.	17.05	„Vaikantis	šlovės“.	
17.30	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 18.20	 „Gyvenimas	 kaip	
šou“.	20.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	21.40	„Va-
karėliai	aplink	pasaulį“.	22.55	„Kendros	šou“.	

 TV1000
9.25,	16.55	„Karaliaus	kalba“.	11.30	„Šalutinis	
efektas“.	 13.20	 „Siek	 savo	 svajonės“.	 15.00	
„Mano	 geriausio	 draugo	 vestuvės“.	 19.00	
„Anglų	 kalbos	 mokytoja“.	 20.45	 „Nuospren-
dis“.	22.40	„Misija	„Serenity“.	

 TRaVel
8.00,	 12.00	 Jamaika.	 8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėjimo	įgulos.	10.00	
Didžiausios	paslaptys.	 11.00	 Paminklų	paslaptys.	
12.30,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00,	21.00	Įspū-
dingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 16.00,	
23.00	Didžiausios	paslaptys.	17.00	Florida.	19.00	
Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	

 animal PlaneT
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25,	15.35	Darbas	meis-
tro	bijo.	8.15,	16.30	Surikatos.	9.10,	22.00,	3.25	
Kačiukai	ir	šunyčiai.	10.05,	18.20	Dikas	ir	Domas	
skuba	į	pagalbą.	11.00	Šunų	mada.	12.20,	6.35	
Beždžionių	 gyvenimas.	 12.50,	 19.15	 Akvariumų	
verslas.	 13.45,	 20.10	 Namai	 medžiuose.	 14.40,	
21.05,	 1.40	 Gyvūnų	 apsaugos	 skyrius.	 17.25,	
22.55,	4.15	Blogas	šuo.	23.50,	4.50	Laukiniai	ir	
pavojingi.	0.45,	5.05	Gyvūnų	pabėgimai.	

 sPoRT1
9.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Indianos	 „Pacers“	 -		
Klyvlendo	 „Cavaliers“.	 12.00	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	 2014/2015	 lyga.	 9	 turo	 apžvalga.	 13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Rubin“.	
15.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„PSV	Eindho-
ven“	-	„AZ	Alkmaar“.	2014/2015	sezonas.	17.00	
Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Belenenses“	-	„SL	
Benfica“.	19.00,	21.00,	23.00	 „Sportas“.	Dienos	
naujienos.	19.15	Pasaulio	galiūnų	čempionatas.	
20.10,	21.10	 Ispanijos	 „Endesa“	krepšinio	 lyga.	
Zaragozos	 „CAI“	 -	 „Valencia	 Basket“.	 22.00,	
23.15	ATP250	„Apia	 International	Sydney“	vyrų	
tenisas.	Ketvirtfinalis.	24.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Hjustono	 „Rockets“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	
2.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	3.00	
Rusijos	„Premier	League“.	CSKA	-	„Kuban“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00,	1.00	Premier	lygos	apžvalga.	8.00	Motos-
portas.	Spidvėjus.	Lenkijos	GP	lenktynės.	11.15	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 apžvalga.	
11.45	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -		
„Neptūnas“.	 13.35	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Ana-
dolu	 Efes“	 -	 „Unics“.	 15.25	 Krepšinis.	 Euro-
lyga.	 „Crvena	 Zvezda“	 -	 „Galatasaray“.	 17.15	
Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Barys“.	
19.15,	20.25	Dviračių	sportas.	Pasaulio	čempi-
onatas.	21.55	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„West	Bromwich“	-	„Manch	ester	United“.	Tie-
sioginė	transliacija.	24.00	Motosportas.	Nascar	
500	 mylių	 lenktynių	 apžvalga.	 2.00	 Motos-
portas.	 Australijos	 MotoGP	 Moto3	 lenktynės.	
3.20	Motosportas.	Australijos	MotoGP	Moto2	
lenktynės.	 5.00	 Motosportas.	 Australijos	 Mo-
toGP	lenktynės.	

 eURosPoRT
9.30,	 12.45,	 19.15	 Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	
lyga.	 10.30	 Motosportas.	 Savaitgalio	 apžval-
ga.	 10.45,	 20.45	 Sporto	 linksmybės.	 11.15,	
15.15	Tenisas.	„WTA	International	Tour“.	13.45	
Amsterdamo	maratonas.	16.45,	0.30	Smiginis.	
18.30,	 23.30,	 1.45	 Futbolo	 apžvalga.	 22.00	
Imtynės.	WWE	žurnalas.	22.30	 Imtynės.	WWE	
archyvas.	0.15	Sporto	kelionių	žurnalas.	
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 18.25 	 „Vedęs	ir	turi	
	 vaikų“

 14.55 	 „Dingęs	pasaulis“  12.15  	„Jausmai“ 21.00 	 Dėmesio	centre 19.30 	 KK2 1.20 	 „Skandalas“

  TV8
9.55	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	 10.20	 Senoji	
animacija.	 11.00	 „Žvaigždžių	 lietus	 rugpjū-
tį“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	
„Moterys	 meluoja	 geriau“.	 15.00	 „Žavūs	 ir	
drąsūs“.	 	 17.00,	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00,	 22.40	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Svajonių	rojus“.	

  Info TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	
16.30,	21.00	Dviračio	 šou.	10.40	Savaitės	 kri-
minalai.	11.10	Nuo...	Iki.	12.00,	14.45	Yra	kaip	
yra.	13.05,	15.45	KK2.	14.15	Krepšinio	pasauly-
je	su	Vidu	Mačiuliu.	17.00,	21.30	Info	diena.	

  PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Informacinė	 laida.	
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.25	
TV	kanalas	 „Labas	 rytas“.	11.35	Gyventi	 sveikai.	
12.40	„Bučinys“.	13.45,	14.20	J.Menšovos	laida.	
14.55	Vyriška.	Moteriška.	15.55	Mados	nuospren-
dis.	17.50	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	 20.40,	 23.15	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.15,	
„Namas	su	lelijomis“.	23.30	Vakarinis	Urgantas.	

  REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.10	 „Informacinė	 laida	 112“.	 10.40	 „Didžio-
sios	 paslaptys“.	 11.40	 „Slaptos	 teritorijos“.	
12.35	„Pėdsekiai“.	13.30	„Kariai	5“.	15.20	„In-
formacinė	 laida	 112“.	 15.45	 Žiūrėti	 visiems!	
16.10	 Šeimos	 dramos.	 17.10	 Nemeluok	 man!	
19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	„Mano	tiesa“.	
23.10	Žiūrėti	visiems!	0.05	„Kariai	5“.	

  nTV MIR
5.00	NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Much-
taro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	9.25	Kulinarinė	dvikova.	10.30	Apž-
valga.	Nepaprastas	atsitikimas.	10.55	Prisie-
kusiųjų	teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	
Galutinis	 sprendimas.	 13.30	 Apžvalga.	 Ne-
paprastas	 atsitikimas.	 13.55	 Prokurorų	 pati-
krinimas.	 15.35	 „Sudaužytų	 žibintų	 gatvės“.	
16.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsitikimas.	
17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	 „Operacija	
„Lėlininkas“.	 21.00	 Dienos	 anatomija.	 22.00	
„Kurorto	 policija“.	 23.55	 „Maskva.	 Trys	 sto-
tys“.	1.50	Kalbame	ir	rodome.	2.50	„Eigulys“.	
4.40	Gelbėtojai.	

  RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Aistros	 dėl	 atomo.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.30,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.50	 Apie	 tai,	
kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	
14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	sta-
nica	 miega“.	 16.30	 „Kamenskaja“.	 17.30,	 2.00	
Tiesioginis	 eteris.	 20.00	 „Banditų	 karalienė“.	
23.40	Poručiko	Lermontovo	bylos	tyrimas.	0.35	
„Amerikietiškoji	tragedija“.	

  TV PolonIa
8.25	 „Pažai“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.00	 Lenkijos	 reporteris.	 12.40,	 17.55,	 1.45	
„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Laimės	
spalvos“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	 „Londoniečiai“.	14.50	
„Išsaugotas	pasaulis“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.35	
„Zlotopolskiai“.	 17.05	 Kultūros	 savaitraštis.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensaci-
jos.	 Stalinas	 -	 kelias	 į	 valdžią.	 19.25	 Polonijos	
reportažas.	 20.25,	 6.40	 Kultūros	 informacija.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50,	3.45	„Tėvas	Mateušas“.	23.00,	
4.35	 Sveika,	 Polonija.	 23.45,	 5.55	 V.Majevskio	
kvintetas.	 0.40	 „Operacija	 gyvenimas“.	 1.10	
Made	in	Poland.	2.45	Animacinis	f.	

  DIVa UnIVERsal TV
5.50,	 8.20,	 12.30,	 15.50,	 20.50	 „Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	6.40,	11.40,	
17.30	 „Nuotykiai	 rojuje“.	 7.30,	 10.50,	 18.20	
„Gyvenimas	 kaip	 šou“.	 9.10,	 13.20	 „Ieškau	
topmodelio“.	 10.00,	 16.40,	 23.45	 „Žvaigždė	
kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Vaikantis	 šlovės“.	 14.10,	
22.05	 „Mados	kontrolė“.	14.35,	21.40	 „Išskirti-
niai“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonieriui“.	20.00	
„Auksinis	jaunimas“.	22.55	„Kendros	šou“.		

  TV1000
11.20	„Didžioji	banga“.	13.10	„Šokis	hiphopo	ritmu	
2.	Gatvės“.	15.00	„7	Dienos	 ir	naktys	su	Marilyn	
Monroe“.	 16.50,	 1.20	 „Marija	 Antuanetė“.	 19.00	
„Viktorija.	 Jaunoji	 karalienė“.	 20.50	 „Mes	 tikime	
meile“.	22.55	„Kvepalai.	Vieno	žudiko	istorija“.		

  TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Svajonių	kelionė.	8.30,	14.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 9.30,	 13.30,	 17.30	 Gel-
bėjimo	 įgula.	 10.00,	 16.00,	 23.00	 Didžiausios	
paslaptys.	 11.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
12.30,	 18.00,	 21.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	
Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu:	
Australija.	19.00	Amerikos	maistas.	Ajova.	20.00	
Naujo	būsto	paieška.	22.00	Statybos	Aliaskoje.	

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

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

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

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

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	TV	serialas	

„Nematoma	riba“	(1).
23.25	TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
0.25	 TV	serialas	„Raitelis	

be	galvos“	(N-14).
1.20	 Drama	„Skandalas“	

(1)	(N-14).
2.10	 „Daktaras	Hausas“.
3.00	 TV	serialas	„Choras“.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	f.	šeimai	

„Čarlis	2“.
10.45	Lietuvos	balsas.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	Animacinis	f.	

„Monstrai	prieš		
ateivius“.

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

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Pagalbos		

skambutis	(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	„Ikaras	

(N-14).
23.55	TV	serialas	

„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

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

1.45	 TV	serialas	„Slapti	
reikalai“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Merkel	portretas“.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“.
17.10	 „Didysis	Gregas“.
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	TV	serialas	„Meilė	

kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Indijos	laukinės	

gamtos	paslaptys“	
„Dramblių	karalystė“.

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

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

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

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Meilė	prieš	visą	
pasaulį“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

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

turi	vaikų“	(1)	(N-7).
18.55	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija	„Apgaulė“.
23.50	TV	serialas	

„Vampyro	dienoraš-
čiai“	(N-14).

0.45	 „Detektyvė	Džonson“.
1.40	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50, 14.50	 VMG	sala.
7.55	 „Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
12.00	 Vestuvių	kovos	(N-7).
13.35	Dokumentinis	f.	

„Hitlerio	vietininkas.	
Nuosprendis	be	teis-
mo“	(N-7).

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

„Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	 Patriotai.	„Nesidalini	

valstybės	parama?	
Paleis	ubagais!“	(N-7)

22.00	Reporteris.	Pažangi	
Lietuva.	Orai.

22.50	Nusikaltimas	ir	
bausmė.	„Padegėjas	
maniakas	šiurpina	
Molėtų	gyventojus!“	

23.50	 „Magda	M.“	(N-7).
0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 6.40	Dokumentinis	f.	

„Miestai	ir	žmonės“.
1.40, 3.25, 5.40	Lietuva	

tiesiogiai.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

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

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

dienos.
12.15	Lietuvių	kino	kla-

sikai.	Almantas	
Grikevičius.	Drama	
„Jausmai“.

13.45	Mūsų	miesteliai.	
Šeštokai.	2	d.

14.45	Gimtoji	žemė.
15.15	LRT	Kultūros	aka-

demija.	Ilja	Laursas.	
Verslas	naujai.	Nauja	
ekonomika.	1	d.	

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	5“.

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

Vilniaus	albumas.
18.15	 „Karo	šešėlyje“.
19.00	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	 Istorijos	detektyvai.	
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Imperija“.
0.15	 Panorama.	Verslas.	

Kultūra.
0.45	 Dėmesio	centre.	
1.00	 2014-ieji	-	Teatrų	

metai.	Teatras.
1.45	 „Tylos	skraistė“	(N-7).
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 22.20 	 „Komisaras	
	 Manara“

 16.00 	 „Ryšys“ 11.40 	 „Toks	
	 gyvenimas“

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

  SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Die-
nos	 naujienos.	 7.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 8.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krep-
šinio	 lyga.	 „FC	 Barselona“	 -	 Gran	 Kanarijos	
„Herbalife“.	 9.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 India-
nos	 „Pacers“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 12.15	
Portugalijos	 „Primeira“	 lygos	 turo	 apžvalga.	
13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Feyenoord“	-		
„Groningen“.	15.00	Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	
„FC	Twente“	-	„AFC	Ajax“.	2014/2015	sezonas.	
17.00	NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Va-
šingtono	„Wizards“.	19.15	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	apžvalga.	20.10,	21.10	Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	lyga.	„FC	Barselona“	-	Gran	Kanarijos	
„Herbalife“.	22.00,	23.15	ATP250	„Apia	Interna-
tional	Sydney“	vyrų	tenisas.	Ketvirtfinalis.	

  ViASAt SPort BAltic
6.40	Premier	 lygos	apžvalga.	7.40	Boksas.	Gen-
nadijus	Golovkinas	-	Marco	Antonio	Rubio.	10.40	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	
City“	 -	 „Tottenham“.	 12.30	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Crystal	Palace“	-	„Chelsea“.	14.20	
Motosportas.	 Australijos	 MotoGP	 lenktynės.	
16.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 PSG	 -		
„Barcelona“.	17.50	„Formulė-1“.	Rusijos	GP	lenk-
tynių	 apžvalga.	 18.50	 Futbolas.	 UEFA	 Čempio-
nų	 lyga.	 CSKA	 -	 „Manchester	 City“.	 Tiesioginė	
transliacija.	21.05	Futbol	Mundial	žurnalas.	21.35	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Barcelona“	 -	
„Ajax“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Futbolas.	
UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Roma“	 -	 „Bayern“.	 1.35	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.		

  euroSPort
9.35	Biliardas.	„European	Tour“.	10.30,	15.00	
Futbolo	apžvalga.	11.15,	15.45	Futbolas.	UEFA	
jaunimo	 lyga.	 12.15,	 22.00	 Smiginis.	 14.00,	
21.00,	 2.10	 Sporto	 linksmybės.	 19.00	 Biliar-
das.	„European	Tour“.	24.00,	1.50	Motosporto	
apžvalga.	 0.05	 Motosportas.	 GT	 akademi-
ja.	 0.20	 Motosportas.	 „Blancpain	 Sprint	 Se-
ries“.	 0.50	 Motosportas.	 „World	 Series	 by	
Renault“.	1.20	„Formulė-3“.	1.55	Motosportas.	
Savaitgalio	apžvalga.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų	karai.
7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas	ir	vove-

riukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

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

lyga.	Įsiveržimas“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 Linksmieji	

žvėreliai.
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

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

Aleksas“	(N-7).
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Melodrama	„Tai	

nutiko	Manhatane“	
(N-7).

23.00	 „Klientų		
sąrašas“	(N-7).

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

tvarka.	Specialiųjų	
tyrimų	skyrius“	
(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo		

augintinis.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“		
(N-7).

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

12.00	 „Kastlas“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30, 20.00	 „Nevykėlių	

dalinys“.
15.00	Nepaprastos		

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

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

(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.		
„AS	Roma“	-		
„FC	Bayern	
Munchen“.	
Tiesioginė		
transliacija.

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

1.25	 UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „80	traukinių		
aplink		
pasaulį“.

9.45	 „Gražuoliukas“.
10.45	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.25	 „Kitame	laido		

gale“.
14.15	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).
15.15	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
17.00	 „Kontinentų	kelionė“.
18.00	 „Departamentas“	

(N-7).
19.00	 „Fortjė		

faktorius“	(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Transporteris“		

(N-7).
21.50	Balticum	TV		

žinios.
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
23.20	 „Gražuoliukas“.
0.20	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).

„iKArAS“
Veiksmo filmas. Kanada. 2010.
Režisierius D.Lundgrenas.
Vaidina D.Lundgrenas, S.fon Pfetenas, S.Feris.

Ikaras - buvęs slaptasis sovietų agentas, žlugus Sąjungai vienas likęs 
svetimoje šalyje. Norėdamas atsikratyti praeities, jis pradeda naują 
gyvenimą kaip Edvardas Genas - išsiskyręs šeimos tėvas, dirbantis in-
vesticijų kompanijoje. Tačiau per netikėtą nutikimą Honkonge atsklei-
džiama tikroji jo tapatybė. Jis privalo atskleisti tuos, kurie jį persekioja, 
ir apsaugoti savo šeimą - kol dar nevėlu.

lnK
22.10

„SVAJoniŲ roJuS“
Drama. Vokietija. 2003.
Režisierius A.De Rošas.
Vaidina F.Štavjanik, K.Martinek, 
V.Karpendeilas.

Po dvidešimties metų Maiklas Bin-
gamas grįžta į Angliją tvarkyti pa-
veldėjimo reikalų. Vos išvydusi jį 
kaipmat įsimyli šešiolikmetė Sofija. 
Tačiau paauglė nenutuokia, kad jos 
mama yra Maiklo jaunystės meilė. 

„mAJAmio KAtAStroFA“
Veiksmo Drama. JAV. 2011.
Režisierius T.Čapkanovas.
Vaidina R.Hanter, M.Ordvėj, 
K.Deriks.

Vulkanologė Antuanetė ir jos se-
suo Emili sužino apie neteisėtai 
vykdomą naftos gręžimo operaciją 
neveikiančiame ugnikalnyje ir pla-
nus operaciją pabaigti prieš jam 
išsiveržiant. Kompanijos sprendi-
mas - slėpti pavojų. 

„cSi KriminAliStAi“
kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius A.Smaitas.
Vaidina T.Densonas, Dž.Idsas, 
Dž.Foks.

Detektyvų Braso ir Eklio dukros 
vis dar laikomos nelaisvėje. Parei-
gūnai gaus žinutę iš pagrobėjų 
su grasinimais - jiems teks rinktis, 
kurią vieną dukrą išgelbėti. Arba 
paskubėti rasti jas abi. 

tV8
21.00

tV3
23.25

tV6
23.40

rekomenduoja
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Brazilijos	aveniu“	

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

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

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

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

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

(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Aš	-	kino	žvaigždė.		

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

(N-14).
1.10	 Drama	„Skandalas“	

(2)	(N-14).
2.00	 „Daktaras	Hausas“	

(N-14).
2.50	 „Choras“	(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas	ir	

Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

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

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	Animacinis	f.	„Mons-

trai	prieš	ateivius“.
14.10	 „Ugnis	ir	Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

nimo	receptai“	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Kriminalinis	trileris	

„Tamsos	pakraštys“	
(N-14).

0.30	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

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

2.20	 TV	serialas	„Slapti	
reikalai“	(N-7).

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.00	 „Magiški	fėjų		

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

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

kalba	iš	Prahos).
24.00	 „Karo	šešėlyje“.
1.00	 „Senis“	(N-7).
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Mėnulio	fazė.
4.35	 Gyvenimas.
5.25	 Durys	atsidaro.

 21.15 	 Auksinis	protas 19.30 	 Kvieskite	daktarą!  13.35 	 „Monstrai	prieš
	 	 ateivius“

Trečiadienis

„TAMSOS PAKRAŠTYS“
Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV. 2010. 
Režisierius M.Kembelas. 
Vaidina M.Gibsonas, R.Vinstounas, D.Hjustonas.

Tomas Kreivenas - Bostono policijos žmogžudysčių skyriaus veteranas. Be 
darbo, jo gyvenimui prasmės suteikia tik dukra Ema, tačiau ji retai atvažiuo-
ja aplankyti tėvo. Tad netikėtas jos vizitas nepaprastai pradžiugina Tomą. 
Deja, ant namų slenksčio pasirodęs vyras tėvo akyse nušauna Emą. Tomas 
ima sekti dukters pėdomis ir aiškintis, kuo ji gyveno, ką veikė...

rekomenduoja
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„MEILĖ GYVENTI“
serialas. Vokietija. 2012. 
Režisierė P.Vymers. 
Vaidina K.Bail, I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavari-
jos kalnų įsikūrusi ligoninė, kuriai 
vadovauja profesorė Joana Lind-
ner. Jos vyras Tomas - teisėjas, 
o sūnus Markas - irgi gydytojas. 
Šioje klinikoje, be Lindnerių, dir-
ba daug profesionalių gydytojų ir 
slaugytojų, pacientai prižiūrimi itin 
rūpestingai. Tačiau darbas dar ne 
viskas - ligoninėje ūžia intrigos, kyla 
asmeninių santykių dramos.

„SAIRUSAS“
Drama. JAV. 2010. 
Režisieriai Dž.Daplasas,
M.Daplasas. 
Vaidina Dž.S.Reilis, Dž.Hilas, 
M.Tomei.

Buvusi žmona nusitempia Džoną 
į vakarėlį. Bendraudamas su kitais 
svečiais, jis susipažįsta su patrauk-
lia moteriške Mole. Tarp jų greitai 
užsimezga romantiški santykiai, 
tačiau jiems trukdo Sairusas, labai 
pavydus Molės sūnus. Jis visais 
įmanomais būdais siekia išstumti 
Džoną iš motinos gyvenimo...

„DAKTARAS HAUSAS“
serialas. JAV. 2011. 
Režisieriai G.Jeitanzas,
D.Sarafianas. 
Vaidina H.Loris, O.Epsas, 
R.Š.Leonardas.

Už tai, kad įsirėžė automobiliu į 
Lizos Kadi namą ir sugadino jos 
turtą, Hausas nuteisiamas kalėti. 
Nuo bausmės jis neišsisuks - todėl 
kandųjį daktarą išvysime kalėjime! 
O čia viskas kitaip, nei įprasta: nie-
kas neklauso jo nurodymų...

TV8
18.00

TV6
0.40

TV3
2.00

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00,	 10.20	
Senoji	animacija.	10.00	„Mano	mažasis	ponis“.	
11.00	 „Svajonių	 rojus“	 (N-7).	 12.40,	 16.00	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	angelas“.	14.30,	20.35	 „Moterys	meluoja	
geriau“.	 17.00,	 24.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	21.00	Drama	„Erškėčių	paukščiai“.	

 INfO TV
5.30	 Info	 diena.	 9.30	 Žinios.	 10.15,	 13.50,	 16.30,	
21.00	Dviračio	šou.	10.40	Pasivaikščiojimai	su	Jonu	
Ruškumi.	 VDU	 karta.	 11.10	 Pagalbos	 skambutis.	
12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	13.05,	15.45	KK2.	14.15	
Šefas	rekomenduoja.	17.00,	21.30	Info	diena.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Informacinė	 laida.	
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00	 „Labas	 rytas“.	9.25	 TV	kana-
las	 „Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	
„Bučinys“.	13.45,	14.20	J.Menšovos	 laida.	14.55	
Vyriška.	 Moteriška.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	
17.50	Susituokime.	18.50	Tegul	kalba.	20.00	Lai-
kas.	 20.40,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.15,	 3.20	
„Namas	su	lelijomis“.	23.30	Vakarinis	Urgantas.	

 REN
8.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.10	„112“.	10.40	„Mano	tiesa“.	12.20	„Pėdsekiai“.	
13.15	„Kariai	5“.	15.00	„Informacinė	laida	112“.	15.30	
Žiūrėti	visiems!	16.15	Šeimos	dramos.	17.10	Neme-
luok	man!	19.15	Naujienos.	19.25	Tinkama	priemonė.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	„Tėtis	turi	rūpesčių“.	
23.00	„Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka“.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.05	 Iki	 teismo.	 8.00	 „Muchtaro	 su-
grįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 9.25	
Buto	 klausimas.	 10.30	Apžvalga.	 10.55	Prisiekusiųjų	
teismas.	13.30	Apžvalga.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	
15.35	 „Sudaužytų	 žibintų	 gatvės“.	 16.30	 Apžvalga.	
17.00	Kalbame	ir	rodome.	19.05	„Operacija	„Lėlinin-
kas“.	21.00	Dienos	anatomija.	21.40	„Kurorto	policija“.	
23.30	„Maskva.	Trys	stotys“.	1.25	Kalbame	ir	rodome.	

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Neišsimiegojusių	 žmonių	
pasaulis.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.50	
Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atve-
jis.	14.05	„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	
miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	2.05	Tiesioginis	
eteris.	20.00	„Banditų	karalienė“.	23.40	Civilizacijos	
paslaptys.	0.35	„Amerikietiškoji	tragedija“.	
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7.00	 TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės	(N7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N7).

11.55	TV	serialas	„Proku
rorų	patikrinimas“	
(N7).

13.00	TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N7).
17.00	TV	serialas	„Muchta

ro	sugrįžimas“	(N7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs		

ir	turi	vaikų“	(N7).
18.55	TV	serialas	„Detek

tyvė	Džonson“	(N7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N7).
21.00	Farai	(N14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Tiesiog	žavinga“	
(N7).

23.20	TV	serialas	„Vampyro	
dienoraščiai“	(N14).

0.15	 TV	serialas	„Detekty
vė	Džonson“	(N7).

1.10	 TV	serialas	„Prokurorų	
patikrinimas“	(N7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

6.49, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.05, 11.10	 Reporteris.
7.50, 14.50	 VMG	sala.
7.55	 Byla	„Gastronomas	

Nr.1“	(N7).
9.00	 „Likvidacija“	(N7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N7).
12.00	Nuoga	tiesa.	(N7).
13.35	 „Stalino	bunkeris	

Samaroje.	Vieta,	kei
čianti	likimus“	(N7).

14.55	 „Dingęs	pasaulis“	(N7).
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	
16.20	 „Laukinis	pasaulis“	

(N7).
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.30	Keliauk!	Pažink!	Pasi

dalink!	Ištisus	metus.
18.35	 „Tyrinėtojai.	Lo

monosovas“	(N7).
19.20	Laikas	krepšiniui.
19.30	Europos	taurė	2014.	

Rumunijos	„CSU	
Asesoft“		Vilniaus	
„Lietuvos	rytas“.	
Tiesioginė	transliaci
ja	iš	Rumunijos.

21.20	Sąmokslo	teorija.		(N7).
22.20	Reporteris.
23.10	Patriotai.	(N7)
0.10	 „Magda	M.“	(N7).
1.10, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.55	 „Miestai	ir	žmonės“.
2.00	 „Gamtos	pasaulis“.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Aivenhas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.20	Mūsų	dienos			

kaip	šventė.
13.55	Būtovės	slėpiniai.
14.45	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.	
16.00	 „Magiški	fėjų	

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

kos	meistrai.	R.Verba.	
„Jūros	liga“,	„Gyvenu	
savo	sapną“.

19.00	Gintarinės	batutos	
meistrai.	Dirigentas	
J.Domarkas.

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...	formatas.	Poetė	

Rasa	Kutkaitė.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	Elito	kinas.	„Tirano

zauras“	(originalo	k.,	
subtitruota,	N14).

23.30	Rifo	mazgas.	Apie	
jūrą	ir	gyvenimą	
su	A.Poliu.	Rež.	
V.Puplauskis.	1995	m.

24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas		

ir	voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

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

Gudruolis“.
9.50	 „Įspūdingasis	

Žmogusvoras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N7).

12.40	 „Audra“	(N7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Komisaras	Aleksas“	

(N7).
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N7).
21.00	Veiksmo	f.	

„Blyksnis“	(N14).
22.50	 „Klientų	sąrašas“		

(N7).
23.45	 „Dūmas“	(N14).
0.40	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas		
(N7).

10.00	 „Gelbėtojai	
Havajuose“	
(N7).

11.00	 „Dingusiųjų		
paieškos“		
(N7).

12.00, 18.00	 	
„Kastlas“		
(N7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N7).

13.30, 20.00	 	
„Nevykėlių	dalinys“.

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(N7).

16.00	 „Ryšys“	(N7).
17.00	 „Kobra	11“		

(N7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.	
„Liverpool	FC“		
„Real	Madrid	
CF“.	Tiesioginė	
transliacija.

23.40	Europos		
pokerio	turas		
(S).

0.40	 Drama		
„Sairusas“		
(N14).

9.00, 20.00, 22.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių	
kronika.

9.45	 „Departamentas“		
(N7).

10.45	 „Fortjė		
faktorius“		
(N7).

11.45	Kinomano		
užrašai.

12.00	 „Protėvių		
šauksmas“.

14.00	 „Gražuoliukas“.
15.00	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
15.30	 „Pavojingoji		

Afrika“.
16.30	 „Alionuškos		

ir	Jeriomos		
nuotykiai“.

18.20	 „Tėvai	už		
borto“.

19.00	 „Nepažįstamoji		
iš	VaildfelHolo“	
(N7).

20.20	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai“	(3).

20.50	 „Baimė	mylėti“		
(N7).

23.05	 „Departamentas“		
(N7).

0.05	 „Džentelmenas“		
(N14).

 19.00 	 Dirigentas	
	 	 J.Domarkas

 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 15.00 	 Amerikos	talentai  15.00 	 „80	traukinių	
	 	 aplink	pasaulį“

 9.30 	 Adrenalinas 18.00 	„Meilė	ir	bausmė“

TV PROGRAMAspalio 22 d. 

 TV Polonia
8.25	 „Atostogos	 su	 vaiduokliais“.	 9.00	 Klausimai	
per	pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40,	17.55,	
1.45	„Dvi	medalio	pusės“.	13.00,	19.55,	5.20	„Lai
mės	spalvos“.	13.25,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	 „Namai	prie	užliejamos	
pievos“.	 14.45	 Geriausia	 Lenkijoje.	 15.20	 „Gyve
nimo	menas“.	15.50	„Operacija	gyvenimas“.	16.20	
Miško	istorijos.	16.45	„Zlotopolskiai“.	17.10	WOK	
	 viskas	apie	 kultūrą.	18.20,	22.45,	5.10	Polonija	
užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.9.	 18.55,	 2.15	 XX	
amžiaus	sensacijos.	Stalinas		kelias	į	valdžią.	19.25	
Ekologijos	laida.	20.25,	6.45	„Vilnoteka“.	20.45	La
banaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.50,	3.45	„Orai	penktadieniui“.	23.00,	4.40	Len
kijos	reporteris.	23.40,	5.50	Kabaretų	klubas.	0.35	
„Kelionės	pabaiga“.	1.15	Geriausia	Lenkijoje.		

 DiVa UniVersal TV
5.00	„Tikroji	Holivudo	 istorija“.	5.50,	12.30,	4.15	
„Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas“.	
6.40,	11.40,	17.30,	0.10	 „Nuotykiai	 rojuje“.	7.30,	
10.50,	18.20	 „Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	15.50,	
20.50	„Auksinis	jaunimas“.	9.10,	13.20,	2.40	„Ieš
kau	 topmodelio“.	 10.00,	 16.40,	 23.45	 „Žvaigždė	
kadre“.	 10.25,	 17.05	 „Vaikantis	 šlovės“.	 14.10,	
20.00,	21.40,	1.00	„Išskirtiniai“.	15.00,	19.10	„Nuo
taka	milijonieriui“.	20.25,	2.15	„Svajonių	namas“.	

 TV1000
5.20	„Siek	savo	svajonės“.	6.55	„Šokis	hipho
po	 ritmu	2.	Gatvės“.	8.40	 „Marija	Antuanetė“.	
10.50	 „Mes	 tikime	 meile“.	 12.55	 „Šokis	 hip
hopo	 ritmu	 3“.	 14.45	 „Nuosprendis“.	 16.40	
„7	 Dienos	 Havanoje“.	 19.00	 „Neliečiamieji“.	
21.00	 „Nublokšti“.	 22.40	 „Paryžius	 Manha
tanas“.	 0.20	 „Gataka“.	 2.20	 „Kvepalai.	 Vieno	
žudiko	istorija“.	

 TraVel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Nykstančios	 vie
tovės.	 8.00,	 12.00	 Svajonių	 kelionė.	 Didysis	
Kanjonas.	 8.30	 Būsto	 paieška.	 Kosta	 Rika;	
Nepalas.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėjimo	 įgulos.	
10.00,	16.00,	23.00	Didžiausios	paslaptys.	Vati
kanas.	11.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	12.30,	
18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	 Kosta	 Rika;	 Nepalas.	 15.00,	 22.00	
Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	
Australija.	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 Jamaika.	
19.00	 Amerikos	 maistas.	 Viskonsinas.	 20.00	
Naujo	būsto	paieška.	Nikaragva;	Papua	Naujoji	
Gvinėja.	 21.00	 Pakrančių	 karai.	 1.00	 Naktinė	
programa.	

 animal PlaneT
7.25	 Darbas	 meistro	 bijo.	 8.15	 Surikatos.	 9.10	
Kačių	 neįmanoma	 nemylėti.	 10.05,	 18.20	 Dikas	
ir	 Domas	 skuba	 į	 pagalbą.	 11.00	 Šunų	 mada.	
12.20,	6.35	Beždžionių	gyvenimas.	12.50,	19.15	
Veterinaras.	13.45,	20.10	Kaimo	veterinarai.	14.40,	
21.05,	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	15.35	Dar
bas	meistro	bijo.	16.30	Pragariška	katė.	17.25	Eg
zotiški	augintiniai.	22.00,	3.25	Laukiniai	gyvūnai.	
22.55,	4.15	Mutantų	planeta.	23.50,	5.50	Laukiniai	
ir	pavojingi.	0.45,	5.00	Laukinis	kriminalas.	

 sPorT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	 „Sportas“.	7.15	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apžvalga.	 8.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 CSKA	 	 „Kuban“.	
2014/2015	m.	sezonas.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	
San	 Antonio	 „Spurs“	 	 Majamio	 „Heat“.	 12.15	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	Ru
sijos	„Premier	League“.	„Zenit“		„Spartak“.	15.00	
Portugalijos	 „Primeira“	 lyga.	 „V.Guimaraes“	 	
„FC	Porto“.	17.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Majamio		
„Heat“		Toronto	„Raptors“.	19.15	Olandijos	„Ere
divisie“	lyga.	Turo	apžvalga.	20.10,	21.10	Rusijos	
„Premier	League“.	CSKA		„Kuban“.	2014/2015	
m.	 sezonas.	 22.00,	 23.15	 ATP250	 „Apia	 Inter
national	 Sydney“	 vyrų	 tenisas.	 Pusfinalis.	 0.15	
Portugalijos	„Primeira“	lyga.	„Rio	Ave“		„Braga“.

 ViasaT sPorT BalTic
6.55	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Barcelo	
na“		„Ajax“.	8.45	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Roma“	 	 „Bayern“.	 10.25	 Krepšinis.	 Eurolyga.		
„Real“		„Žalgiris“.	12.15	Krepšinis.	Eurolyga.	„Fe
nerbahce	Ulker“		„Emporio	Armani“.	14.05	Krepši
nis.	Eurolyga.	„Barcelona“		„Bayern“.	15.55	Ledo	ri
tulys.	KHL.	„Traktor“		Minsko	„Dinamo“.	Tiesioginė	
transliacija.	18.30	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	
CSKA		„Manchester	City“.	20.25	Boksas.	Genadijus	
Golovkinas		Marco	Antonio	Rubio.	21.35	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	 lyga.	„Galatasaray“		„Borussia“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.45	Futbolas.	UEFA	Čem
pionų	 lyga.	 „Liverpool“	 	 „Real“.	 1.35	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.	2.10	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Traktor“		Minsko	„Dinamo“.

 eUrosPorT
9.35,	 15.30	 Biliardas.	 „European	 Tour“.	 11.00,	
14.00,	 1.10	 Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	 lyga.	 12.00	
Motosportas.	GT	akademija.	12.15	Sporto	linksmy
bės.	12.30	Dviračių	sportas.	„Tour	de	France“.	17.45	
Sporto	 linksmybės.	 19.30	 Biliardas.	 „World	 Main	
Tour“.	 21.00	 FISU	 universiados	 žurnalas.	 21.35,	
1.00	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 21.40	
Dailusis	jojimas.	Pasaulio	taurė.	22.40	Jojimas	su	
kliūtimis.	Pasaulio	taurė.	22.55	Raitelių	klubo	žurna
las.	23.00	Golfas.	„European	Tour“.	24.00	Golfas.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 0.15 	 „Detektyvė	
	 Džonson“

 21.00 	 Nusikaltimas	
	 	 ir	bausmė

 14.45 	 Kaimo	akademija9.00 	 „Komisaras	
	 Reksas“

 0.20 	 „Gyvenimas	pagal
	 	 Harietą“

 15.30 	 „Nemylima“

 TV8
7.30,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.30	„Rutos	Rendel	
detektyvai“.	 9.30	 „Mano	 mažasis	 ponis“.	 10.00	
Senoji	animacija.	10.35	„Erškėčių	paukščiai“.	12.40,	
16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	
„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	17.00,	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	
22.40	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.00	Romantinė	drama	„Ką	padariau	dėl	meilės“.	

 Info TV
5.30	 Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	Dviračio	šou.	10.40	Autopilotas.	11.05	Šefas	
rekomenduoja.	 11.35	 Padėkime	 augti.	 12.00	 Yra	
kaip	yra.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas.	14.45	24	
valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	21.30	Info	diena.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Informacinė	 laida.	
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	 11.35	
Gyventi	 sveikai.	 12.35	 „Bučinys“.	 13.40,	 14.20	
J.Menšovos	 laida.	 14.55	 Vyriška.	 Moteriška.	
15.55	 Mados	 nuosprendis.	 17.45	 Susituokime.	
18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	23.15	Lie-
tuvos	„Laikas“.	21.10,	3.15	„Namas	su	lelijomis“.	
23.25	Vakarinis	Urgantas.	0.05	Informacinė	laida.

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.20	 Tinkama	 priemonė.	
10.15	 „Informacinė	 laida	 112“.	 10.45	 „Pakly-
dimo	 teritorija	 su	 Igoriu	 Prokopenka“.	 12.30	
„Pėdsekiai“.	 13.25	 „Kariai	 5“.	 15.10	 „Informa-
cinė	 laida	 112“.	 15.40	 Žiūrėti	 visiems!	 16.10	
Šeimos	 dramos.	 17.10	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	 20.25	
Kviestinė	vakarienė.	21.30	 „Žvaigždžių	gyveni-
mas“.	23.10	Žiūrėti	visiems!	0.10	„Kariai	5“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.05	Iki	teismo.	8.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	
9.25	 Vasarvietės	 atsakymas.	 10.30	 Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 10.55	 Prisiekusiųjų	
teismas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	
sprendimas.	 13.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 at-
sitikimas.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	15.35	
„Sudaužytų	 žibintų	 gatvės“.	 16.30	 Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 17.00	 Kalbame	 ir	 ro-
dome.	 19.05	 „Operacija	 „Lėlininkas“.	 21.00	
Dienos	 anatomija.	 22.00	 „Kurorto	 policija“.	
23.50	 „Maskva.	 Trys	 stotys“.	 1.45	 Kalbame	 ir	
rodome.	2.45	„Eigulys“.	4.30	Aviatoriai.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Šarlis	 de	 Golis.	 10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.30,	 13.30,	 16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	10.50	Apie	tai,	kas	svarbiau-
sia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigž-
dės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Kamenskaja“.	17.30,	2.05	Tiesioginis	eteris.	20.00	
„Banditų	karalienė“.	22.00	Dvikova.	23.35	Tėvynės	
kvapas.	0.35	„Amerikietiškoji	tragedija“.	

 TV PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.00	„Jinai	sutiko	Kristų“.	
8.25	 „Klasė	 ant	 kulniukų“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	 12.05	 Lenkijos	 reporteris.	 12.40,	
17.55,	1.45	„Taip	turėjo	būti“.	13.05,	19.55,	5.20	
„Laimės	 spalvos“.	 13.25,	 18.45,	 21.40,	 2.10	
Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	
meilė“.	14.45	 „Orai	penktadieniui“.	15.35	 „Vil-
noteka“.	15.55	„Kelionės	pabaiga“.	16.45	„Zlo-
topolskiai“.	17.15	Kultūros	laida.	18.20,	22.45,	
5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.9.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	Stalinas	 -	
kelias	 į	 valdžią.	 19.25	 KucinAlina.	 20.25,	 6.50	
Kultūros	 informacija.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55,	
3.45	 „Komisaras	Aleksas“.	23.00,	4.35	Sveika,	
Polonija.	 23.45	 „Trečiasis	 karininkas“.	 0.40,	
5.55	„Ne	tik	Gustlikas“.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	14.10,	20.00,	1.50	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	
5.50,	12.30,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuome-
nės	gyvenimas“.	6.40,	11.40,	17.30,	0.10	„Nuotykiai	
Rojuje“.	7.30,	10.50,	18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	
8.20,	15.50,	20.50	„Svajonių	namas“.	9.10,	13.20,	
2.40	 „Ieškau	 topmodelio“.	 10.00,	 16.40,	 23.45	
„Žvaigždė	kadre“.	10.25,	17.05	„Vaikantis	šlovės“.	
15.00,	 19.10	 „Nuotaka	 milijonieriui“.	 21.40,	 1.00	
„Išskirtiniai“.	22.30	„Kendros	šou“.

 TV1000
8.35	„Viktorija.	Jaunoji	karalienė“.	10.25	„Laiškas“.	
12.00	 „Gataka“.	 13.50	 „Paryžius	 Manhatanas“.	
15.20	 „Įsimylėti	 per	 dvi	 savaites“.	 17.10	 „Kvarte-
tas“.	19.00	„Monos	Lizos	šypsena“.	21.10	„Dabar	
gerai“.	23.00	„Stebint	detektyvus“.	0.40	„Tinklas“.

 TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 8.30, 14.00	
Naujo	būsto	paieška.	9.30,	13.30,	17.30	Gelbėjimo	
įgulos.	10.00	Luvras.	11.00,	21.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	 13.00,	 18.00	 Kovos	 dėl	 bagažo.	 15.00	
Įspūdingiausios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 Ru-
sija.	16.00	Luvras.	19.00	Amerikos	maistas.	Čikaga.	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	22.00	Viešbučių	paslap-
tys	ir	legendos.	23.00	Miestų	paslaptys.	Bristolis.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

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

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

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

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

skuba	į	pagalbą“.
14.00	 „Slibinų	dresuotojai“	

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

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

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

„Greislendas“	(1)		
(N-14).

1.50	 „Daktaras	Hausas“	
(N-14).

2.40	 „Choras“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Linksmieji	Tomas		

ir	Džeris“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

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

„Gyvenimo	receptai“	
(N-7).

12.55	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Monstrai	prieš		

ateivius“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis		

ir	Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

„Ugnies	siena“		
(N-7).

0.20	 TV	serialas	
„Gyvenimas	pagal	
Harietą“	(N-7).

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

2.10	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

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

(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Durys	atsidaro.
13.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
13.30	 „Aivenhas“.
14.00	Žinios.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas“	

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

į	gestų	kalbą).	
18.50	Tikri	vyrai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.
21.15	Svajonę	turiu.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Svajonę	turiu.
23.10	Vakaro	žinios.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Pasaulio	dokumen-

tika.	„Uždraustasis	
Čingischano	kapas“.

1.00	 „Senis“	(N-7).
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
4.35	 Tikri	vyrai.
5.25	 Lietuva	gali.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

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

9.00	 Muzikinė	kaukė.
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
18.55	TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

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

ir	metisas“	(N-7).
23.20	TV	serialas	

„Vampyro		
dienoraščiai“	(N-14).

0.15	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.10	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.10	 Bamba	TV	(S).

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

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

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

(N-7).
12.00	Šeima	-	jėga!
13.35	 „Lavrentijus	Berija:	

budelis	kerėtojos	
valdžioje“.

14.50	VMG	sala.
14.55	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Laukinis	pasaulis“.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Vangelija“	(N-7).
19.55	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė	(N-14).
22.00	Reporteris.
22.50	Nuoga	tiesa.	„Naš-

laičių	teismas	
mamoms	palaidū-
nėms“	(N-7).

0.20	 „Šnipai	orbitoje“	(N-7).
0.50, 2.55, 5.10	Reporteris.
1.35, 6.40	 	

„Miestai	ir	žmonės“.
1.40, 3.25, 5.40		

Lietuva	tiesiogiai.
2.10, 4.25	 „Pragaras	ant	

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

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

(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.20	Gintarinės	batutos	

meistrai.	Dirigentas	
J.Domarkas.

13.55	Kasdienybės	aitvarai.
14.45	Kaimo	akademija.
15.15	Kultūros	savanoriai.
15.45	 ...	formatas.	Poetė	

Rasa	Kutkaitė.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	5“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina		

(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 „Pokalbiai	rimtomis	

temomis“.
19.30	VU	studentų	roko	

opera.	„Amžinoji	žie-
mos	sesija“.	2008	m.

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Legendos.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Raudonmedžio	

rojus“.
23.30	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 Elito	kinas.	„Tirano-

zauras“	(originalo	k.,	
subtitruota,	N-14).
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spalio 23 d.

18.00 	 „Pavojingoji	
	 	 Afrika“

 17.00 	 „Kobra	11“ 9.25 	 „Antinas
	 	 Gudruolis“

 AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Veterinaras.	7.25,	15.35	Darbas	meistro	
bijo.	 8.15,	 16.30	 Pragariška	 katė.	 9.10	 Egzotiški	
augintiniai.	 10.05,	 18.20	 Dikas	 ir	 Domas	 skuba	 į	
pagalbą.	11.00	Šunų	mada.	12.20,	6.35	Beždžionių	
gyvenimas.	12.50,	19.15	Laukiniai	gyvūnai.	13.45,	
20.10	Mutantų	planeta.	14.40,	21.05,	1.40	Gyvūnų	
apsaugos	skyrius.	17.25	Gyvūnų	jaunikliai.	22.00,	
3.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	22.55,	4.15	Aliga-
torių	tramdytojai.	23.50,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	
0.45,	5.00	Laimikis	-	žmogus.	

 SPort1
7.00,	12.00,	15.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Rusi-
jos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	8.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„AZ	Alkmaar“.	
2014/2015	 sezonas.	 10.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	„AFC	Ajax“	-	„FC	Groningen“.	12.15	Olandijos	
„Eredivisie“	 turo	 apžvalga.	 13.00	 Portugalijos	 „Pri-
meira“	lyga.	„Olhanense“	-	„FC	Porto“.	14.50	NBA	
krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Portlando	„Trail	
Blazers“.	 17.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 San	 Antonio	
„Spurs“	 -	 Oklahomos	 „Thunder“.	 19.15	 Rusijos	
„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	20.10,	21.10	Olan-
dijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	 Eindhoven“	 -	 „AZ	
Alkmaar“.	2014/2015	sezonas.	22.00,	23.15	ATP250	
„Apia	International	Sydney“	vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	
0.30	Olandijos	„Eredivisie“	turo	apžvalga.	

 ViASAt SPort BAltic
7.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	 „Nep-
tūnas“.	8.50	Golfas.	 Inside	 the	PGA	Tour	žurnalas.	
9.20	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 9.50	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 žurnalas.	 10.20	
„Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 11.20	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Traktor“	-	Minsko	„Dinamo“.	13.20	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Real“	-	„Žalgiris“.	15.10	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Galatasaray“	 -	 „Borussia“.	 17.00	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Liverpool“	-	„Real“.	
18.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Neptūnas“	 -	 „Crvena	
Zvezda“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.55	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Bayern“	 -	 „Panathinaikos“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 22.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	
Armani“	-	„Barcelona“.	Tiesioginė	transliacija.	23.40	
Futbolas.	 UEFA	 Europos	 lyga.	 „Lille“	 -	 „Everton“.	
1.30	Ledo	 ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	 „Avan-
gard“.	3.30	Futbol	Mundial	žurnalas.	

 euroSPort
9.35	 Biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	 11.00,	 13.30,	
18.30,	 2.15	 Sporto	 linksmybės.	 12.00	 Futbolas.	
UEFA	jaunimo	lyga.	14.45,	19.30	Biliardas.	„Europe-
an	Tour“.	16.45	Smiginis.	19.15	Kalnų	slidinėjimas.	
Žurnalas.	21.00	Kovinis	sportas.	„King	of	Kings	World	
GP“.	23.00	Galiūnų	sportas.	„Strongman	Champions	
League“.	24.00	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	0.15	
Imtynės.	WWE	žurnalas.	0.45	Imtynės.

6.50, 17.00	 	
Keksiukų	karai.

7.45	 „Nugalėtoja“.
8.10	 „Berniukas		

ir	voveriukas“.
8.35	 „Skūbis	Dū.	

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

Žmogus-voras“.
10.15, 16.30	 	

Linksmieji	žvėreliai.
10.45, 20.05	 	

„Karadajus“		
(N-7).

11.40	 „Toks	gyvenimas“	
(N-7).

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus	(1).
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	Detektyvas		

„Tiltas“	(N-14).
23.15	Drama	„Sekso	

magistrai“		
(N-14).

0.10	 „Užribis“	(N-7).
1.05	 „Įstatymas	ir	tvarka.	

Specialiųjų	tyrimų	
skyrius“	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam		

gale	kablys.
10.00	 „Gelbėtojai	

Havajuose“.
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos		
grupė“		
(N-7).

12.00, 18.00	 	
„Kastlas“		
(N-7).

13.00, 21.00	 	
„Rezidentai“		
(N-7).

13.30, 20.00	 	
„Nevykėlių		
dalinys“.

15.00	Nepaprastos		
lenktynės.

16.00	 „Ryšys“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

19.00, 1.15	 	
„CSI	kriminalistai“	
(N-7).

21.30	Mokslinės		
fantastikos	f.	
„Horizontas“		
(N-14).

23.25	Veiksmo	f.	
„Ugnikalnio		
išsiveržimas“		
(N-7).

9.00, 20.00, 22.50	 	
Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio	restoranai.

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

10.45	 „Baimė	mylėti“		
(N-7).

12.45	 „Tai	mergina,		
ar	vaikinas?“		
(N-7).

14.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

15.00	 „Kontinentų		
kelionė“.

16.00	 „Departamentas“		
(N-7).

17.00	Lietuvos	kapinės.
17.30	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
18.00	 „Pavojingoji		

Afrika“.
19.00	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
20.20	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
20.50	 „Trauma“	(N-7).
23.05	 „Transporteris“		

(N-7).
0.05	 „Nepažįstamoji		

iš	Vaildfel-Holo“	
(N-7).

 „GreiSlenDAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2013. 
Režisierius Dž.Istinas. 
Vaidina D.Sundžata, A.Tveitas, V.Ferlito.

Pietų Kalifornijos pakrantėje stovi gražus prabangus namas, kitados 
priklausęs narkotikų baronui. Konfiskuotas iš šeimininko, dabar jis 
priklauso Vyriausybei. Niekas nė neįtartų, kad jame gyvena geriausi 
vyriausybinių organizacijų agentai. Dėl gražios namo išorės sunku ką 
nors įtarti apie namo gyventojų darbus ir gyvenimus. Viskas apraizgyta 
apgaulės tinklais.

tV3
0.10

rekomenduoja

„HoriZontAS“
moKslinės fantastiKos filmas.
JAV. 2010. 
Režisieriai K.Strausas, G.Strausas.
Vaidina E.Balfuras, S.Tompson.

Džerodas su nėščia mergina Eleina 
atvyksta į Los Andželą aplankyti 
seno draugo Terio ir jo žmonos 
Kendisės. Tačiau kitą rytą miestą 
pabudina iš debesų sklindantys 
paslaptingi šviesos spinduliai.

„uGniKAlnio iŠSiVerŽimAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2011. 
Režisierius M.Kodas. 
Vaidina R.Bergis, Dž.Obri, 
M.Bering.

Po tūkstančio metų prasiveržia 
vienas galingiausių Jeloustou-
no ugnikalnių, sukeldamas pa-
vojų milijonams. Ugniagesys Čar-
lis Joungas ir vulkanologė Keitė 
gelbsti gyvybes išsiveržus ugnikal-
niui nacionaliniame parke.

„uGnieS SienA“
Kriminalinis trileris. 
Australija, JAV. 2006. 
Režisierius R.Lonkreinas. 
Vaidina H.Fordas, V.Medsen, 
R.Forster.

Kompiuterių apsaugos specialistas 
Džekas Stenfildas dirba Sietle įsikū-
rusiame banke. Vieną dieną nusi-
kaltėliai, norėdami išgauti slaptus 
kodus, įkaitais paima jo šeimą...

tV6
21.30

lnK
22.10

tV6
23.25
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Veidai
Veidai

eterio žmonėseterio žmonės

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Visai neseniai pradėjai vesti TV laidą. 
Kas paskatino ryžtis tokiam žingsniui?

- Niekas neskatino - nei kam nors siūliausi, 
nei veržiausi. Man paskambino, pakvietė, ir aš 
sutikau. Turiu savo nuomonę apie televizijos 
laidas, žinau, kur norėčiau būti, o kur - ne. Yra 
tam tikri principai, kuriais vadovaujuosi. Kai 
laidos kūrėjai pasakė, kad šis projektas bus apie 
sėkmės lydimus žmones, jų istorijas, be jokių 
„makliavonių“, kvailų tekstų, nutariau paban-
dyti. Tiesa, pats dar nė vienos laidos nemačiau, 
bet artimieji sakė, kad pirmoje laidoje buvau 
labai įsitempęs, antroje atrodžiau jau geriau.

- Ar toks darbas netrukdo tavo mu-
zikinei veiklai?

- Iš tiesų dabar veiklos turiu labai daug. 
Šiuo metu vyksta mano su grupe muzikinis 
turas po Lietuvą, po jo pradėsime įrašinėti 
albumą, kuris pasirodys pavasarį, tad darbo 
netrūksta. Bet spėju viską.

- Grįžkime prie laidos VIP. Tai laida 
apie žinomus žmones, jų asmeninio gy-
venimo istorijas. Kiek pats atsiveri prieš 
kameras? Ar turi kokias nors ribas?

- Atsiveriu retai. Turiu ribas, ir kartais gal 
tų ribų turiu net ir per daug. Žinau, kad dai-
nininkai, aktoriai lyg ir turėtų labiau atsiver-
ti, bet aš turiu tokį kompleksą, tam tikrus 
dalykus noriu pasilikti sau, savo širdyje. Ma-
tyt, kartais pokalbiuose galėčiau būti tikres-
nis, nes dabar sulaukiu tokių komentarų iš 
artimų žmonių, kad kalbu lyg iš paruoštukės. 
Bet stengiuosi. (Šypsosi.)

- O savo dainose atsiveri?
- Taip, bet nebūtinai visose dainose pasa-

koju savo asmenines istorijas. Rašau apie ko-
kius nors kito, man pažįstamo žmogaus išgy-
venimus, perkeliu jo gyvenimo istoriją į dai-
ną. Todėl negalima atsiversti mano dainų ir 
skaityti jų kaip kokios nors Vaido Baumilos 
biografijos. Tai būtų per daug paprasta. Juk 
kai kurios mano dainos yra tokios romantiš-
kos, liūdnos, bet pats liūdnas nesu.

- Bet sutik, tau iš tiesų yra klijuojama 
tokia romantiško riterio etiketė, kuris 

savo dainomis lengvai pravirkdo bet ku-
rią moterį...

- Aš labiau norėčiau moteris prajuokinti 
negu pravirkdyti. (Šypsosi.) Bet jei tokius epi-
tetus man klijuoja daugelis žmonių, matyt, 
jie turi tiesos. Mano dainos iš tiesų yra ro-
mantiškos, griebiančios už širdies, bet jos 
rašomos ne tuo tikslu.

- Su kokiais dar stereotipais apie sa-
ve buvai susidūręs? Svajonių jaunikis?

- Nemanau, kad esu svajonių jaunikis. Gal 
kas nors kur nors taip mane ir pavadino, bet 
nemanau, kad tai tapo visuotiniu stereotipu. 
Gal dar nelabai į jaunikius tinku, juk man dar 
tik 27-eri.

- Dar yra laiko?
- Taip. Nors štai mano brolis (Donatas 

Baumila - aut. past.) tokių metų jau buvo su-
situokęs, o 28-erių susilaukė vaiko. Man rei-
kėtų pasijudinti, bet kol kas nėra tokios gy-
venimo draugės, su kuria galėčiau kurti šei-
mą. Norėčiau, kad ji būtų. Gal aš per daug 
išrankus, nors jokių reikalavimų nekeliu.

- Skaičiau, kad vieną keli - anot tavęs, 
moteris turi būti moteriška.

- Taip, tiesa. Dar norėčiau, kad ji turėtų 
gerą humoro jausmą. Bet čia ne reikalavi-
mai, o savybės. O ko nors reikalauti, nema-
nau, kad verta. Nenoriu žmogaus keisti, no-
riu surasti tokį, kuris man visapusiškai tik-
tų. Tokiu atveju nemanau, kad būti išran-
kiam yra blogai.

- Kurį laiką gyvenai ir mokeisi Didžio-
joje Britanijoje. Ar ten merginos labai 
skiriasi nuo lietuvaičių?

- Taip. Daugelis merginų ten yra suvy-
riškėjusios, matyt, daugiau testosterono tu-
ri. Juk, pavyzdžiui, vyrui galima atleisti, jei 
jis kurį vakarą padaugino ir, nesugebėjęs įkiš-
ti rakto į duris, užmigo tiesiog ant laiptų, bet 
kai šitokioje situacijoje pamatai moterį, žiū-
ri kiek kitaip. Anglijoje man teko susidurti 
su tokiu vaizdu - po savaitgalio ėjau stotyje 
ir mačiau normaliai apsirengusias mergaites, 
miegančias tiesiog ant laiptų. Be abejo, ne-
galima suabsoliutinti ir sakyti, kad visos bri-
tės tokios. Pats turėjau draugę britę iš mažo 

miestelio. Ji buvo puikiai išauklėta, geros 
širdies, gerų savybių...

- Bet išsiskyrėte?
- Išsiskyrėme. Susipažinome su ja dar ta-

da, kai dirbau kruiziniame laive (prieš porą 
metų Vaidas 8 mėnesius dirbo dainininku bri-
tų kruiziniame laive „Queen Elizabeth“ - aut. 
past.) Draugavome, kol dirbome ir dar trupu-
tį po to, bet ji tęsė karjerą laive, o aš grįžau. 
Išsiskyrėme, nes nei ji, nei aš nenorėjome 
laukti vienas kito. Juk darbas laive trunka 
aštuonis mėnesius.

- O kultūriniai skirtumai bendravimui 
netrukdė?

- Ne. Mes gana panašūs. Mums, lietu-
viams, kaip ir britams reikia šiek tiek laiko, 
kad pražįstumėme kaip kokios gėlės. Jie iš 
karto nebūna atlapaširdžiai kaip baltarusiai, 
ukrainiečiai, kurie iškart puola bendrauti. Bri-
tai, kaip ir mes, yra truputį konservatyvūs, 
jie žiūri, tikrina tave, stebi, o paskui prisiar-
tina ir tampa gerais bičiuliais, bet jų simpati-
ją, pagarbą bei draugystę turi užsitarnauti.

- Turi dar kokių nors planų Didžiojo-
je Britanijoje?

- Palaikau ryšį su savo vadybininkais, su 
agentūra, kuriai priklausau, bet dabar bent 
jau metus noriu praleisti Lietuvoje.

- Ten prasimušti sunkiau?
- Be abejo, ten didžiulė konkurencija ir į 

tave - Rytų europietį - žiūri kaip į Rytų euro-
pietį. Jie tikisi iš tavęs, kad kalbėsi su akcen-
tu, nors aš kalbu be akcento.

- Manai, realu lietuvių muzikantams 
prasimušti į tarptautinę rinką?

- Be abejo. Reikia tik ten būti ir gyventi. O 
tai padaryti labai sunku. Aš pasiilgstu Lietuvos.

- Beje, išbandei save ir aktoriaus am-
plua...

- Bet mano išsilavinimas tam visiškai ne-
prieštarauja! Nors Lietuvoje mane visi labiau 
žino kaip dainininką, turiu aktoriaus magistro 
laipsnį, todėl galiu drąsiai pasivadinti aktoriu-
mi. Vaidinti filme man patiko. Mielai vaidin-
čiau ir toliau, labai laukiu įvairių pasiūlymų.

Vaidas Baumila užkariauja televiziją
Nors daugeliui Vaidas Baumila (27) geriausiai žinomas kaip dainininkas, jis nevengia 
savęs išbandyti įvairiais amplua. Visai neseniai Vaidas stojo prie TV3 įžymybių naujienų 
laidos ViP vairo. Kalbėti prieš kamerą - jam ne naujiena. Juk jis ne tik krimto aktorystės 
mokslus, bet ir vaidino filme „Valentinas už 2rų“. Per pokalbį dainininkas prasitarė, kad 
gali būti, jog netrukus imsis vaidmens ir TV seriale.

NeNoriu žmogaus 
keisti, Noriu 
surasti tokį, kuris 
maN Visapusiškai 
tiktų
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Veidai
Veidai

eterio žmonėseterio žmonės TElEvizija

- O seriale?
- Gali būti, kad pasirodysiu ir seriale. Da-

bar yra įvairių kalbų apie tokius planus. No-
rėčiau. Man būtų smagu.

- Atrodo, kad laisvo laiko beveik ne-
turi. Vis dėl to, kaip atsipalaiduoji?

- Žaidžiu krepšinį, einu į sporto salę, žiū-
riu serialus, skaitau knygas. Daug keliauju, 

neseniai atostogavau Amerikoje. Labai pati-
ko. Buvau Niujorke, Čikagoje, Majamyje, Flo-
ridoje, ten aplankiau Ernesto Hemingvėjaus 
namą, važiavau į Los Andželą, Las Vegasą.

- Kokie mitai apie Ameriką pasitvir-
tino, o kokie sugriuvo?

- Pasitvirtino tai, kad jie valgo labai dide-
les maisto porcijas. Dabar aišku, kodėl ten 

yra aktualus nutukimo klausimas. Kita ver-
tus, ten yra labai daug sportuojančių žmonių. 
Pats porą kilogramų priaugau, bet greitai juos 
numečiau.

- Kokia dabar yra tavo svajonių šalis?
- Norėčiau nukeliauti į Aziją. Tą netrukus 

ir darysiu su draugais iš Amerikos ir Austra-
lijos. Galbūt visi kartu lėksime į Tailandą.

Vaidas Baumila užkariauja televiziją

Vaidas Baumila neatmeta galimybės 
nusifilmuoti lietuviškame seriale

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kinas su žvaigžde

Ringailė Stulpinaitė

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Kai Krisas Evansas (Chris Evans) nu-

plėšia sužieduotuvių žiedą.

- Kuo šis filmas įdomus, patraukian-
tis?

- Filme patiko „draugų“ linija. Nuosekliai 
vedanti prie atviro, nuoširdaus bendravimo. 

- Rekomendacija, kam ir kodėl verta 
pažiūrėti šį filmą?

- Šį filmą rekomenduočiau pažiūrėti kuo 
anksčiau - paauglystėje, N-15. (Šypsosi.) 

- Jeigu galėtumei prisidėti prie šio 
filmo režisūrinių sprendimų, ką nors 
keistum? 

- Nenaudočiau animacijos. 

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Mėgstu filmus, kuriuose yra daug este-
tikos, perteikiančius laikotarpio žmonių tar-
pusavio santykius bei istoriją. 

„Meilės pusiausvyra“ 
moko nuoširdaus bendravimo

filmo  pliusai minusai

Lengvas,  
nuotaikingas.

Pažiūrėjai -  
pamiršai. 

Žinoma rankinių dizainerė AušrA  
HAglund (49) - estetikos puoselėtoja ir 
mylėtoja ne tik gyvenime ar darbe, bet 
ir tuomet, kai kalba pasisuka apie gerą 
kiną. Moteris mėgsta filmus, kurie per-
teikia žmonių tarpusavio santykius ir is-
toriją. šį kartą Aušra tapo „laisvalaikio“ 
kino kritike.

n Žanras: Komedija, romantinis 

n Režisierius: Justin Reardon 

n Vaidina: Chris Evans, Michelle 

Monaghan, Aubrey Plaza, Topher Grace, 

Ioan Gruffudd ir kiti.

„meilės pusiausvyra“ 

Į kiną su „Laisvalaikiu“ ėjo  
rankinių dizainerė Aušra Haglund

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 12.30, 17.40, 
20.30 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17-23 d. 14, 18.50, 20.40 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 17-23 d. 10.55, 
16.30, 21.50 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.40 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 11.35, 15, 
18, 20.50 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d. 
10.45, 15.25, 19.50 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 12, 20.10 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 15.10,  
21.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11.25, 15.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.30, 18.10 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 17-23 d. 12.45, 17.15 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 10.30 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 14.55 val.
„Darbo balius“� (komedija, Rusija, N-16) - 17-23 d. 
18.20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 11, 12, 13.20, 14.30, 16, 17, 18.30, 21,  
21.50 val. (21-22 d. 21 val. seansas nevyks; 21.50 val. 
seansas vyks 21-22 d.).
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17-23 d. 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40 val.

„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 13.50, 16.30, 
19, 21.30 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 17-23 d. 13, 
15.30, 17.45, 20.15 val. (13 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Atostogos Italijoje“� (drama, D.Britanija) - 22 d.  
19 val.
„Figaro vedybos“� (opera, originalo k.) - 18 d.  
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 11, 13.40, 16.10, 18.45, 21.10 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 11.45, 
14.15, 19.20, 21.50 val. (11.45 val. seansas vyks  
18-19 d.).
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d. 
11.40, 13.45, 18.45, 20.45 val. (11.40 val. seansas vyks  
18-19 d.; 21-22 d. 18.45 val. seansas nevyks; 18 d.  
20.45 val. seansas nevyks).
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 15.15, 
19.15, 21.45 val. (17 d. 15.15 val. seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 12, 18,  
21.15 val. (12 val. seansas vyks 18-19 d.; 18, 22 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11.15, 15.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.35, 18.15 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 15.50,  
20.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11.30, 12.45 val.  
(12.45 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija, N-13) - 17-23 d. 15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 17-23 d. 17.30 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-16) - 17-23 d. 20 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Dalelių karštinė“� (dokumentika, JAV) - 17 d.  
16.30 val. 21 d. 17 val.
„Jack Strong“� (trileris, Lenkija) - 17 d. 18.30 val.
„Uždaroji sistema“� (trileris, Lenkija) - 17 d.  
20.50 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva) - 18 d. 
14.20 val. 19 d. 14 val.
„Dekalogas. II“� (drama, Lenkija) - 18 d. 16.20 val.
„Akmenys apkasams“� (drama, Lenkija) -  
18 d. 18.40 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 18 d. 20.50 val.  
20 d. 16.40 val.
„Stiprusis angelas“� (psichologinė drama, Lenkija) -  
19 d. 16 val.
„Paskutinis tango Paryžiuje“� (drama, Italija) - 19 d. 
17.50 val.
„Mefistas“� (psichologinė drama, Vakarų Vokietija, 
Vengrija, Austrija) - 19 d. 20.30 val.
„Pasimatymas“� (romantinė drama, Prancūzija) -  
20 d. 15 val.
„Valensa. Vilties žmogus“� (drama, Lenkija) -  
20 d. 18.50 val.
„Turtinė padėtis“� (psichologinė drama, Lenkija) -  
20 d. 21.10 val.
„Ajerai“� (drama, Lenkija) - 21 d. 19 val.
„Papuša“� (drama, Lenkija) - 21 d. 20.40 val.
„Filmų programa vaikams (12-14 m.)“�  
(dokumentika, įvairios) - 22 d. 12 val.
„Detropija“� (dokumentika, JAV) - 22 d.  
17.30 val.
„Baltos rasos. Sugrįžimas“� (drama, Baltarusija) -  
22 d. 19.30 val.
„Filmų programa vaikams (11-12 m.)“�  
(dokumentika, įvairios) - 23 d. 12 val.
„Laivas“� (dokumentika, JAV) - 23 d. 17.30 val.
„Visatos valdovas“� (dokumentika, Austrija,  
Vokietija) - 23 d. 20.15 val.

„Lapkričio 
žmogus“

„November Man“
Geriausias visų laikų Džeimsas Bon-

das - Pyrsas Brosnanas (Pierce Brosnan) 
grįžta į jaudinantį šnipų pasaulį. Tai - įtemp-
to siužeto veiksmo trileris, kuris neleis at-
sikvėpti iki pat paskutinės filmo minutės.

Peteris, kurį vaidina P.Brosnanas, - itin 
patyręs ir aukštos klasifikacijos, puikiai tre-
niruotas buvęs CŽV agentas. Šnipų pasau-
lyje jis buvo žinomas „Lapkričio žmogaus“ 
slapyvardžiu, tačiau jau kuris laikas Peteris 
mėgaujasi užtarnautu poilsiu ir ramiu gyve-
nimu Šveicarijoje.

Tiksliau - mėgavosi, kol jį ir vėl įvylio-
jo į pavojų kupiną slaptųjų agentų pasaulį. 
Tikėdamasis, kad tai bus jau tikrai paskuti-
nė jo byla ir negalėjęs jos atsisakyti dėl 
asmeniškumų, jis įsitrauks į pavojingiausią 
žaidimą savo karjeroje.

Peterio užduotis - saugoti itin svarbią ir 
vertingą liudininkę Alisą (akt. Olga Kury-
lenko). Rodos, nieko sudėtingo, tačiau ilgai 
netrukus paaiškės, kad didžiausias jo prie-
šas šioje misijoje - buvęs draugas ir kolega 
Davidas... Augant įtarimams dėl visos CŽV 
agentūros patikimumo, Peteris supras, kad 
šį kartą jis visiškai vienas - niekuo negalima 
pasitikėti, neliko jokių taisyklių ir tabu... „Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 17 d.

n Veiksmo trileris, JAV, 2014

n Režisierius: Roger Donaldson

n Vaidina: Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga 

Kurylenko, Eliza Taylor, Caterina Scorsone, Bill 

Smitrovich, Will Patton ir kiti.

n IMDB reitingas: 6,4/10

Pyrsas Brosnanas (Pierce Brosnan) ir  
Olga Kurylenko filme „Lapkričio žmogus“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Išleistuvės“
„Išleistuvės“ - tranki ir audringa kome-

dija, kuri parodys, kaip palikti mokyklą, kad 
ir tu, ir tavo mokytojai tai prisimintų visą 
gyvenimą. Juk daugelis švenčių kartojasi. 
Gimtadienius ir Naujuosius švenčiame kas-
met, o mokyklos išleistuvės būna tik kartą. 
Kad graudžios ir nuobodžios pedagogų kal-
bos apie „kelio pradžią“ ir „lizdą paliekan-
čius paukščius“ neužknistų, šventę pabaig-
tuvininkai turi pasidaryti patys.

Vienos klasės abiturientai išleistuvėms 
ruošiasi labai skirtingai: reperiai filmuoja 
vaizdo klipą savo dainai, vakarėlių mėgėjas 
kaupia alkoholio atsargas, nekaltas bernu-
žėlis ruošiasi pirmajam seksui, o įsimylėjęs 
Romeo planuoja padovanoti sužadėtuvių 
žiedą savo Džuljetai. Tačiau kiekvienas nu-
siteikęs eiti iki galo - šios nakties jie nepa-
mirš niekada.

Kaip dažnai nutinka, tėvai ir jiems pri-
tariantys mokytojai turi kitokį požiūrį. Jie 
nori tradicinio pasisėdėjimo su eilėraščiais, 
mišraine ir estradine muzika. Artėjant 
šventei konfrontacija tarp jaunimo ir suau-

gusiųjų didėja, mokykla virsta kovos lauku, 
o pati išleistuvių šventė - tikru kartų karu, 
iš kurio naudos galų gale išpeš tiek suau-
gusieji, tiek jaunimėlis.

Komedijos kūrėjai kviečia pasimėgauti 
visais mokyklos baigimo džiaugsmais, skan-
dalais ir iš to kylančiomis pasekmėmis. Pu-
sę lūpų kalbama, kad Rusijos abiturientams 
švenčiant išleistuves kiti gyventojai sten-
giasi neiti iš namų, pasiruošia geriamojo 
vandens atsargas arba išvyksta iš miesto. 
Panašu, kad tai ne prasimanymas, „Išleis-
tuvės“ („Vypusknoj“) nuskambės griaus-
mingai ir nepamirštamai.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

KINAS

Premjera

MULTIKINO OZAS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 17, 
20 d. 10.15, 11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 19, 21.15 val. 
18 d. 10.15, 12.30, 14, 15.15, 16.30, 19, 20.30 val. 19 d. 
10.10, 11.30, 12.30, 13, 14, 15.15, 16.45, 19, 20.30 val. 
21 d. 10.15, 11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 19, 21 val. 
22 d. 11.30, 14, 15.15, 16.30, 19, 21.15 val. 23 d. 10.15, 
11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 21.15 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17, 21 d. 17.10, 22 val. 18 d. 19.30 val. 19 d. 17.15,  
22 val. 20 d. 17.10, 19.30 val. 22 d. 17.10, 19.30, 22 val. 
23 d. 21.45 val.
„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 17, 21 d.  
19.30 val. 18 d. 17.10 val. 19 d. 19.40 val. 20 d. 22 val.  
22 d. 18.45 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-18, 20 d. 18.45 val. 
19 d. 21.15 val. 23 d. 21.45 val.
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 23 d. 19.30 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 18 d. 21.15 val.  
22 d. 21 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17, 20-22 d. 
12.30, 16.30 val. 18 d. 16.30 val. 19 d. 14.45, 16.45 val. 
23 d. 12.30, 17 val.
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-21 d. 14.30, 17.30, 19.45, 22 val. 22 d. 14.30, 17.30, 
19.30, 22 val. 23 d. 14.30, 17.15, 19.15, 22 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-18, 20-21, 23 d. 
15.15, 18.30, 21.30 val. 19 d. 15.30, 18.30, 21.30 val.  
22 d. 15.30, 18.20, 21.30 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-18, 22-23 d.  
22 val. 19, 21 d. 18.45 val. 20 d. 21.45 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-18, 20-21 d. 
14.30, 17, 19.30, 21.45 val. 19 d. 16.45, 19.30,  
21.45 val. 22 d. 14.30, 17, 19.30, 21.15 val.  
23 d. 13.50, 16.15, 19.15, 21.30 val.
„Ekvalaizeris“� (kriminalinis veiksmo trileris, JAV,  
N-13) - 17-21 d. 21.45 val.

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-18, 20-22 d. 10, 12.15,  
15 val. 19 d. 10, 12.15, 15.10 val. 23 d. 11.45, 15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17, 20-23 d. 10.45, 13, 16 val.  
18-19 d. 10.45, 13 val.
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 18, 20-23 d. 10.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-18, 20-23 d. 11, 
13 val. 19 d. 11 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10, 
12, 14 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 18 d. 
11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 22 d. 
12 val. (Specialus seansas mamoms).

OZO KINO SALĖ
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 17, 22 d. 17 val.
„Atostogos“� (romantinė muzikinė komedija, D.Britanija) - 
17 d. 18.45 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva) - 18 d. 15 val.  
21, 23 d. 17 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 18 d. 16.30 val.  
23 d. 18.30 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 18 d. 18.30 val.
„Žigolo“� (komedija, JAV) - 21 d. 18.45 val.
„Elitinis jaunimas“� (kriminalinė drama, JAV) - 22 d. 
18.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 10.20, 11.20, 12.50, 13.40, 15.15, 16, 18.30, 21, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 17-18 d.).

„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 
17-23 d.17, 19.20, 21.40 val. (18 d. 21.40 val. seansas 
nevyks).
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 16.30, 19, 
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 22 d. 19.30 val.
„Figaro vedybos“� (opera, originalo k.) - 18 d.  
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Finas“� (dubliuotas lietuviškai, N-7) - 21 d. 10.30 val. 
(Kino festivalis vaikams ir jaunimui).
„Nugalėtojai“� (originalo k. su angliškais ir lietuviškais 
titrais) - 21 d. 10.30 val. (Kino festivalis vaikams ir  
jaunimui).
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 11.30, 13.30, 15.45, 18.15, 20.40, 22.50 val. 
(22.50 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 10.50, 
14.30, 17.50, 20.15, 22.45 val. (22.45 val. seansas vyks 
17 d.).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 17.40,  
20.45 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
JAV, V) - 17-23 d. 10.40, 14.40 val. (10.40 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„Amazonės džiunglės“� (pažintinis nuotykių f., 
Prancūzija, Brazilija, V) - 17-23 d. 10.30, 12.40 val.
„Teisėjas“� (drama, JAV, N-16) - 17, 19-21, 23 d. 18 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 21.15, 
21.40, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 17-18 d.; 18, 
22 d. 21.15 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 
18, 22 d.).
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d.  
12.30, 16.20 val. (22 d. 16.20 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 11, 15.30 val.  
(21 d. 11 val. seansas nevyks).

Komedija „Išleistuvės“ 
kirs antausį nuobodžioms 
mokyklinėms šventėms

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.

Kino teatruose nuo spalio 17 d.

n Komedija, Rusija, 2014

n Režisierius: Vsevolod Brodsky

n Vaidina: Viktor Grudajev, Kristina Isaikina, 

Jana Enžajeva, Nikita Pavlenko, Sergej Burunov, 

Boris Kamorzin, Marina Fedunkiv ir kiti.

n IMDB reitingas: 4,5/10
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Left Behind“

Kai pasaulis pasineria į sumaištį, smurtą ir siaubą, o milijonai 
žmonių staiga dingsta be jokių pėdsakų, likusiųjų būrelis privalo 
išsiaiškinti, kas gi dedasi iš tikrųjų.

Kodėl visoje žemėje tiesiog išnyko daugybė gyventojų, tarp jų 
ir visi vaikai? Kodėl liko jų drabužiai ir asmeniniai daiktai? Kodėl 
aplink plinta visuotinis chaosas, o likę žmonės praranda žmogiš-
kumą? Baisiausia, kad gelbėjimo tarnybos yra visiškai bejėgės 
prieš kilusias riaušes ir plėšimus. Artėjančios globalinės katastro-
fos nuojauta ir suvokimas, kad niekas niekuo negali padėti.

Avialainerio pilotui Rėjui Stilui, kurį vaidina Nikolas Keidžas 
(Nicolas Cage) tenka tikrai nelengva užduotis - nuraminti pani-
kuojančius keleivius, kurie savo akimis regėjo išnykstančius arti-
mus žmones, ir saugiai nutupdyti sugedusį lėktuvą. Juk artimiau-
si oro uostai skendi gaisruose ir nuolaužose, o dispečeriai nerea-
guoja į pagalbos šauksmą. Žinoma, dar Rėjus norėtų bent kartą 
pasikalbėti su savo šeima.

Jo dukrai Klojai, kuri laukia grįžtančio tėvo, irgi tenka nemen-
ka užduotis - rasti jaunesnįjį brolį, kuris pradingo bemaž iš jos 
glėbio. Keliaudama per postapokaliptinį kraštovaizdį, Kloja vis 
dėlto pasiekia namus, tačiau ten paaiškėja, kad mama taip pat din-
go. Aplink viešpatauja neviltis ir įniršis.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.10 val.
„Apsimeskim farais“� (komedija, JAV, N-16) -  
17-18 d. 23.45 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 17-23 d. 13.50 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“� (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
17-18 d. 23.59 val.

CINAMON
„Rūsys“� (siaubo f., Lietuva, N-16) - 22 d. 20 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 19.45 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 15, 22.15 val. 
(18, 20, 22 d. 15 val. seansas nevyks; 22.15 val. seansas 
vyks 18, 20, 22 d.).
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17-23 d. 15, 22.15 val. (15 val. seansas vyks  
18, 20, 22 d.; 18, 20, 22 d. 22.15 val. seansas nevyks).
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 12.45, 17.15, 21.15 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV) - 17-23 d. 11.15,  
15.15 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 18.45, 21.45 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 19.15, 22 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 13.15, 
15.30, 17.45, 20, 21 val. (22 d. 20 val. seansas nevyks).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 12, 14.15, 16.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.45, 13, 17.30 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 10.20, 11.30, 12.35, 13.50, 14.40, 16.20, 17, 
18.50, 21.10 val. (17 d. 11.30 val. seansas nevyks).

„Išleistuvės“� (komedija, Rusija, N-16) - 17-23 d. 11.15, 
16.05, 21.40 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17-23 d. 17.50, 19.30 val.
„Figaro vedybos“� (opera, originalo k.) - 18 d.  
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 13, 15, 19.25, 21.35 val. (21 d. 15 val. seansas 
nevyks).
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 10.40, 
15.20, 19.20, 21.50 val. (18 d. 19.20, 21.50 val. seansai 
nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 18.30,  
20.30 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d. 
13.10, 17.30 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 15.10,  
22 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 12.25, 17.10 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 17-23 d. 10.15 val.
„Bėgantis labirintu“� (fantastinis veiksmo f., JAV,  
N-13) - 17-23 d. 13.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis  
nuotykių f., JAV, V) - 18-19 d. 11 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 10.15, 11.10, 12.30, 13.30, 14.50, 16, 18.30, 21 val.
„Paliktieji“� (trileris, JAV, N-13) - 17-23 d. 13.10,  
18.45 val.
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 17-
23 d. 15.45, 21.20 val.

„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 17.10, 19.50, 22 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 13, 17.20, 
19.20 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d. 11, 
18.15 val. (11 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 17-23 d. 15.30,  
20.15 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, 3D, JAV, V) - 17-23 d. 12.50, 15.05 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 10.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis nuotykių f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 10.50 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 21.50 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
17-23 d. 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30 val. (10.30 val. sean-
sas vyks 18-19 d.).
„Lapkričio žmogus“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
17-23 d. 19.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 17-23 d. 10.15, 16, 
18.45 val. (10.15 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Drakula. Pradžia“� (fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
17-23 d. 12.45, 17, 21.15 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai  
nesėkminga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 17-23 d. 
15 val.
„Anabelė“� (siaubo f., JAV, N-16) - 17-23 d. 21.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 18-19 d. 11 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 17-23 d. 13.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Paliktieji“
Kino teatruose nuo spalio 17 d.

n Fantastinis trileris, JAV, 2014

n Režisierius: Vic Armstrong

n Vaidina: Nicolas Cage, Chad Michael Murray,  

Cassi Thomson, Lea Thompson, Lance E. Nichols ir kiti.

n IMDB reitingas: 3,9/10

Filmas „Paliktieji“ - ne silpnų 
nervų žiūrovams skirtas reginys

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
17 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Traviata“. 2 d. opera  
italų k. Dir. R.Šervenikas.
18 d. 12 val. Kamerinėje salėje - J.Gaižausko „Buratinas“. 
1 d. edukacinė opera vaikams. Dir. J.M.Jauniškis.
18 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas.  
Dir. R.Šervenikas.
19 d. 12 val. - S.Prokofjevo „Pelenė“. 3 v. baletas 
vaikams. Dir. A.Šulčys.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - Vytauto V.Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pelenė“ (pasaulio 
pasakų motyvais). Rež. J.Dautartas.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Danuta W.  
(Teatr Polonia gastrolės) J.Zaorski.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.  
Rež. A.Liuga.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
18 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. K.Latėnas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
17 d. 18 val. Didžiojoje salėje - O.Bogajev „Slaptoji 
dviratininkų draugija“. Rež. A.Latėnas.
18 d. 12 val. 99 salėje - Vytauto V.Landsbergio „Angelų 
pasakos“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - V.Sigarev „Ją vadina 
Gupele“. Rež. A.Lebeliūnas.

19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - O.Proilser „Raganiukė“. 
Rež. E.Jaras.
19 d. 18 val. 99 salėje - H.Ibseno „Šmėklos“.  
Rež. A.Jankevičius.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - Baltarusijos valstybinio šokių  
ansamblio koncertas (vad. V.Dudkevič).
22 d. 18.30 val. - Premjera! P.Priežko „Puikus gyveni-
mas“ (su lietuviškais titrais). Rež. T.Jašinskas.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

18 d. 12 val. - „Bitė Maja“ (V.Bonzelso knygos  
„Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. V.Mazūras.
19 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal M.Macoureko pasa-
kas). Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
18 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
19 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.

RAGANIUKĖS TEATRAS
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Karlsono šeštadienis! 
„Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
18 d. 14 val. Didžiojoje salėje - Karlsono šeštadienis! 
„Karlsonas stato bokštą“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai“.  
Rež. R.Urbonavičiūtė.

„DOMINO“� TEATRAS
17 d. 19 val. - W.Weiberger „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
18 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik.
19 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo ereliai“ 
(rusų k.). Rež. O.Šapošnikov.
20 d. 19 val. - Premjera! K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“. 
Rež. M.Slawinski.
21 d. 19 val. - V.Alenas „Nuodėmių miestas“.  
Rež. O.Šapošnikov.
22 d. 19 val. - Premjera! J.Isler „Bus sunku“.  
Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - Labai šiuolaikinio šokio 
(ne)labai spektaklis CONTEMPORARY? Atvira erdvė’13. 
Idėjos autoriai, choreogr.: A.Ramanauskaitė, P.Tamolė, 
M.Stabačinskas.
18 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Stalo Teatro dešimtmetis. 
„Peliukas gitaroje“. Rež. S.Degutytė (Stalo teatras).
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Kelionė 
namo“. Šiuolaikinio ir gatvės šokio spektaklis. Rež. 
V.Bareikis. Choreogr.: A.Gudaitė, L.Žakevičius („Low Air“ 
Urbanistinio šokio teatras).
19 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. Šiuolaikinio 
šokio spektaklis. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras 
„Dansema“).
19 d. 12 val. Kišeninėje salėje - Stalo teatro dešimtmetis. 
„Gimimo diena“. Rež. S.Degutytė (Stalo teatras).
22 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Apie žmogų, 
nužudžiusį gulbę“. Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
21 d. 19 val. - N.Gogolio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
18 d. 12 val. - „Strakaliukas ir Makaliukas“. Rež. R.Boravskis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - E.Scribe „Priežastys ir 
pasekmės“. Rež. R.Banionis.
18 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - Keturakio „Amerika 
pirtyje“. 40 metų scenoje! Rež. V.Lencevičius.
18 d. 19 val. Rūtos salėje - Premjera! R.Gary „Aušros 
pažadas“. Rež. A.Sunklodaitė.
19 d. 12 val. Mažojoje scenoje - A.Sunklodaitės „Kiškis 
pabėgėlis“. Rež. A.Sunklodaitė.
19 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Gelbėkime meilę“. 
Rež. A.Jankevičius.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

Spalio 23 dieną Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras kviečia į premjerą „Savižudis“. Spek-
taklį pagal dramatišką, šiurpiai juokingą 
dramaturgo Nikolajaus Erdmano pjesę ku-
ria režisierė GabriElė TumiNaiTė.

Šeštas bandymas

G.Tuminaitė ėmėsi režisuoti vieną įdo-
miausių pasaulio dramaturgų. 1928 m. N.
Erdmano parašytas „Savižudis“ buvo labai 
sudėtingo likimo. Literatūros kritikai ir in-
terpretatoriai tekstą pripažino kaip talentin-
gai parašytą ir itin aktualų. Tai buvo lyg „tik-
sinti bomba“. Ne veltui aukščiausia to meto 
politinė valdžia uždraudė pjesę, Stalinas pa-
sakė: „Rusijos teatro scenoje jos nebus“. 
Tokių kenksmingų tekstų pasaulio drama-
turgija tikrai neturi daug. Tai yra viršukal-
nės. Viršukalnės, kurios yra statomos, prie 
jų grįžtama, jos maitina šiuolaikinį teatrą. Jis 
būtų seklus be tokių tekstų, be tokios kla-
sikinės medžiagos kaip „Savižudis“. Ne vel-

tui Lietuvos teatro istorijoje tai bus jau šeš-
tas bandymas statyti N.Erdmano pjesę.

„Repetuodami suvokėme pjesės aktua-
lumą, teatrališkumą, atradome netikėtų po-
teksčių. Skaitant originalo kalba, stebina 
pjesės ritmas ir forma. Mūsų atsinaujinu-
siam kolektyvui dirbti buvo labai smagu“, - 
sako režisierė G.Tuminaitė.

Mažojo teatro scenoje -  
Rimo Tumino mokinių karta

G.Tuminaitės premjeroje „Savižudis“ 
žiūrovai išvys jauną ir talentingą režisie-
riaus Rimo Tumino mokinių kartą: Dau-
mantą Ciunį, Indrę Patkauskaitę, Agnę Ša-
taitę, Tomą Rinkūną, Tomą Stirną, Tomą 
Kliuką bei Agnę Kiškytę (pedagogas Jonas 
Vaitkus) ir Artūrą Dubaką. Pagrindinį vaid-
menį atliekantis Daumantas Ciunis 2010 m. 
įvertintas „Auksiniu scenos kryžiumi“ De-
biuto/Jaunojo menininko kategorijoje už 
Myškino vaidmenį režisieriaus E.Nekro-
šiaus spektaklyje „Idiotas“.

Įdomu tai, jog tai bus šeštasis „Savi-
žudžio“ pastatymas Lietuvos teatro sce-
noje. „Erdmanas visuomet statomas kri-
tiniais metais. Kai atsiranda nerimo, įtam-
pos - menas ir kūrėjai ieško teksto, kuris 
atspindėtų tai, kas vyksta visuomenėje. 
Kadaise šią pjesę statė mūsų režisūros 
šviesulys, teatro pamatas, žmogus, kuris 
ir po mirties daugelį kūrėjų globoja ir veda - 

Premjera

„Tokių pjesių, tokių viršukalnių pasaulio dramat urgijoje nedaug“

Gabrielė Tuminaitė
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
17 d. 18 val. - L.Falis „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina, dir. J.Janulevičius.
18 d. 18 val. - L.Adomaičio „Dulkių spindesys“. 2 d. 
šokio spektaklis. Choreogr.: D.Bervingis, G.Visockis.
19 d. 15 val. - Kamerinės muzikos popietė Baltojoje 
salėje. Orkestro koncertmeisterio Povilo Grigo kūrybos 
jubiliejui. Dalyvauja P.Grigas, G.Grigaitė-Zalatorienė, 
T.Grigas, M.Grigas, R.Preikšaitė.
19 d. 18 val. - G.Donicečio „Liučija di Lamermur“.  
2 d. opera. Muzikos vad. ir dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
17 d. 18 val. - E.Ionesco „Plikagalvė dainininkė“.  
Rež. S.Rubinovas.
18 d. 14 val. - Spektaklis skirtas pagyvenusių žmonių 
mėnesiui! F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
18 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
19 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16).  
Rež. A.Rubinovas.
21 d. 18 val. - Stanislovo Rubinovo mirties metinių 
minėjimas. D.Čepauskaitės „Diena ir naktis“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
18 d. 18 val. - Franka Rame, Dario Fo „Laisvoji pora“ 
(N-16). Rež. R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
19 d. 12 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
18 d. 12 val. - „Užburtos pilies paslaptis“. Rež. O.Žiugžda.
19 d. 12 val. - „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
19 d. 16 val. - „Tūla ir kiti“. Rež. A.Kaniava.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
17 d. 18.30 val. - Koncertas „O, mielas drauge“.
18 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“.  
2 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
ŽVEJŲ RŪMAI

18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Murphy „Sugrįžimas“. 
Rež. A.Pociūnas.
19 d. 12 val. Teatro salėje - V.Kupšio „Girių karaliai“ 
(Jaunimo teatras „Be durų“).
20 d. 19 val. Teatro salėje - T.Bartaja „Žaislinis pisto-
letas“. Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras).

KONCERTŲ SALĖ
19 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).
22 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
18 d. 12 val. ir 14 val.; 19 d. 12 val. - Spektaklis 
visai šeimai „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
19 d. 14 val. - Popietė su pasaka. Lietuvių liaudies 
pasaka pagal O.Milašių „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“.  
Rež. K.Jurkštaitė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. - Y.Reza „Skerdynių dievas“. Rež. A.Lebeliūnas.
18 d. 18 val. - Premjera! A.Tamavickio „Dibukas“.  
Rež. R.Banionis.
19 d. 18 val. - „Mano žmonos vyras“. Rež. K.Smoriginas 
(komedijos teatras).
21 d. 18 val. - Kitas kampas (Improvizacijos teatras).

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. Didžiojoje salėje - N.Gogolio „Vedybos“. 
Rež. Rolandas Augustinas A.
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Cooney, J.Chapman 
„Misis Markhem miegamasis“. Rež. V.Kupšys.
19 d. 12 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
18 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Epochų sandūra“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas Francois-Xavier 
Poizat (fortepijonas). Dir. M.Barkauskas.
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertas visai šeimai 
„Orkestro vadovas jaunimui“. Lietuvos nacionalinis  
simfoninis orkestras. Solistė U.L.Žuklytė (smuikas).  
Dir. D.Pavilionis. Koncertą veda muzikologas V.Gerulaitis.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
19 d. 16 val. - Čekų muzika klavesinui. Giedrės 
Lukšaitės-Mrazkovos 70-mečiui. Giedrė Lukšaitė-Mrazkova 
(klavesinas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
19 d. 14 val. - Jubiliejinis koncertas. Dirigento, kom-
pozitoriaus, profesoriaus Liongino Abariaus kūrybinės 
veiklos 65-mečio ir 85-ojo gimtadienio koncertas. Įėjimas 
nemokamas.

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
22, 23 d. 18 val. Erdvinio garso sferoje - Muzikos 
inovacijų studijų centro inauguracijos iškilmių koncertai. 
Dalyvauja: R.Dubinskaitė (mecosopranas), styginių kvarte-
tas „Chordos“, akordeonų ansamblis „contemporACCO“. 
Įėjimas nemokamas.

MOKYTOJŲ NAMAI
17 d. 19 val. VMN Mažojoje salėje - Koncertas-medi-
tacija „Širdies giesmė“. Dainuoja ir seminarą veda Alana 
HeartSong (JAV).

KAUNAS
KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA

19 d. 17 val. - Simfoninės muzikos vakaras. Lietuvos 
kamerinis orkestras (meno vad. S.Krylov). Solistas F-X.Poizat 
(fortepijonas, Prancūzija-Šveicarija). Dir. M.Barkauskas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

tai Dalia Tamulevičiūtė“, - pastebi teat-
rologė Ingrida Ragelskienė.

Šiuolaikinis žmogus šiandien jaučiasi 
diskomfortiškai, nepatogiai dvasine pras-
me. Yra daug nerimo, daug įtampos, daug 
abejonių, sutrikimo. Todėl reikia ieškoti 
pagalbos, ieškoti žmonių, kurie jaučiasi 
panašiai. Reikia eiti į teatrą, kuris leis pa-
justi, kad nesi vienišas, kad tą metafizinį 
siaubą, nerimą, kryčio pojūtį išgyveni ne 
vienas. Erdmano pjesė išsako, labai tiks-
liai įvardija baimes. Ji tinkama ieškančiam 
ir trokštančiam dvasinio apsivalymo, išsi-
laisvinimo nuo baimės, nekokybiškų žmo-
nių santykių, negatyvios informacijos 
srauto.

Vilniaus mažojo teatro inf.

„Tokių pjesių, tokių viršukalnių pasaulio dramat urgijoje nedaug“

Spektaklio premjera Vilniaus mažajame teatre jau 

spalio 23 dieną. Kita artimiausia galimybė jį  

pamatyti - spalio 29 d.

Daugiau apie VMT repertuarą - www.vmt.lt.

Su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklio „Savižudis“ repeticijų  
akimirkos Vilniaus mažajame teatre

Lauros Vansevičienės nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt

Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com

naujiena

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt
Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

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

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Nuad Thai“ 
Vilnius. 15% nuolaida viso kūno  
masažams, SPA paketams.
Tel. (8 679) 98 999, www.nuadthai.lt 
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743, www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
Masažo studija „Studio figura“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys.  
12% nuolaida vienkartiniam 
apsilankymui.
Tel. (8 686) 73 077, www.studiofigura.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

     
 

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

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

optikos salonai

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

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

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

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

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356, www.nautilusclub.lt  
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Gedimino dvaras“  
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 604) 97 949,  
www.gedimino-dvaras.lt 
Baras „Roast&Beer“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 607) 63 429, (8 5) 212 4847,  
www.roastandbeer.lt 
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 

Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas  „Neringa“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(iki 15 žmonių).   
Tel. (8 5) 261 4058,  
www.restoranasneringa.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Kavinė baras „Café-bar“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai,  
100% nuolaida įėjimui.  
Tel. (8 5) 261 4058, www.
restoranasneringa.lt
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai (išskyrus  
akcijinius patiekalus ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kinų restoranas „Naujieji rytai“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 652) 10 273, www.nrytai.lt
Kinų restoranas „Kinų smuklė“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu.
Tel. (8 685) 43 382 , www.nrytai.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai kavinėje.
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

kiNas     
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% –„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% –  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra „Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida poilsinėms 
kelionėms iš Vokietijos, 5% nuolaida 
kruizams, 20% nuolaida medicininių 
išlaidų draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai
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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 studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams  
„Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams  
į spektaklius suaugusiems.  
Tel. (8 41) 524 968 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111, www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo projEkto vadovėS
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44. El. p. club@respublika.net
ineta tamašauskaitė.  
Tel. (8 698) 54 541. El. p. ineta.tamasauskaite@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

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

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių nuoma „Hertz“
20% nuolaida automobilių nuomos  
paslaugoms Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 6940, www.hertz.lt 

transporto paslaugos

   
  

Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555,  
www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Penktadienis - netinkamas didelėms linksmybėms ar ypatingiems darbams, bet, jei nesivelsite į avantiūras, provokaci-
jas, jis gali būti visai neblogas kultūriniams renginiams, susitikimams su artimais draugais, meilės pasimatymui.
Šeštadienis - gera diena, palanki įvairioms šventėms, renginiams, svečiavimuisi, iškyloms, pirčiai, meilės pasimatymui. 
Pasistenkite, kad popietę santykių nesugadintų puikybė, egoizmas.
Sekmadienis - gera, rami diena, palanki rekreacijai, sveikatingumo procedūroms, darbui su informacija. Paskaitykite 
gerą knygą, išeikite pasivaikščioti, skirkite laiko sielos reikmėms, dvasiniam tobulėjimui.
Pirmadienis - darbinga diena, palanki dokumentų tvarkymui, įvairiems susitikimams, mokslams, pirkiniams. Vis dėlto 
tausokite energiją, neeikvokite jos tuščiam plepėjimui, pagyroms, tada diena bus išties efektyvi.
Antradienis - rytas palankus tvarkyti dalykinius reikalus, užsiimti mokslais, popietė - įvairiems susitikimams, reprezen-
taciniams renginiams, menams, kūrybai.
Trečiadienis - netinkamas pradėti naujiems darbams, labiau - jiems užbaigti. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą, nepasiduoti 
dirglumui, tausoti santykius, skirti dėmesio dvasinėms reikmėms.
Ketvirtadienis - prasčiausia diena, nepalanki jokiems svarbiems darbams, susitikimams. Valykite aplinką ir savo orga-
nizmą, valdykite emocijas, atsisakykite alkoholio, kitų žalingų įpročių, jei nenorite susikurti ilgalaikių problemų.

Astrologė Daiva kristina Markauskienė
Kviečiu geriau save pažinti Gyvosios astrologijos kursuose 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
www.dharma.lt, daiva@udumbara.lt  

tel.861296007

SPALIO 17-23 DIENA

Geriausios dienos: 18,19.

SVEIKINA

Krepšininkas  
Mindaugas Kuzminskas  
1989 10 19

Dainininkas Donatas Montvydas 
1987 10 22

Kulinaras Ali Gadžijevas  
1983 10 21

Modelis Kristina Tučkutė  
1983 10 18

Skirkite dėmesio partne-
rystei, savo įvaizdžiui. Geriausios 
dienos - penktadienis bei šešta-
dienis, palankios meilės pasima-
tymui, reprezentacijai, kelionėms. 
Pirmadienis - taip pat ir darbo 
reikalams.

aVinui

Pasitelkę žavesį ir energiją 
nuveiksite nemaža darbo srity. 
Tam neblogas penktadienis. Tačiau 
geriausios dienos - sekmadienis bei 
pirmadienis: būsite ypač kūrybingi, 
žavūs, sėkmingai tvarkysite šeimos, 
nekilnojamojo turto reikalus.

JAUČIUI

Skirkite laiko kūrybiniams 
polinkiams realizuoti, mylimie-
siems, vaikams - tam ir skirkite šį 
savaitgalį. Pirmadienis palankus 
ir dalykiniams susitikimams, ir 
meilės pasimatymui. Neblogas 
jums ir antradienis.

dVYniaMs

Dėmesio reikalauja namai, 
šeima, norisi intymumo, įsigilinti 
į save. Vis dėlto penktadienį, 
šeštadienį galite gana sėkmingai 
spręsti finansinius, darbo reikalus. 
Sekmadienis jums puikus iškyloms, 
pirmadienis - pirkiniams.

VĖŽIUI

Penktadienis bei šešta-
dienis palankūs meilės pasimaty-
mams, draugiškiems susitikimams, 
vertingoms pažintims, jei per daug 
nesipuikuosite, sugebėsite įsiklau-
syti ir į kitus. Sekmadienis bei pir-
madienis - dalykiniams reikalams.

LIŪTUI

Metas pasirūpinti finan-
sais, uždarbiu. Sekmadienis 
puikus poilsiui, rekreacijai, saviš-
vietai, surikiuoti darbus, mintis. 
Jums geriausia diena - pirmadie-
nis: ir finansiniams, ir šeimos, 
namų reikalams.

MerGeLei

AstroloGinė proGnozė

BLoGiausia diena: 23.

Penktadienis bei šeštadie-
nis palankus kelionėms, kolektyvi-
nei veiklai. Kils puikių idėjų, žavių 
sumanymų. Sekmadienį skirkite 
laiko jogai, meditacijai. Pirmadienis 
bei antradienis - geros dienos svar-
biems susitikimams.

SVARSTYKLĖMS

Patausokite sveikatą, 
pasirūpinkite užnugariu, ne metas 
lįsti viešumon. Geriausios die-
nos - sekmadienis bei pirmadie-
nis, palankios svarbiems susitiki-
mams, pirkiniams, finansiniams 
sandėriams.

SKORPIONUI

Dabar daug kas priklauso 
nuo draugų palaikymo, gebėjimo 
dirbti komandoje. Penktadienis, 
šeštadienis bei pirmadienis - palan-
kios dienos pristatyti savo veiklą, 
kelionėms, svarbiems susitiki-
mams, kultūriniams renginiams.

ŠauLiui

Nemaža įtampų, darbo 
reikalų - juos sėkmingiau sprę-
site pasitelkę žavesį, diplomatiją, 
pergalvoję praeities klaidas. 
Sekmadienis puikus kelionėms, 
reprezentacijai, pirmadienis - 
verslo reikalams.

OŽIARAGIUI

Neblogas metas pasirūpinti 
studijomis ar savo veiklos pristaty-
mu, kultūriniais renginiais, praplėsti 
akiratį. Tam neblogas penktadienis 
bei šeštadienis - ypač kartu su 
partneriu. Sekmadienis bei pirma-
dienis - meilei, partnerystei.

Vandeniui

Daug ką reikia apgalvoti 
tyloje ir ramybėje - ne metas 
viešiems pasirodymams. Skirkite 
laiko dvasinėms praktikoms. Vis 
dėlto penktadienis, šeštadienis bei 
pirmadienis gali būti neblogi darbo, 
verslo, finansiniams reikalams. 

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Sopulys. Reikalas. 
Evora. Narevas. Lenonas. Ulonas. 
Basa. Aribalas. Notangai. Danutė. 
Aistis. Ataka. Zuikis. Adis. Austi. Olos. 
Saistas. Neseseras. Kim. Pūdas. Ant. 
Pansa. Ardėnai. Ano. Postai. Jūs. 
Tavernos. Bros. Nobelio. Tesla.
Horizontaliai: Solenizantas. Špinatai. 
Kvepėjo. Leninai. Sūnūs. Gyva. Gis. 
Edas. Sostas. Orai. Italas. To. Frau. Idos. 
AB. Liesis. Ave. Mino. Šanel. Kanada. 
Nori. Araratas. No. Lesina. Po. AV. 
Bukai. Post. Sabatauskas. Salė. Stintos. 
SA. Tamsa. L. Kavasakis. „Aida“.
Pažymėtuose langeliuose: 
KomPozitorius.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti

puikų sotHys prizą -  
VyrišKą rinKinį  

(raminamąjį balzamą  
po skutimosi + antistresinę 
paakių rutulinę priemonę). 
rinkinio kaina 224 Lt

Atsakymą į kryžiažodį iki  
spalio 21 d. siųskite  
SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina -  
1 Lt. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
rasa DoVyDĖnAitĖ iš Vilniaus.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.



82 laisvalaikis 2 0 1 4  s p a l i o  1 7

l

Per istorijos egzaminą dėstytojas klausia:
- Ar jums užduoti vieną sunkų klausimą, 

ar du lengvus?
Studentas:
- Geriau vieną sunkų.
- Gerai. Kur atsirado pirmasis žmogus?
- Afrikoje.
- Kodėl gi Afrikoje?
- O - o - o - o... Čia jau antras sunkus 

klausimas!
l

Ar žinote, kaip atsirado demokratija?
Kartą Dievas pasikvietė Adomą. Pastatė 

priešais jį Ievą ir tarė:
- Na, o dabar rinkis žmoną!

l

- Tėti, tu nepyksi?
- Žiūrint ko pridirbai...
- Kavą išpyliau.
- Menkniekis.
- Va ir aš taip galvoju, o tavo kompiuteris taip 

negalvoja... dabar jis visiškai nebegalvoja...
l

Pasikviečia senas čiukčia savo sūnų ir 
duoda jam paskutinius savo gyvenime pata-
rimus:

- Saugok, sūnau, ugnį. Nes ji tave sušildo. 
Saugok, sūnau, elnius. Nes jie - tai mėsa ir 
kailiai. Ir saugok, sūnau, lietuvius. Nes kai 
numirs paskutiniai lietuviai, tai mes, čiuk-
čios, liksime kvailiausia tauta pasaulyje...

l

Lietuvos Vyriausybės reformų vykdymo 
programa:

1. Padaryti žmones turtingus ir laimingus.
Priedas 1: Žmonių sąrašas pridedamas.

l

Kodėl blondinė laukdama svečių visada 
pastato ant stalo ir tuščią butelį? Nes tarp 
svečių gali būti nenorinčiųjų gerti.

l

Kaip blondinė atsako į klausimą, kuo 
skiriasi balta ir ruda karvės? Rudoji duoda 
kakavą.

l

Kodėl blondinė neturi šaldytuve užsišal-
džiusi ledukų? Nes pametė receptą.

aNEkDOTai

Eltos nuotr.

beprotiškas pasaULis

FESTIVALIS. Vilniuje penktadienį startavo festivalis  „Vilnius šviečia“, o jo 
atidarymo proga pirmieji naujomis spalvomis nušvito Žvėryno ir Geležinio 
vilko tiltai.  Antrąjį festivalio vakarą, šeštadienį, Bernardinų sode buvo  
pristatomos 3D vaizdo projekcijos, šviesos instaliacijos, interaktyvios  
šviesos pramogos. Šių metų festivalio tema - „Šiaurės pašvaistė“.




