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elžbieta mazurevičiūtė

Iliuzijos menas pagal mentalistą nicholą kin
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Šiuo metu, rodos, gyveni motinyste 
ir drabužių kūrimu. Neseniai su kolege 
Ieva, pasivadinusios „Female“ vardu, 
pristatėte moteriškų drabužių liniją. Tai 
buvo sena tavo svajonė?

- Galbūt paauglystėje pasvajodavau apie 
drabužių kūrimą, tačiau niekada nemaniau, 
jog tai taps mano darbu. Mudviejų su Ieva 
vyrai - futbolininkai, geri draugai, tad susipa-
žinusios prieš maždaug 8 metus ir mes tapo-
me draugėmis. Idėja kartu kurti jau seniai 
kirbėjo galvose, tačiau kurį laiką gyvenome 
skirtinguose pasaulio kraštuose, o jokia bend-
ra veikla telefonu nevyksta. Kai pernai abi 
sugrįžome gyventi į Lietuvą, pagalvojome - 
dabar arba niekada. Kadangi auginau vaikelį, 
laukiausi antrojo ir nedirbau, drabužių kūri-
mas tapo mano darbu. Tai, ką darome su Ie-
va, - ne avantiūra, ne vienkartinė ambicija ar 
hobis. Į tai žiūrime labai rimtai ir jau galvo-
jame apie naujas kolekcijas. 

- Kodėl kuriate dviese? 
- Mus sieja tai, kad, kaip ir kitos moterys, 

mėgstame puoštis, žavimės gražiais drabu-
žiais, be to, viena kitą papildome. Aš prie 
kūrybos proceso prisidedu idėjomis, o Ieva 
yra ir kvalifikuota kūrėja, nusimananti apie 
audinius, siūles bei kita. Tačiau dizainerėmis 
savęs nevadiname, neišradome nei sijono, nei 
suknelės, tiesiog kuriame tai, kas mums gra-
žu, domimės mada, vyraujančiomis tenden-
cijomis, žinomų pasaulio kūrėjų darbais ir da-
lijamės savo kūriniais.

- Pristatydamos kolekciją sakėte, kad 
drabužiai - būdas išreikšti save ir susi-
kurti savitą stilių. Ar savo garderobui 
skiri daug laiko?

- Nesu dėl to pamišusi - tikrai negyvenu 
parduotuvėse, neleidžiu vakarų naršydama 
internete ir ieškodama idėjų, kuo apsirengsiu 
rytoj. Į parduotuves einu tik tada, kai ko nors 
reikia ar kai žinau, kad bus proga pasipuošti. 

- Turi spintos silpnybių?
- Mano spintoje, kaip ir mūsų kolekcijoje, 

dominuoja suknelės. Nemoku dėvėti kelnių, 
nemoku dėvėti netgi palaidinės ir sijono de-
rinio. Rodos, tik vilkėdama suknelę jaučiuosi 
gerai ir žinau, ko noriu. Kai pradėjome su 
Ieva kurti, pastebėjome, kad šiais laikais mo-
terys labai supanašėjo su vyrais: vienodas 
plaukų ilgis, „unisex“ stiliaus drabužiai ar 
kvepalai. Todėl kuriame miesto moterims, 
kurios, net ir turėdamos daug reikalų ir dar-
bų, nesupanašėja su vyrais. Net ir be aukšta-
kulnių jos išlieka moteriškos bei elegantiškos. 

- Esi žinomo futbolininko Darvydo 
Šerno žmona, palaikanti savo vyrą per 
rungtynes, o ar jis taip pat palaikė tave, 
kai ant podiumo vyko tavo kolekcijos 
pristatymas?

- Esame lygiaverčiai partneriai ir darome 
tik tai, kas tinka abiem, visada ieškome komp-
romiso. Nėra taip, kad vyras elgiasi kaip nori, 
nepaisydamas mano nuomonės ir atvirkščiai. 
Apie drabužių kūrimą taip pat nemažai kalbė-
jome. Jis manęs klausė, ar žinau, ką darau, ir 
ar tikrai to noriu. Kadangi noriu ir man tai 
svarbu, jis mane palaiko. Darvydas - mano pir-
moji meilė, kai susipažinome, man buvo 18 
metų. Per 8 metus drauge daug visko buvo, 
daug pamatėme. Abu suprantame, kad svar-
biausia - šeima. Suknelės ir futbolas taip pat 
svarbu, bet ne taip kaip vyras, žmona ar vaikai. 

- Dažnai manoma, kad sportininkų 
žmonos turi aukotis dėl vyrų karjeros, 
pamiršti savo norus, gebėjimus...

- Žodis „auka“ man skamba skausmingai, 
tarsi ką nors atiduodi ir vėliau dėl to gailiesi. 
Jei aš ką nors ir paaukojau, man dėl to gera, 
jokio skausmo nejaučiu. Galbūt man reikia 
palikti namus Vilniuje, tėvus, drauges, vaka-

rus mieste ir vykti su vyru į kitą šalį, kur 
nieko nepažįstu, tačiau man tai ne auka. Iš-
mokau tai paversti malonumu. Svarbiausia 
mūsų santykiai ir kaip mes jaučiamės. Manau, 
daugelis norėtų pakeliauti, pamatyti kitas ša-
lis, ten pagyventi. Būtų juokinga, jei sakyčiau, 
kad pasiaukojau išvykusi su vyru gyventi į 
tolimąją Australiją, kur visada šilta. (Juokiasi.)

- Atrodo, kad dabar jūsų šeimos gy-
venimas priklauso nuo futbolo. Ar esi šio 
sporto aistruolė ir ekspertė?

- Dabar futbolas - mūsų vadovas, bet prieš 
susipažindama su Darvydu nesidomėjau visiš-
kai jokiu sportu. Mano suvokimas apie futbo-
lą buvo labai menkas, nors ir dabar nepasaky-
čiau, kad esu itin aistringa sirgalė, nuolat be-
sidominti rezultatais ir komandų statistika. 
Žinoma, taisykles jau žinau, galiu žiūrėti ir 
netgi šiek tiek pakomentuoti įvykius stadione, 
bet emocijos ir susidomėjimas atsiranda tada, 
kai aikštelėje - mano vyras. Esu didžiausia jo 
sirgalė, mane domina visos komandos, kurio-
se Darvydas žaidžia, tačiau tik tol, kol jis joms 
priklauso. Palaikau jį stadione, kartu žiūrime 
pasaulio čempionatus, o vienintelė komanda, 
kuri man visuomet įdomi, - „Barcelona“. Tokį 
futbolą suprantu ir man gražu pažiūrėti. Bet 
jei vyras nežaidžia, nesu emocionali aistruolė. 

- Galėtum paaiškinti kas ta moterims 
sunkiai suvokiama nuošalė?

- Iš pradžių ir man tai buvo savotiškas 
kosmosas, aukštoji matematika, bet dabar jau 
žinau, kas tai yra. Kai 8 metus eini stebėti 
vyro rungtynių, net ir per daug nesigilinant 
į taisykles, atsiranda supratimas, kas vyksta 
stadione. Be to, jei man įdomu, vyras visada 
paaiškina įvairias žaidimo situacijas.

Jei aš ką nors ir 
paaukoJau, man 
dėl to gera, Jokio 
skausmo neJaučiu

Sandra Šernė: šeima 
svarbiau nei futbolas ar suknelės
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Jei manote, kad moterys ir futbolas du nesuderinami dalykai - klystate. Drabužių kūrėja, žinomo futbolininko Darvydo Šerno žmona 
SanDra Šernė (26) gali lengvai paaiškinti net ir dažnai moteriai nesuvokiamą nuošalės taisyklę. Dar visai neseniai ji su kolege 
Ieva Grybauskiene savo pirmosios bendros drabužių linijos pristatymą surengė būtent stadione. Ir nors kolekcijos drabužiai jau  
atrado vietą moterų spintose, Sandra dar gyvena maloniais kolekcijos rūpesčiais. Dabar ji savo laiką dalija darbui ir šeimai. 

norėčiau 
apkeliauti visą 
pasaulį, po du 
kartus aplankyti 
kiekvieną šalį
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Vilnius - tobulas 
miestas ir 
norėčiau  
gyVenti tik čia
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n Gimė 1989 05 01

n 2010 m. dalyvavo konkurse „Mis Lietuva“ 

ir pelnė „Mis elegancijos“ titulą

n 2012 m. susituokė su žinomu futbolininku 

Darvydu Šernu, pora augina sūnus Darvydą 

(2 m.) ir Kajų (6 mėn.)

n 2015 m. su kolege Ieva Grybauskiene 

pristatė pirmąją savo prekės ženklo „Female“ 

drabužių kolekciją „Glamour Kill“

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu
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SuknelėS ir 
futbolaS taip pat 
Svarbu, bet ne 
taip kaip vyraS, 
žmona ar vaikai

Kelnių ir sijonų dėvėti nemėgstanti Sandra mielai puošiasi 
pačios su kolege Ieva Grybauskiene kurtomis suknelėmis

7

- Nors futbolas ir diktuoja jūsų šeimos 
tvarkaraštį, daugiausia laiko turbūt ski-
ri vaikams?

- Taip, mano vaikai man yra viskas ir nie-
ko svarbesnio už juos nėra. Dėl jų galiu atsi-
sakyti ir drabužių kūrimo, ir viso kito. Tačiau 
nesu visiškai išprotėjusi, motinyste tiesiog 
serganti mama, kuri yra laiminga tik būdama 
su vaikais, net jei yra pavargusi, neišsimie-
gojusi ir panašiai. Mano vaikai man viskas, 
tačiau kad jie gerai jaustųsi su manimi - aš 
taip pat turiu gerai jaustis. Turiu būti pamie-
gojusi, geros nuotaikos, susitikti su draugė-
mis, nueiti į vyro rungtynes. Stengiuosi vis-
ką suderinti. Tikrai neužsirakinsiu namuose 
trejiems metams tik todėl, kad mano vaikai 
maži. Man padeda mama, yra auklė. 

- Kartais reikia skirti laiko sau ir pa-
ilsėti nuo darbų ir mamos bei žmonos 
pareigų. Kas tau geriausiai „įkrauna ba-
terijas“?

- Nors atrodo, kad nieko nedirbu, tikriau-
siai visos mamos sutiks, jog per motinystės 
atostogas iš tiesų jokių atostogų nėra. Kad 
prasiblaškyčiau, nueinu grožio procedūrų, va-
sarą važinėjuosi dviračiu ir panašiai. Tačiau 
geriausiai atsipalaiduoju, kai galiu bent porai 
valandų susitikti su draugėmis ir paplepėti 
apie nieką. Kartais net išvedusi šunį pasi-
vaikščioti ar nubėgusi į parduotuvę nupirkti 
mišinuko vaikams grįžtu kiek pailsėjusi. 

- Paminėjai grožio procedūras. Atro-
do, kad dabar įsigalėjo grožio kultas, 
spauda skaičiuoja įžymybių numestus 
kilogramus ir atliktas plastines operaci-
jas. Kaip pati puoselėji savo išvaizdą?

- Tas kultas daro savo. Nemeluosiu, noriu 
gerai atrodyti, būti liekna, graži, pasitempusi. 
Malonu sulaukti komplimentų. Manau, visos 
moterys to trokšta, tačiau dietomis savęs ne-
marinu. Nesu iš tų moterų, kurios ryte neiš-
eina iš vonios, kol nepasidažo. Kasdien ma-
kiažo nenaudoju, nes gaila tam laiko, o kartais 
paprasčiausiai tingisi tuo užsiimti. Kai gims-
ta vaikai, tikrai ne gražinimasis galvoje. Jei 
vaikai serga, nemiega naktimis, būna, kad ir 
galvos nespėju laiku išsitrinkti. Dažausi ir 
puošiuosi, kai einu į renginius. O ir sveikai 
gyventi ar maitintis nemoku, nors labai mėgs-
tu gaminti. Norėčiau sportuoti, tačiau ir tam 
pritrūksta laiko.

- Tiesa, prieš keletą metų dalyvavai 
grožio konkurse „Mis Lietuva 2010“, pel-
nei „Mis elegancijos“ titulą... 

- Tai buvo jaunystės avantiūra. Prieš pat 
konkursą dar dvejojau, ar dalyvauti, bet ga-
liausiai nusprendžiau pabandyti. Kodėl gi ne? 
Tai buvo smagi gyvenimiška patirtis. Tiesa, 
kai nežinai, kas tavęs laukia, norisi pabandy-
ti, o kai išbandžiau, galiu pasakyti, kad dau-
giau to nedaryčiau. Viską gyvenime reikia 
daryti su protu, o konkursas buvo tokia pa-
tirtis, kurią išbandyti galima.

- Dažniau gyvenime leidiesi į avan-
tiūras, mėgsti pasielgti spontaniškai ar 
mieliau viską gerai apgalvoji?

- Mėgstu veiklą, mėgstu visur suktis, 
daug žinoti ir daug išbandyti. Toks mano bū-
das. Esu sangvinikė, tikras degtukas ir dažnai  

„LaisvaLaikio“ interviu
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Tik vilkėdama 
suknelę jaučiuosi 
gerai ir žinau,  
ko noriu

negyvenu 
parduoTuvėse, 
neleidžiu vakarų 
naršydama 
inTerneTe ir 
ieškodama  
idėjų, kuo 
apsirengsiu ryToj

Sandra Šernė su vyru futbolininku Darvydu 
Šernu šeimoje yra lygiaverčiai partneriai, 
visada atsižvelgiantys į vienas kito nuomonę

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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elgčiausi spontaniškai, tačiau vyras mane pri-
stabdo. Jis gerai pagalvoja ir šaltai priima 
sprendimus. Jei užsidegu ir ką nors sugalvo-
ju, jis pirma viską apmąsto, tuomet pasikal-
bame ir pamąstau aš. Žinoma, jis nepriima 
sprendimų už mane, o aš už jį, tačiau visada 
pasitariame ir atsižvelgiame vienas į kito nuo-
monę. Taip gimsta geriausi sprendimai. Tie-
sa, su metais darausi ramesnė, sėslesnė. 
Nors man dar tik 26 metai, jau esu ištekėju-
si, turiu 2 sūnus, nemažai keliavau ir pama-
čiau. Kartais net jaučiuosi vyresnė, tarsi man 
jau būtų 34-eri. 

- Gyvenant su futbolininku kelionės 
tampa gyvenimo dalimi. Judu taip pat 
jau gyvenote ir kaimyninėje Lenkijoje, 
ir Turkijoje, ir tolimojoje Australijoje...

- Man labai patinka skristi, keliauti. Norė-
čiau apkeliauti visą pasaulį, po du kartus aplan-
kyti kiekvieną šalį. Niekur nevykau per prie-
vartą. Pagyventi kitoje šalyje visiškai kitokia 
patirtis, nei pabūti ten savaitę atostogų. Juolab 
kad būna ir poilsiautojų, kurie iš viešbučio ne-
išeina. Būdama jaunesnė, sakiau, kad norėčiau 
gyventi tik užsienyje, tačiau, pagyvenusi kitose 
šalyse, pamačiusi didelių ir mažų, turtingų ir ne 
tokių miestų, supratau, kad Vilnius - tobulas 
miestas ir norėčiau gyventi tik čia.

- Kuo jis tave taip žavi?
- Visų pirma Vilnius - nei per didelis, nei 

per mažas. Teko gyventi kur kas didesniuose 
miestuose, jie neturi tokios pasiūlos, kokia 
yra mūsų kompaktiškame Vilniuje. Kalbu apie 
maisto produktų, drabužių parduotuvių, pra-
mogų pasiūlą. Čia yra veiklos ir įvairių būre-
lių vaikams. Be to, tai labai gražus europie-
tiškas miestas. 

- Ar tiesa, kad užsienyje žmonės 
draugiškesni?

Mano būdas toks, kad esu laiminga ir daug 
šypsausi. Kartais atrodo, kad aplinkiniams 
dėl to atrodau netikra ir nenuoširdi, todėl tai 
sukelia priešišką jų reakciją. Jei noriu pasa-
kyti komplimentą, kad ir nepažįstamam žmo-
gui, niekada jo nepagailėsiu. Juk man tai nie-
ko nekainuoja, o ir žmogui ūpą tai pakelia 
visai dienai. Veikiausiai to išmokau gyvenda-
ma užsienyje. Kur futbolas populiarus, su vy-
ru sulaukdavome daug gražaus dėmesio, 
žmonės negailėdavo pagyrimų, sveikindavo 
sėkmingai sužaidus. Nesakau, kad lietuviai 
blogi, tačiau galėtų būti ne tokie pikti. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Tikriausiai visos 
mamos suTiks, jog 
per moTinysTės 
aTosTogas  
iš Tiesų jokių 
aTosTogų nėra
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NUOMONĖ

Lapkričio 1-oji - pasaulinė veganų (vienos iš vegetarizmo rūšių)
diena. Ta proga apie veganizmo ir vegetarizmo privalumus bei  
trūkumus „Laisvalaikis“ kalbino vegetarę šokėją MiLaną 
JašinskyTę (31) ir mėsėdį „radistą“ RoLandą Mackevičių (30).

Parengė Agnė VAitAsiūtė-KEiZiKiENė

Rolandas Mackevičius

Nesu vegetaras ir niekada nesvarsčiau juo tapti. Gal būtų sa-
votiškas juokas išbandyti tokį dalyką. Bet tada reikėtų valgyti dau-
giau duonos, kad užpildyčiau atsiradusią sielos tuštumą. tiesa, 
nesu tas, kuris be mėsos negali gyventi. Jei reikėtų jos atsisakyti dėl 
savo sveikatos, atsisakyčiau be jokių problemų. Bet mėsą valgau 
nuo mažens, todėl kardinaliai viską keisti būtų baisoka. Be to, labai 
bijau sudžiūti. Juk, pavyzdžiui, vištiena yra labai geras proteinų 
šaltinis raumenims auginti. Manau, kad jos reikia valgyti. ir šiaip 
skanu, tarkime, žvėriena. Kiti sako, kad gaila „bembių“ (stirnų), 
o man negaila, man skanu. Mačiau, kaip gaidžiui galvą nusuka 
ir kaip triušiui kailį lupa, bet dėl to netapau vegetaru. Mano sūnaus 
Motiejaus pirmoji mėsytė, kurios paragavo, buvo triušiena. tai 
klasika. iki šiol jis nemėgsta varškės, bet „kala“ mėsytę. Kita vertus, 
neturiu nieko prieš vegetarus, jie šaunūs žmonės. Anksčiau paži-
nojau tokių vyresnių vegetarų, jie vis klausdavo, ar man nešlykštu 
valgyti lavonus. Dabar nebėra tokių aršių vegetarų. Pavyzdžiui, 
mano sporto treneris yra vegetaras - stiprus, greitas, nuostabus 
žmogus. Apskritai valgymas yra tik įpročio reikalas.

Ką manai?

Milana Jašinskytė

Mėsos nevalgau jau dvejus metus. Pagrindinė to priežastis 
buvo noras atsisakyti nesveiko ir greito maisto. tuo metu daly-
vavau televizijos šokių projekte, todėl laiko normaliai pavalgyti 
labai trūko. ėmiau piktnaudžiauti greitu maistu, o mėsos atsi-
sakymas kuriam laikui man pasirodė geras būdas, kad sutvar-
kyčiau savo mitybą. Pokyčių pajutau iš karto. Pavalgiusi nebe-
sijaučiu apsunkusi ir mieguista, galva šviesesnė, pati esu veik-
lesnė ir judresnė. Be to, maisto racione atsirado labai daug 
daržovių ir vaisių. Buvo labai įdomu ieškoti naujų patiekalų, 
kurie yra kur kas įdomesni, nei kitiems gali pasirodyti. Atradau 
labai daug įdomių skonių, prieskonių. Atsirado toks kulinarinis 
augimas. iki tol maniau, kad vegetarai yra apšepę, purvinais, 
ilgais plaukais, valgo kažkokias prėskas kruopas. Šitas mitas 
greitai sugriuvo. Vegetarizmas turi kur kas ryškesnių spalvų. 
tiesa, iš pradžių nerimavau, kad sparčiai nukris hemoglobino 
kiekis kraujyje, todėl kartą per du tris mėnesius nueidavau su-
valgyti gero kokybiško jautienos kepsnio. Žiūrėdavau, kad tai 
būtų gera mėsa, iškepta gerų šefų. Bet galiausiai poreikis dingo. 
Dabar kitų neraginu atsisakyti mėsos, bet jei reikėtų rekomenduo-
ti, tai rekomenduočiau pirmiausia valgyti kokybišką maistą - 
nesvarbu, ar tai mėsa, ar žuvis, ar daržovės. Viskas turi būti 
eko logiškai užauginta. tai neturi būti viščiukai iš didžiųjų pre-
kybos centrų, juk visi žinome, kaip tie viščiukai auginami. Re-
komenduočiau kreipti dėmesį į kokybę, o ne į mėsos atsisakymą. 
Pati stengiuosi pirkti ekologišką maistą, nors pasirinkimas Lie-
tuvoje tikrai nėra didelis.

Apie vegetarizmą...
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Veidai

Praėjusį savaitgalį būrys žinomų moterų su savo atžalomis sugužėjo į viename  
iš sostinės prekybos centrų atsidariusią naują būsimoms mamos ir vaikams skirtą  
parduotuvę. Kol vaikai klausėsi koncertinio pasirodymo ir lankstė balionus, mamytės 
domėjosi naujausiomis vaikų mados tendencijomis.

Žinomos mamos domėjosi vaikų madomis

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Renginio vairas buvo patikėtas vos prieš 
penkis mėnesius pirmagimio susilaukusiai 
TV laidų vedėjai Aistei Paškevičiūtei. Panašu, 
kad moteris senų įgūdžių nepamiršo ir puikiai 
susitvarkė su užduotimi - pristatyti naujas 
vaikiškų drabužių kolekcijas ir pagrindines 
naujos parduotuvės koncepcijas.

Atidaryme su savo atžalomis dalyvavo ir 
kitos žinomos moterys - atlikėja Skaistė Stei-
kūnaitė su dukra, Ineta Puzaraitė-Žvagulienė 
su trijų mėnesių dukrele, Ingrida Martinkė-
naitė su dukra, Goda Skačkauskaitė-Jokubai-
tienė su sūnumi, Diana Dargienė su dukra, 
Ieva Mackevičienė su sūnumi, Elena Puido-
kaitė-Atlanta su dukra ir kiti.

Atlikėja Skaistė 
Steikūnaitė su 

dukra

Atlikėja Elena Puidokaitė-
Atlanta su dukra

Dainininkė Rūta 
Ščiogolevaitė-
Damijonaitienė

Prodiuserė Goda Skačkauskaitė-

Jokubaitienė ir stilistas Valerijus Gigevičius

Dainininkė Ineta Puzaraitė-Žvagulienė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TV laidų vedėja Aistė Paškevičiūtė

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  3 0 13

Veidai

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andžele, kartu su vy-
ru Adamu įsikūrusi ir čia savo karjerą tęsianti dainininkė 
EVELinA AnusAuskAitė-Young (26), panašu, atrado 
laimės formulę. Ji laimingai ištekėjo, džiaugiasi naujais 
projektais, o  pagyrimų jai negaili ir įtakingi muzikos 
pasaulio atstovai. nors šiuo metu Lietuvoje ji reta vieš-
nia, jos gerbėjams labai įdomu, kaip už Atlanto gyvena 
mėgstama dainininkė. „Laisvalaikis“ pateikia keletą fak-
tų, kurių apie Eveliną iki šiol galbūt dar nežinojote.

n Evelinos talismanas - žiedas su rubinu. „Jį man pado-
vanojo nepažįstama moteris iš Vokietijos. Išgirdusi, kaip 
dainuoju, ji norėjo padovanoti ką nors nešančio sėkmę. 
Tai buvo kaip tik tas laikotarpis, kai sutikau savo vyrą 
Adamą, laimėjau ,,Avon Voices“, - šypsojosi atlikėja.
n Dainininkė kolekcionuoja sniego burbulus. Jos kolekci-
joje - apie 60 burbulų, parvežtų iš skirtingų pasaulio vietų. 
n Evelinos ritualas, kuriuo prasideda jos diena, - gerti 
rytais kavą skaitant lietuviškas naujienas internete. 
n Atlikėjos šaldytuve visuomet yra ledų, kuriuos dažniau-
siai vakarais valgo jos vyras Adamas.
n Nors žinoma atlikėja sako, kad bijo aukščio, jei ji galėtų 
pasirinkti supergalią, tai būtų gebėjimas skraidyti.
n Šiuo metu už Atlanto gyvenanti Evelina Lietuvoje la-
biausiai pasiilgsta savo šeimos, gimtosios šalies, jos gam-
tovaizdžio, Vilniaus senamiesčio ir Vingio parko.
n Didžiausia Evelinos silpnybė - maistas. Todėl jai labai pra-
verčia mobiliojo telefono programėlė ,,My Fitness Pal“. „Ją 
pasitelkdama, galiu išlaikyti formas ganėtinai nesudėtingai, 
žinoti, kokių maistinių medžiagų suvartoju per mažai ar per 
daug. Tai be galo patogu“, - sakė ji.
n Garsios dainininkės namuose gyvena dogų veislės ka-
laitė Luna.
n Pasirodo, ir žinomų atlikėjų darbe ekstremalių situacijų 
netrūksta. Evelinai teko brolio sukonstruotame švytinčiame 
gaublyje leistis lynu, virš Neries ištiestu nuo senamiesčio 
bokšto iki Baltojo tilto. Visa tai vyko tiesioginio eterio me-
tu, o ji avėjo aukštakulnius su 14 cm pakulne. 
n Pastaruoju metu žinomai moteriai nemenką įspūdį paliko 
Konkordijos Antarovos knyga „Du gyvenimai“. Tiesa, pabai-
ga Evelinai nepatiko, nepaisant to, knygą ji vertina labai gerai.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Eveliną
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Koks jūsų svajonių automobilis?
- Kai  senoji „Renault Laguna“ pradėjo 

gesti, svajojau apie ekologišką elektromobi-
lį. Neseniai teko galimybė tokiu pasivažinė-
ti. Tačiau mūsų lietuviškomis sąlygomis toks 
automobilis dar netiktų, nes jis varomas 
elektra, o įkrovimo stotelių dar nėra daug. 
Kai tėtis laimėjo „Mitsubishi“ ir perleido 
man, nusprendžiau, kad esu savo mažąja 
kompaktiška drauge visai patenkinta. Tai ne-
pretenzinga, taupi, tyli ir visai komfortiška 
mašina, o svarbiausia - nauja. Taigi tėčio lai-
mėjimas loterijoje - puikiausia dovana man. 
Aš ja labai patenkinta.

- Ekstremaliausia situacija, nutikusi 
vairuojant?

- Žiemą, leidžiantis nuo kalno, automobi-
lis tapo visiškai nevaldomas, tuo momentu 
tikrai prabėgo visas gyvenimas prieš akis, bet 
džiaugiuosi, kad viskas baigėsi laimingai. Taip 
pat, pamenu, kažkada tinkamai nepasižiūrėjau 
į šalis ir įsukdama į pagrindinį kelią vos ne-
susidūriau su kitu automobiliu, bet susidūri-
mo pavyko išvengti.

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Greičiausiai telefono kroviklį. Man 
tenka daug bendrauti, todėl jis dažnai išsi-
krauna.

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Daugiau naujovėmis ir naujai atsiradu-
siais modeliais domisi mano antroji pusė, to-
dėl iš jo viską ir sužinau. 

- Mėgstate greitį ar esate rami vai-
ruotoja?

- Mėgstu greitį tik tuomet, kai to reika-
lauja situacija, kai reikia kur nors skubėti. 
Šiaip stengiuosi važiuoti atsargiai, juk kelyje 
esi ne vienas. Ir atsargiai vairuojant atsitinka 
ekstremalių situacijų, o jei dar greitis didelis, 
situacija gali tapti dar keblesnė.

- Ar norėtumėte išbandyti jėgas ralyje?
- Man labiau patinka stebėti automobilių 

lenktynes, bet kategoriškai neteigiu, kad ne-
norėčiau dalyvauti, likimas juk nenuspėjamas. 
Jei kas nors pamokytų tinkamai manevruoti 
ir valdyti sportinį  automobilį, gal tai net tap-
tų nauju mano hobiu. (Šypsosi.)

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Užmiesčio keliais, nes be galo patinka ste-

bėti pro automobilio langą besikeičiantį krašto-
vaizdį ir skirtingus, savaip žavius miestelius. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Kadangi tenka tikrai nemažai važinėti, 
man svarbiausia, kad automobilis būtų eko-
nomiškas ir saugus. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Nedrausmingi vairuotojai: nardantys ke-
lyje, išlendantys ir užlendantys, važiuojantys 
ne pagal taisykles.

- Mėgstamiausia transporto priemonė 
keliaujant? 

- Lėktuvas, traukinys, automobilis, nes 
patogu ir greita. 

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Kelias nėra ralio trasa. Nemėgstu ,,ralis-
tų“, kurie, puikuodamiesi galingu automobiliu, 
kelyje išdarinėja nesąmones. Tokie ir patys pri-
sidirba, ir kitus į avarinę situaciją pastūmėja.

Merginos vairuotojos tikrai ne žioplos
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė: 

Krašto apsaugos savanorė ir „Mis Lietuva 2013“ Rūta ELžbiEta MazuREvičiūtė (24) 
ramiai tikrai nesėdi. Rūtai dėl darbų ir įvairių projektų dažnai tenka sėsti į automobilį 
ir nemažą laiko dalį praleisti vairuojant. Rūta yra rami vairuotoja, pasitikinti savo jėgo-
mis, tačiau itin nemėgstanti „ralistų“, kurie, pasak jos, puikuodamiesi galingu automo-
biliu, kelyje išdarinėja nesąmones.

Indoneziečių vairavimo kultūra Rūtai Elžbietai 
Mazurevičiūtei pasirodė chaotiškiausia. Mat tame krašte 

teisus tas, kuris daugiau naudoja garso signalą
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- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Mėgstu ramiai apmąstyti darbus, ku-
riuos dar turiu padaryti.

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Neskirstau, nes žmonių būna įvairių ir 
vairavimo stilius jų skirtingas, nesvarbu, ar 
tai moteris, ar vyras. 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Vokietija. Pasiekėme finišą be nuo-

tykių. 

- Šalis, kurioje vairuotojai pasirodė 
labiausiai pametę galvas, o vairavimo 
kultūra - chaotiškiausia? 

- Indonezijoje. Šioje šalyje tiesiog kuo 
dažniau naudoji garso signalą, tuo teisesnis 
kelyje esi. (Šypsosi.)

- Kokių žinote stereotipų apie vai-
ruotojus? Ar tiems stereotipams prita-
riate?

- Pirmiausia turbūt daugiausia teko gir-
dėti anekdotų ir susidurti su susiformavusia 
nuomone apie žioplas blondines kelyje. Pagal 
plaukų spalvą turėčiau ir save priskirti šiai 
kategorijai, tačiau kaip kariuomenėje, taip ir 
kelyje noriu apginti šviesiaplaukių ir apskritai 
merginų garbę. Merginos kelyje dažniausiai 
labai atsargios, atsakingos ir tvarkingos vai-
ruotojos. Taigi būsiu ta mitų griovėja, kurios 
aplinkoje merginos vairuotojos tikrai ne žiop-
los, anaiptol.

- Sakoma, kad moterys vairuodamos 
moka nuveikti dar kelis darbus. Ar esa-
te viena iš tokių moterų?

- Dažniausiai reikiamus darbus atlieku pa-
siekusi kelionės tikslą, bet tenka ir kelyje, 
įsijungus laisvų rankų įrangą, telefonu sutvar-
kyti tam tikrus reikalus. 

Ratai

Merginos vairuotojos tikrai ne žioplos
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė: 

l Šiuo metu vairuoja: „Mitsubishi Space Star“

l Svajonių automobilis: šiuo metu  BMW i3

l Vairavimo stažas: 5 metai

l Dažniausias prietaras: jei pats nesisaugosi, 

tai ir Dievas neapsaugos

l Gražiausia automobilio spalva: 

nesureikšminu, pats automobilis man turi patikti 

visapusiškai, tada ir jo spalva tiks ir patiks

Dosjė
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 „Tai ne koncertas“, - juokais sakė Aistė, 
tačiau su grupe pasirodžiusi nedidelėje sce-
noje vis dėlto atliko kelias dainas iš naujojo 
albumo. Jaukaus vakaro metu netrūko ne tik 
tikro garso muzikos, bet ir atvirų pokalbių, 
skambaus juoko ir šiltų plojimų. 

Penkeri metai - tiek laiko praėjo nuo pasta-
rojo grupės albumo „Broliai“, tiek reikėjo ir 
naujausiam albumui „Vilko vartai“ subrandinti. 
Kelintas tai grupės albumas, jau nepamena nė 
pati A.Smilgevičiūtė - per 24 grupės gyvavimo 
metus jų buvo tiek daug, kad suskaičiuoti ne-
lengva, o galiausiai tai ne taip ir svarbu. „Džiau-
giuosi, kad mūsų kūryba įgavo tam tikrą mate-
rialią formą, ženklinančią tam tikrą mums svar-
bų etapą. Šis albumas - apie vidinius slenksčius, 
kaip mes juos įveikiame, o „Vilko vartai“ - riba, 
kurią taip bijome peržengti“, - sakė Aistė. Pasak 

grupės narių, albumas skirtas mąstantiems 
ne tik galva, bet ir širdimi.

Naujame albume yra 15 dainų ir dvi 
papildomos. Nors prie albumo atsiradimo 
buvo dirbta keletą metų, ne visos dainos yra 
naujos. „Prieš tai išėjęs albumas „Broliai“ bu-
vo labai vyriškas, o šįkart norėjosi duoti pasi-
reikši Aistei. Kai kurios dainos yra naujos, o 
kai kurios savo kelią pradėjo daugiau nei prieš 
dešimtmetį, yra netgi grupės gyvavimo pra-
džioje, 1991 metais, užgimusi daina „Nuotaka 
žalčio“, - sakė grupės lyderis Rokas Radzevi-
čius. Be to, grupė „Skylė“ ir Aistė naujame 
albume prabyla ne tik lietuvių, bet ir žemaičių 
bei senąja prūsų kalbomis. „Nedaug trūko, kad 
būtume įdėję ir dainą senąja latvių kalba, bet 
kompaktinė plokštelė - ne guminė“, - nedide-
lę paslaptį išdavė A.Smilgevičiūtė. 

Pristatymas

„Skylė“ ir Aistė Smilgevičiūtė 
atvėrė „Vilko vartus“

Su albumo pasirodymu internete atidarytas  
puslapis vilkovartai.lt, taip pat grupė „Skylė“ ir  
Aistė Smilgevičiūtė pradeda koncertinį turą:

l lapkričio 7 dieną pasirodys Kauno VDU 
Didžiojoje salėje,
l lapkričio 13 dieną - Šiaulių koncertų salėje 
„Saulė“,
l lapkričio 14 dieną - Klaipėdos koncertų salėje,
l lapkričio 21 dieną - Panevėžio bendruomenių 
rūmuose,
l gruodžio 5-ąją - Vilniaus „Forum Palace“.

koncertai

Praėjusią savaitę  
grupė „Skylė“ ir Aistė 
Smilgevičiūtė arti-
miausius draugus bei 
bendražygius pakvietė 
į kūrybinę erdvę „Bal-
tas loftas“. Čia deglais 
apšviestas kelias sve-
čius vedė į naujausio, 
kone penkerius metus 
brandinto albumo 
„Vilko vartai“  
pristatymą.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aistė Smilgevičiūtė ir grupės „Skylė“ 
lyderis Rokas Radzevičius
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Škotų atlikėja Talija 
Storm (Tallia Storm)

MTV Europos muzikos apdovanojimų 
ceremonijoje

„Playboy“ 
modelis 

Amanda 
Kerni 

(Amanda 
Cerny)

Britų 
atlikėja 

Džes 
Glin (Jess 

Glynne)

Airių  
modelis  

Lora  
Vitmor  
(Laura 

Whitmore)

Britų  
modelis  

Viki  
Patison  

(Vicky 
Pattison)

triumfavo Dž.Biberis
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ŽvaigŽdės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Džastinas Biberis 
(Justin Bieber)

EPA-Eltos nuotr.

MTV Europos muzikos apdovanojimų 
ceremonijoje

 Geriausia metų daina
Taylor Swift ir Kendrick Lamar 
daina „Bad Blood“
 Geriausias atlikėjas
Justin Bieber
 Geriausia atlikėja
Rihanna
 Geriausia popgrupė
„One Direction“
 Geriausia roko grupė
„Coldplay“
 Geriausia hiphopo atlikėja
Nicki Minaj
 Geriausia alternatyviosios 
muzikos atlikėja
Lana Del Rey
 Geriausias vaizdo klipas
Macklemore ir Ryan Lewis kūrinys 
„Downtown“.
 Geriausias įvaizdis
Justin Bieber
 Geriausias pasaulinis 
pasirodymas: Šiaurės Amerika
Justin Bieber
 Geriausių gerbėjų 
apdovanojimas
Justin Bieber
 Geriausias bendras kūrinys
Justin Bieber ir Skrillex bei Diplo 
daina „Where Are You Now?“
 Geriausias koncertinis 
atlikėjas
Ed Sheeran

Nugalėtojai

Milano arenoje „Mediolanum Forum“ sek
madienio vakarą vykusioje MTV Europos 
muzikos apdovanojimų ceremonijoje (EMA) 
triumfavo popmuzikos atlikėjas paauglių 
numylėtinis Džastinas Biberis (Justin Bie
ber)  jis pelnė net penkis apdovanojimus.
Vesti prestižinį renginį buvo patikėta britų 
muzikos žvaigždei Edui Šyranui (Ed Sheeran) 
ir Australijos modeliui, aktorei bei buvusiai 
MTV laidų vedėjai Rubi Rouz (Ruby Rose).
Apdovanojimų ceremoniją savo pasirody
mu užbaigė amerikiečių dainininkas Farelis 
Viljamsas (Pharrell Williams).

Britų atlikėja  
Eli Goulding  
(Ellie Goulding)

JAV atlikėja 
Tori Keli  
(Tori Kelly)

Atlikėjos Olivija Nervo 
(Olivia Nervo) ir Miriam 
Nervo (Miriam Nervo)

triumfavo Dž.Biberis
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StiliuS

Mados namams „Chanel“ kuriantis Karlas Lagerfeldas (Karl Lagerfeld), 

Paryžiaus mados savaitėje pristatydamas kolekciją 2016 metų pavasariui 

ir vasarai, pasirinko ne įprastinį podiumą, bet improvizuotą oro uosto salę. 

Tad ir kolekcija buvo orientuota į atostogų, tai yra, patogų stilių - kolekci-

joje susipynė klasikiniai ir sportinio stiliaus siluetai. Tiesa, „Chanel“ nebūtų 

„Chanel“, jei atsisakytų prabangos - tad kolekcijoje vyravo rafinuotas pato-

gumas. Kolekcija labai daugiasluoksnė, gaivių spalvų su įspūdingu sidabro 

blizgesiu. Kelnės derinamos su sijonais, megztiniai ir marškinėliai rišami 

ant kaklo ar klubų. Žinoma, neatsisakyta ir legendinių tvido kostiumėlių. „C
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„Chanel“ siūlo rinktis praktišką 
elegantiškumą, kai kelnės 
derinamos su sijonu

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

„C
ha

ne
l“:

 ra
fin

uo
ta

s i
r p

ra
ba

ng
us

 pa
to

gu
m

as

Sportinio stiliaus 
elementas - 

prie modelių 
priderintos 

beisbolo kepurės

Kolekcija - 
daugiasluoksnė, 
gaivių spalvų

Kolekcijoje - daug 
sidabro blizgesio

„Chanel“ nepamiršo 
ir legendinių tvido 
kostiumėlių bei audinių
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Įvaizdis

Grožio namai ARS LORETTA          ●          Birželio 23-osios g.15, Vilnius          ●          Tel. (8-617) 00-028           ●           FB:  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta           ●           el.paštas: arsloretta@gmail.com

Nori pokyčių? Užsuk į Ars LorettA
Ne vienai ir ne kartą, matyt, buvo kilęs noras pakeisti įvaizdį. Bet noras neretai taip ir likdavo neįgyvendintas.  
Grožio namai Ars LorettA turi ką pasiūlyti keistis norinčioms moterims - čia vykdomas įvaizdžio pokyčių projektas nustebins 
ir pradžiugins ne vieną. tereikia užsukti į grožio namus Ars LorettA.

Apie įvaizdžio pokyčių projektą

Paskelbus feisbuke konkursą norinčiosioms 
dalyvauti pokyčių projekte, gauta daugybė mote-
rų laiškų, kuriuose papasakotos pokyčių poreikių 
istorijos ir motyvacija. Trys moterys, kurios buvo 
pagražintos nemokamai, buvo atrinktos loterijos 
būdu. Juk, pasak grožio namų sielos Loretos Po-
vilavičiūtės, keistis galima ir vienam kartui, t.y. 
tam tikrai progai.

Pasiūlymas

Grožio pokyčių paslaugą salone Ars LoreTTA
galima užsisakyti tel. (8-698) 30-020 arba el.paš-
tu  arsloretta@gmail.com

Visi, norintys pasikeitimų, gali stebėti Ars 
LoreTTA feisbuko puslapį https://www.facebook.
com/grozionamaiarsloretta, nes greitu metu vėl 
bus skelbiamas konkursas.

Apie grožio namus Ars LorettA

Grožio namų Ars LoreTTA meistrai verti-
nami už aukštos kokybės paslaugas, jaukią atmos-
ferą ir išskirtinį dėmesį kiekvienam klientui. 

salono šeimininkė ir stilistė Loreta Povilavi-
čiūtė - daugybės konkursų Lietuvoje ir užsienyje 
laureatė, o į ją besilygiuojantys salono meistrai 
laukia kiekvieno kliento tarsi naujo iššūkio ir yra 
pasirengę atskleisti individualų jų grožį. 

salone dirbama tik su aukštos kokybės kos-
metika, vertinama visame pasaulyje - „Wella“, 
„sebastian“, „renee Blanche“.

salone siūlomas didelis spektras paslaugų: 
kirpimas, dažymas, šu-
kavimas, makiažas, šu-
kuosenos, manikiūras, 
pedikiūras, kosmetolo-
go paslaugos.

Aurelijos istorija
Projekto dalyvė 25 metų Aurelija yra valstybės tarnautoja. Jauna, linksmu būdu ir sveiku humoro jausmu išsiskirianti mergina turi didžiulį būrį gerų draugų. Jos organizacinės charakterio savybės leidžia planuoti savo dieną, skirti laiko sportui, pamaloninti sielą teatro premjeromis, vykti į parodas. Aktyvaus gyvenimo sūkuryje ji net nepastebėjo, kaip neliko žmogaus, su kuriuo praleido 5 metus. Nusivylimo išgyvenimus pasidalijo su draugais, o vėliau pasitvirtino taisyklė: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera.“ Dabar Aurelija gyvena naujais jausmais - ji išvyksta į Norvegiją pas naująjį draugą. Prieš kelionę Aurelijai norėjosi profe-sionalios įvaizdžio kūrėjų komandos pagalbos.

Įvaizdžio pokyčių projektas

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  3 0 23

Stilistė 
Loreta PoviLavičiūtė

Aurelijos plaukų spalva 
natūrali, jai buvo pasiūlytas 
plaukų dažymas ombre 
technika, paskui buvo atlik-
tas tonavimas ir suteiktas 
perlinis atspalvis. Plaukai, 
išlaikant jų ilgį ir spalvą, 
buvo sugarbanoti, tai suteikė 
ploniems plaukams apimties, 
paryškino merginos linksmą 
būdą, suteikė dar daugiau 
seksualumo.

vizažistė 
Gintarė Pietutytė

Išpuoselėtam veidui pakako 
keleto prisilietimų šepetėliu 
su pudra, kad Aurelija iš 
pelenės pavirstų princese. 
Labai natūralus makiažas 
išryškino prigimtinį jos 
grožį.

Įvaizdis

Grožio namai ARS LORETTA          ●          Birželio 23-osios g.15, Vilnius          ●          Tel. (8-617) 00-028           ●           FB:  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta           ●           el.paštas: arsloretta@gmail.com

Nori pokyčių? Užsuk į Ars LorettA

ŠU
KU

O
SE

N
A:

 L
or

et
a 

Po
vi

la
vi

či
ūt

ė.
 M

AK
IA

ŽA
S:

 G
in

ta
rė

 P
ie

tu
ty

tė
. N

U
O

TR
AU

KO
S:

 A
nd

ri
us

 B
ur

ba

Aurelija labai patenkinta savo nauju įvaizdžiu ir dėkinga komandai už 

profesionalumą. Pirmas žingsnis padarytas, antras - kelionė į Norvegiją.
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SVEIKATOS KODAS

Ruduo yra metas, kai ne tik apima 
depresija, bet ir fiziškai organizmas 
tampa vis labiau pažeidžiamas, todėl 
reikalauja daugiau priežiūros. Ajurve-
dos centras SPA SHANTI siūlo unikalią 
galimybę išvalyti iš organizmo toksi-
nus ir šlakus, atgaivinti sielą ir pail-
sinti protą trijų dienų „Pančakarmos“ 
sveikatinimo stovykloje. Savaitgalis 
gamtos apsuptyje su įvairiais, jau lai-
ko patikrintais ritualais kūnui, sielai 
ir protui padės grįžti namo su nauja 
energija ir šviežiomis mintimis.  
Apie tai, kuo ypatinga ši stovykla, 
„Laisvalaikio“ skaitytojams pasakojo 
SPA SHANTI centrų Vilniuje ir Kaune 
vadovė JuSTINA LIžAITIeNė.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Pančakarmos“ sveikatinimo savaitgalis - ir kūnui, ir sielai, ir protui
Sveikatinimo stovykloje dalyvių laukia ne tik 
procedūros kūnui, bet ir vertingos paskaitos

SPA SHANTI nuotr.
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- Papasakokite, kokia yra pagrindinė 
stovyklos idėja?

- Pagrindinė idėja yra tai, kad per gana 
trumpą laiką žmogui visapusiškai pavyksta at-
kurti jėgas. Pagerinama jo sveikatos būklė, 
nuraminamas protas ir dvasia. Ajurvedoje yra 
trys kertiniai akmenys - kūnas, protas ir dva-
sia. Ši stovykla ir yra savotiška injekcija į visus 
tris mūsų pradmenis - fizinį, protinį ir emoci-
nį. Kol atliekamos „Pančakarmos“ procedūros 
kūnui, kartu pailsi ir protas. Pavyzdžiui, vienas 
iš ritualų - aliejaus pylimas į „trečiąją akį“. Jis 
tarsi nuima galvą užspaudusį minčių šalmą. 
Paskui atliekamas galvos ir veido masažas. 
Tačiau vien tuo neapsiribojama. Yra ir daugiau 
visam kūnui skirtų procedūrų - masažai, skir-
ti detoksikacijai, jogos užsiėmimai, kuriuose 
bus parodyta, kaip taisyklingai ryte pažadinti 
savo kūną. Dar laukia ritualinė pirtis su Dari-
umi Kaunecku, skirta atsijauninti.

- Kas yra Shanti ritualinė pirtis?
- Tai ritualinė pirtis, kurioje susipina mūsų 

baltiškosios ir ajurvedinės pirties praktika. Čia 
viskas vyksta tarsi malda - būname tyloje, sako-
me tik gerus palinkėjimus, kad būtų palaikyta 
fizinė bei dvasinė sveikata. Kulminacija yra va-
nojimasis vantomis, žmonės išmokomi taisyklin-
gai su jomis elgtis. Vanojimo procesas - tikras 
prisilietimo menas, toli gražu, ne daužymas. Da-
rius Kauneckas prieš pirtį moko, kaip taisyklin-
gai padaryti vantas. Paskui vyksta kūno įšiltinimo 
ir suminkštinimo procedūros. Tai druskų, me-
daus, spanguolių trynimas į kūną, subtilus kūno 
apvalymas, nušveitimas. Šiame rituale prakti-
kuojame trumpą masažo abėcėlę, skirtą būtent 
pirčiai: išmokstame galvos-pečių savimasažo bei 
masažo kitam, geriamos apvalančios vaistažolių 
arbatos ir kiti pirties gėrimai. Shanti pirties pro-
cedūra iš viso trunka apie keturias valandas.

- Kokie ritualai bus skirti protui?
- Vieni iš tokių - meditacijos užsiėmimai 

ir gongų terapija. Per meditacijų pamokas 
žmonės bus supažindinti su keliomis medi-
tacijos technikomis ir jų esme. Gongų tera-
pijos tikslas - atsipalaidavimas. Tereikės at-
sigulti ir pabūti apsuptiems tų garsų. Vibra-
cijos išjudina viską, ką reikia. Be to, dailinin-
kė Danutė Rimkuvienė pamokins paišyti in-
tuityviąsias mandalas. Tiesa, tai bus diena, 
skirta tylai (ajurvedoje vadinama „maunos“ 
praktika), susikoncentravimui į save. Būtent 
tyloje pabuvę žmonės supranta, kiek daug 
nereikalingo triukšmo yra mūsų galvoje.

- Didelį dėmesį skiriate ir mitybai?
- Taip. Visas tris dienas žmonės laikosi 

gana griežto mitybos režimo. Bus gastroen-

terologė Goda Denapienė, kuri skaitys pas-
kaitą apie ajurvedą, jos mitus ir tikrovę, apie 
virškinimo sistemą, apie tai, kas iš tikrųjų yra 
organizmo valymas, dietos. Stovykloje žmo-
nės gers tik vaisių ir daržovių sultis bei va-
lančiąsias arbatas. Visa tai vyks su ajurvedos 

specialistų priežiūra. Tiems, kuriems pagal jų 
prigimtį rekomenduojama vis gi pavalgyti, bus 
tiekiamas „kičaris“ - tai lengvai virškinamas, 
organizmą valantis patiekalas su „mung“ pu-
pelėmis, ajurvedoje valgomas pasninko metu.

- Ar šių kelių dienų užtenka, kad išvaly-
tum savo kūną ir atgautum sielos ramybę? 
Kokie dalyvių atsiliepimai po stovyklos?

- Paskutinę stovyklos dieną paskaitas ski-
riame rekomendacijoms, kaip elgtis grįžus, kad 
organizmas nepatirtų tam tikro šoko. O kad iš-
ryškėtų rezultatai, šių dienų iš tiesų užtenka. 

Sunkiausia žmonėms stovykloje būna antrą die-
ną, kai vyksta perėjimas į kūno sveikatinimą ir 
iškyla daug minčių ar net skaudulių. Bet viską 
atperka rezultatai. Moterys juos pastebi vos grį-
žusios ir užlipusios ant svarstyklių. Pokyčiai ma-
tomi ir veid rodyje - akys prašviesėja, oda tampa 
gaivesnė ir skaidresnė. Be to, žmonės daug 
leng viau susikaupia, planuoja darbus, nebestre-
suoja. Dalyvaujančios poros čia atranda abipusės 
darnos pojūtį, išmoksta gerbti ir atpažinti tiek 
moteriškąją, tiek vyriškąją prigimtį. Grįžę iš sto-
vyklos džiaugiasi atkurtais, harmonijos ir supra-
tingumo kupinais santykiais. Yra net tokių žmo-
nių, kuriems ši stovykla padėjo išspręsti tam 
tikras sveikatos ar net santykių problemas, iš-
vengti operacijų. Juk čia įsigilinama į kiekvieno 
dalyvio individualias sveikatos problemas, pagal 
jas ir parenkamos atitinkamos rekomendacijos. 
Iš tiesų džiaugiamės visų atradimais. Metų me-
tus formuojasi gražus ritualus - pabuvojus šioje 
stovykloje vienam šeimos nariui, žiūrėk, kitais 
metais suguža ir visa šeima ir net dalis giminai-
čių. Tai patirtis, kuri kalba už save iš lūpų į lūpas, 
juk visi norime būti laimingi.

- Kodėl pasirinktas toks metų laikas?
- Pagal ajurvedą yra du metų laikai, skir-

ti tokioms praktikoms, susijusioms su kūno 
sveikatinimu. Tai ruduo ir pavasaris. Būtent 
šiais metų laikais organizmas susilpnėja, daž-
niau pradedame sirgti, nes tai „kapha“ (že-
mės, vandens stichijų) laikas, kai „ama“ (tok-
sinai, gleivės) kaupiasi lengviau. Todėl reikė-
tų labiau susirūpinti sveikata, išvalyti orga-
nizmą. Mūsų stovyklos todėl ir vyksta lap-
kričio ir balandžio mėnesiais.

- Atkurti jėgas, matyt, padeda ir tai, 
kad stovykla yra gamtos apsuptyje?

- Taip, iš tikrųjų svarbu, kad tai būtų rami 
vieta, nebūtų didelio transporto ar žmonių 
srauto. Todėl džiaugiamės, kad poilsio komp-
leksas „Margio krantas“ mums suteikia visą 
teritoriją, kur visą savaitgalį karaliauja stovy-
klos skleidžiama ramybė. Tai labai rami vieta, 
kurioje būna tik mūsų kolektyvas ir mūsų 
stovyklautojai. Nėra jokių pašalinių žmonių, 
tik pušynai ir nuostabus ežeras.

SVEIKATOS KODAS

„Pančakarmos“ sveikatinimo savaitgalis - ir kūnui, ir sielai, ir protui

n Data: 2015 m. lapkričio 13-15 d. ir 2016 m. balandis
n Vieta: poilsio kompleksas „Margio krantas“, Trakų r.
n Registracija: iki lapkričio 12 d.
n Kaina asmeniui: 390 Eur dviviečiame kamba-
ryje, 440 Eur vienviečiame kambaryje.

Pagrindinė informacija

Jums tinka ši stovykla, jei...

 jums yra nuo 16 iki 80 metų

 jaučiate nerimą

 trūksta kokybiško miego

 jaučiate nuolatinį galvos skausmą

 ieškote savęs ir harmonijos su savimi, 

darnos su aplinkiniais

 dažnai patiriate stresą

 skundžiatės vidurių užkietėjimu ar pūtimu

 netoleruojate kokių nors maisto produktų

SPA SHANTI 
centrų Vilniuje 
ir Kaune vadovė 
Justina Ližaitienė

Stasio Žumbio nuotr.

Visa programa: www.ajurveda.lt, 

skiltyje „Renginių kalendorius“
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Grožio paletė

Kas geriau: natūralūs ar sintetiniai ingredientai?
Tai dar vienas mūšio vertas klausimas. Ekologiškos kosmetikos gamintojai vienareikšmiškai atsakytų, kad natūralūs. Sintetinės kosmetikos gamintojai tikrai bandytų įtikinti, kad sin-
tetiniai. Kurie teisūs? Nei vieni, nei kiti. Teisingas objektyvus mokslinis atsakymas būtų toks: yra daug odai naudingų natūralių ir sintetinių medžiagų ir lygiai taip pat yra daug odai 
kenksmingų bei ją erzinančių natūralių ir sintetinių medžiagų. Kaip visada - reikia mokėti atsirinkti. Keletą naudingų sintetinių medžiagų šiame straipsnyje jau paminėjome, be jų, dar 
yra tikrai daugybė teigiamą poveikį mūsų odai turinčių medžiagų. Tą patį galima pasakyti ir apie natūralias - yra daug odai naudingų, senėjimo procesus pristabdančių aliejų, sviestų, 
ekstraktų, kitų natūralių medžiagų, bet lygiai taip pat susiduriame ir su odą erzinančiomis natūraliomis medžiagomis, tokiomis kaip eteriniai aliejai, gėlių hidrolatai ar odai alergijas 
galintys sukelti aliejai ir ekstraktai. Niekada nepulkite į kraštutinumus, visada ramiai įvertinkite pasiūlymus, jei reikia - pasidomėkite daugiau, skaitykite produktų etiketes ir nesileiskite 
užliūliuojami įtaigių produktų reklamų, gamintojo teiginių ar parduotuvės konsultantės atmintinai išmokto teksto.

MINERALINIS ALIEJUS
Pabandykime išteisinti ir dar vieną odai, ypač riebiai, 
naudingą ingredientą - mineralinį aliejų. Jis dauge-
lyje nekompetentingų interneto svetainių ar įrodymais 
nepagrįstų straipsnių yra įvardijamas kaip kenksmin-
gas naftos subproduktas, žalingas mūsų odai. Dalis 
tiesos čia tikrai yra - mineralinis aliejus išgaunamas 
iš naftos, tačiau kosmetikos gamyboje naudojamo 
mineralinio aliejus struktūra nebeturi nieko bendro su 
nafta ir šis ingredientas mokslininkų patvirtintas kaip 
vienas geriausių odos drėkiklių, visiškai nekemšantis 
odos porų ir nekeliantis alerginių reakcijų. Todėl 
tikėti šaltiniais, teigiančiais, kad mineralinis aliejus 
yra užterštas ir kenksmingas odai naftos produktas, 
būtų tikrai kvaila.
Mineralinio aliejaus formos: petrolatum, mine
ral oil, vaseline.

SILIKONAI 
Tai dar vienas be kaltės kaltas ingredientas, taip pat 
labai gausiai naudojamas kosmetikos pramonėje, nors 
dažno vartotojo vertinamas prieštaringai. Kodėl jų 
bijome? Gal todėl, kad tai sintetiniai ingredientai, o gal 
dėl to, kad kai kurie gamintojai produktus be silikono 
įvardija kaip pranašesnius ir saugesnius. Tai mus 
klaidina. Iš tikrųjų moksliškai įrodyta, kad silikonai 
turi teigiamą poveikį mūsų odai, plaukams. Jie ne 
tik suteikia kremams malonią šilkinę konsistenciją, 
padeda produktui pasiskirstyti, patobulina makiažo bei 
plaukų priežiūros priemones, bet ir padeda palaikyti 
odos drėgmės balansą, sukuria apsauginę plėvelę ir 
netgi yra vartojami randams gydyti. 
Silikonai: dimethicone, cyclomethicone, cyclopen
tasiloxane, phenyl trimethicone ir kt. 

Mitai ir tiesa 
apie medžiagas 
kosmetikoje

Kremai, šampūnai, serumai, šimtai prekių ženklų, tūkstančiai klaidinančių reklamų,  
šūkių ir pažadų. Kaip nepasimesti tokioje galybėje? Gal rinktis ekologišką kosmetiką,  
nes sakoma, kad viskas, kas natūralu, yra gerai? O gal sintetinę, nes ji labiau tinkama į 
alergiją linkusiai odai? Kuris atsakymas teisingas? „Driu Beauty“ kosmetikos kūrėja ir se-
minarų apie tinkamą odos priežiūrą ir etikečių skaitymą „Protingas grožis“ lektorė InDrė 
UrBanavIčIenė, remdamasi moksliniais tyrimais, o ne subjektyviomis įvairių specialistų 
nuomonėmis, atskleidžia bent kelis su odos priežiūros priemonių rinka susijusius mitus.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

PARABENAI
Tikriausiai, atlikus apklausą, 99 proc. respondentų 
atsakytų, kad tai - blogis. Kaip yra iš tikrųjų? Po 
profesorės P.Darbre 2004 m. atlikto tyrimo apie 
krūties navikus buvo klaidingai interpretuoti tyrimų 
rezultatai ir ryšys tarp parabenų ir krūties vėžio. 
Kilo pasaulinė panika dėl žalingo parabenų povei-
kio sveikatai ir nors pati tyrimo autorė oficialiai 
paneigė tokias parabenų ir krūties vėžio sąsajas, 
žala jau buvo padaryta - tiesos niekas nebegirdėjo. 
Iš tikrųjų parabenai - natūralios kilmės medžiaga, 
išgaunama iš aviečių ir gervuogių. Tai fitoestro-
genai, turintys silpną estrogeninį poveikį žmogaus 
kūnui, tačiau juose esantys fitoestrogenai turi 
dešimt tūkstančių kartų mažesnį poveikį nei fitoes-
trogenai mūsų maiste ar vaistuose. Parabenai turi 
savybę prasiskverbti pro mūsų odą į kraują, tačiau 
tyrimais taip pat įrodyta, kad mūsų organizmas 
sugeba juos metabolizuoti ir saugiai pašalinti iš 
organizmo.
Parabenai: methylparaben, butylparaben, ethylpa
raben, isobutylparaben, propylparaben. 
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Kosmetikos kūrėja
Indrė Urbanavičienė
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Sveika gyvenSena

Ką verta žinoti apie vitaminus ir mineralusŠaltymečio ABC. 

Tikrų vitaminų ir mineralų organizmui gali trūkti visus metus, tačiau šaltuoju metų 
laiku kai kurie organizmo požymiai, kad trūksta tam tikro vitamino ar mineralo, būna 
ryškesni, juos lengviau pastebėti. „Apie bet kokį vitaminų ar kitų maistinių medžiagų 
trūkumą mus pirmiausia perspėja pats organizmas, tiksliau, nusilpęs imunitetas“, - 
 sakė dietologė Eglė ŠinkEvičiūTė ir „laisvalaikiui“ atskleidė, kokiais vitaminais ir 
mikroelementais verta aprūpinti organizmą.
Ringailė Stulpinaitė

vitaminas C
Požymiai, kad trūksta. Apie vitamino C trūkumą 
organizme praneša nusilpęs imunitetas, padažnėjusios 
peršalimo ligos, prastas miegas. Dar vienas itin ryškus 
požymis, kai nesergant ir esant pakankamai šiltoje patal
poje ir normaliai apsirengus jus krečia šaltis. Vitamino 
C trūkumą organizme rodo ir pagausėjęs sekretas, kai 
nosis lyg ir neužsikimšusi, tikros slogos nėra, tačiau 
nosis drėgna, varvanti, ypač pavalgius šilto maisto. 

Iš kur gauti? Vitamino C yra citrinose, juoduosiuose ser
bentuose (šaldyti taip pat tinka, tik ne pertrinti su cukrumi 
ar kitais pagardais), spanguolėse, erškėtuogėse, raugin
tuose kopūstuose. Ir nors raugintas maistas yra šiokia tokia 
nuodėmė organizmui, nes apsunkina virškinimą, tačiau 
šaltuoju metų laiku tą nuodėmę daryti galima. 

Mitas. Manymas, kad įdėję į arbatą riekelę citrinos 
saugosite save nuo peršalimo, yra klaidingas. Citrinose 
tikrai yra organizmui reikalingo vitamino C, tačiau norint 
gauti šio vitamino paros normą, citrinų reikėtų suvalgyti 
gerą kibirą. Tad lengviau tiesiog gerti koncentruotą 
vitaminą tabletėmis. 

Peršalimo ligos dažniau puola ir kamuoja 
tuos žmones, kuriems trūksta vitamino C. 
Tiesa, jei šį vitaminą susizgrimbate vartoti, 
kai jau esate peršalę – jis nepadės. vitaminą 
C, kaip ir kai kuriuos kitus vitaminus, imuni-
tetui stiprinti reikia vartoti nuosekliai kelis 
mėnesius dar iki šaltojo sezono. neklysta ir 
tie, kurie šį vitaminą vartoja periodiškai išti-
sus metus. Ši taisyklė galioja ir kalbant apie 
kitus vitaminus, daugumą jų reikia vartoti 
ilgesniais ciklais – mėnesį ar du.
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vitaminas B
Požymiai, kad trūksta. Apie B grupės vitaminų 
trūkumą organizme galime spręsti iš suprastėjusio 
miego. Beje, svarbu žinoti, kad miego sutrikimai 
paprastai liudija daugiau nei vieno vitamino ar mineralų 
trūkumą organizme. Taip pat B grupės vitaminų stoką 
rodo padidėjęs nervingumas, suprastėjusi atmintis, vadi
namieji atminties trūkinėjimai, pauzės. 

Iš kur gauti?  B grupės vitaminų gausu mėsoje: 
jautienoje, kalakutienoje, vištienoje. Taip pat jų yra 
duonoje, kuri gaminama su grūdais, ir tiesiog grūduose: 
įvairiose košėse, sėlenose. B grupės vitaminų galima 
gauti ir iš ankštinių daržovių. Bet prioritetą vis tiek 
reikėtų teikti mėsai. 

Svarbu. Valgant mėsą, reikia ją gardinti kokia nors 
rūgštele, pavyzdžiui, išspausti citrinos ar greipfruto. Taip 
yra dėl to, kad su vitaminu C iš mėsos pasisavinama 
daugiau geležies.
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Sveika gyvenSena

Ką verta žinoti apie vitaminus ir mineralus

Dietologė Eglė Šinkevičiūtė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vitaminas A
Požymiai, kad trūksta.  Žiemą ir apskritai šaltu metų laiku žmonės dėl tam tikrų dalykų kaltina vėją ir šaltį, nors 
tai yra būtent vitamino A trūkumo apraiškos. Kai organizmui trūksta šio vitamino, paprastai skundžiamasi skerdėjančia 
rankų oda, suskirdusiomis lūpomis, kurios, deja, dažniau gelbėjamos vazelinais, nors reikia tiesiog su maistu gauti 
vitamino A. Kai jo trūksta, taip pat skilinėja ir lūpų kampučiai, ploteliais blizga arba išsausėja veido oda, tai ypač 
gerai matyti užtepus kompaktinės pudros, nes išsausėję ploteliai net spalviškai kitaip atrodo. Oda reaguoja ne tik į oro 
pokyčius, bet ir į vitaminų trūkumą, tad jei A vitamino organizmui užtenka, net ir šaltas oras su vėju taip stipriai rankų 
ar lūpų nežalos. Dėl šio vitamino trūkumo atsiranda ir liga - vištakumas, tuomet prieblandoje tampa sunku įžvelgti 
daiktus, sunku ką nors matyti ir net sutrinka koordinacija, gebėjimas jausti nuotolį iki tam tikrų daiktų ar objektų.  

Iš kur gauti? Vitamino A galima gauti kasdien išgeriant stiklinę morkų sulčių, taip pat jo gausu kiaušiniuose. Tik 
pastaruosius privalu valgyti su tryniu, nes būtent jame yra organizmui reikalingų vitaminų ir mineralų. Vitamino A yra 
ir pieno produktuose: svieste, kurį vartoti reikia itin saikingai, kietuosiuose sūriuose, varškėje. 

Svarbu. Į morkų sultis reikia įlašinti kelis lašus arba mažą šaukštelį aliejaus, nes šis vitaminas pasisavinamas tik su 
riebalais. Antraip tai tiesiog skanus gėrimas, iš kurio negauname tiek naudos, kiek turėtume. 

Vitaminas D
Požymiai, kad trūksta. Pirmiausia vitamino D 
trūkumas pasireiškia bendru nuovargiu, nuolat prasta 
nuotaika. Kartais net sakome, kad darbe galėtume ant 
stalo užmigti. Tiesa, to nereikia painioti su paprastu 
neišsimiegojimu ar itin ankstyvu rytu. Taip pat šio vita-
mino trūkumą rodo apatija, tingumas. Trūkstant vitamino 
D itin greitai pavargsta akys, jos tampa sausos, tarsi 
pripūstos smėlio, norisi prisimerkti ir t.t. Vitaminas D 
svarbus ir dantų emalio tvirtumui, kai vitamino trūksta, 
atsiranda dantų emalio įtrūkimų. Juos galite pamatyti prie 
itin geros šviesos, nes įtrūkimai nėra lengvai pastebimi, 
tačiau kenkia dantims. 

Iš kur gauti? Kad gautumėte šio vitamino, rekomen-
duojama valgyti menkių kepenėlių, riebių žuvų: silkės, 
skumbrės, taip pat kiaušinių trynių. 

Mitas. Yra manančiųjų, kad gausus prakaitavimas taip 
pat yra viena vitamino D trūkumo priežasčių. Vitaminas 
D tikrai nėra atsakingas už termoreguliacinius organizmo 
procesus, jie susiję su hormonų veikla - skydliauke.

Kalcis
Požymiai, kad trūksta. Kalcio trūkumą 
rodo suprastėjęs miegas, atsiradę naktiniai kojų 
mėšlungiai, lūžinėjantys nagai. Kalcis taip pat labai 
svarbus norint turėti sveikus, stiprius dantis.

Iš kur gauti? Pagrindinis kalcio šaltinis yra pieno 
produktai: varškė, varškės sūriai, pienas ir t.t. 
Beje, net ir išgėrę litrą pieno, visos dienos kalcio 
normos tikrai negausite. Kalcio gausu apelsinuose, 
džiovintuose vaisiuose, ypač abrikosuose. 

Svarbu. Varškę itin tinka valgyti vakare, nes ji turi 
baltymo - kezeino, kuris yra pasisavinamas per ilgą 
laiką, tad raumenynas baltymais bus aprūpintas visą 
naktį. Labiausiai tai aktualu sportuojantiesiems ir 
siekiantiems didesnės raumenų masės.  

Magnis
Požymiai, kad trūksta. Kai organizmui trūksta 
magnio, ypač šaltuoju metų laiku vis dažniau 
pajuntame akies voko trukčiojimą, dar vadinamą tiku. 
Taip pat prieš užmigdami pajuntame tarsi viso kūno 
truktelėjimą, lyg būtume nukritę į lovą iš sapno. Dėl 
magnio stokos atsiranda mėšlungiai, nervingumas, 
sunku sukoncentruoti dėmesį.

Iš kur gauti? Magniu savo organizmą galite 
aprūpinti valgydami žemės riešutų, migdolų, 
grūdinių kultūrų, avižinių dribsnių, linų sėmenų, 
žirnių, bananų, špinatų, lašišos, vištienos. 

Chromas
Požymiai, kad trūksta. Apie šio elemento 

trūkumą organizme galime spręsti, kai išsausėja oda, 

atsiranda spuogelių. Ir nors atrodo, kad oda sausa, 

per dieną ji pariebėja ir pradeda blizgėti, tai reiškia, 

kad nėra reikiamos pusiausvyros. 

Iš kur gauti? Chromo gausu ankštinėse daržovėse, 

jautienoje, ypač jautienos kepenėlėse. 

Svarbu. Jei patys gaminsite jautienos kepenėles, 

pirmiausia jas reikia valandai ar net ir dviem 

pamerkti į pieną, kad šis ištrauktų visas jose 

susikaupusias nenaudingas medžiagas.

Kad oro pokyčiai mažiau paveiktų odą ir plau-
kus, šaltuoju metų laiku rekomenduojama 
valgyti riebiosios daržovės avokado bei silkės 
ir lašišos. Iš šių produktų organizmas gauna 
gerųjų riebalų, kurie neleidžia išsausėti odai ir 
plaukams. Įsidėmėkite, jeigu plaukas sausas, 
vadinasi, yra sutrikęs jo aprūpinimas maistu. 
Joks išorinio vartojimo produktas nepadės 
taip, kaip medžiagos, gaunamos su maistu.
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar sunkvežimiai gali apsaugoti už jų va-
žiuojančias mašinas nuo avarijų? Ką da-
ryti, jei valdžia draudžia mitingus, tačiau 
suorganizuoti jį būtina? Kaip atrodo au-
tomobilis iš ateities? Atsakymus į šiuos 
klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Atspėkite, apie ką rytoj kalbės internetas, ir 

laimėsite jo simpatijas. 

 El. reklama: žvilgsnis į ateitį

„vaiduoklių“ mitingas

Kas? 
„DDB Spain“.

Kokia situacija?
Ispanijos valdžia pasiūlė įstaty-

mus, kurie turėtų uždrausti mitingus 
prie kongreso, o bet koks didesnis vie-
šas susibūrimas privalo būti derina-
mas iš anksto ir vykdomas tik gavus 
leidimą. Visuomenės veikėjai šį 
sprendimą suprato kaip laisvės su-
varžymą ir ėmėsi priemonių.

Ką padarė?
Kadangi vieši susibūrimai kaip 

ir nelegalūs, panaudotas kiek kitoks 
sprendimas. Sukurtos vaizdo pro-
jekcijos, kurios vos tik sutemus bu-
vo rodomos prie kongreso. Lyg vai-
duokliai čia slankiojo galybė žmo-
nių su plakatais ir bandė atkreipti 
visuomenės dėmesį į priimamus 
įstatymus ir bandymą kontroliuoti 
visuomenės nuomonę.

rezultatai?
Kompanija sulaukė ypatingo dė-

mesio. Apie ją kalbėjo nuomonės for-
muotojai, interneto portalai, televizi-
jos laidos ir laikraščiai.

https://goo.gl/1oEjik
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internetas

 El. reklama: žvilgsnis į ateitį

automobilis iš ateities

Kas? 
„Toyota“.

Kokia situacija?
Pamenate filmą „Atgal į ateitį“? 

1985-aisiais išleista mokslinės fan-
tastikos juosta pasakojo apie laiku 
keliaujančius bičiulius, o viename jo 
kadre užfiksuota mašina, kuri per-
sonažus nukelia į 2015 metų spalio 
21 dieną. Būtent tądien internautai 
tiesiog pametė galvas ir kūrė turinį 
būtent apie į šias dienas atkeliavu-
sius veikėjus.

Ką padarė?
„Toyota“ kūrybininkai iš anks-

to numatė būsimą susidomėjimą, 
tad susuko kino filmo lygio rekla-
mą. Joje galima išvysti net tikruo-
sius „Atgal į ateitį“ personažus, 
kuriems moksliukas pasakoja 
apie „Toyota“ automobilio prana-
šumus ir pristato jį kaip ateities 
išradimą.

rezultatai?
Vaizdo klipas vos per 3 dienas 

surinko 3,5 mln. peržiūrų, jos vis 
auga geometrine progresija.

https://goo.gl/kiYeUX

sunkvežimiai, saugantys  
nuo avarijų

Kas?
„Samsung“.

Kokia situacija?
Teigiama, kad Argentinoje per eismo ne-

laimes kiekvieną valandą žūsta bent vienas 

žmogus. Net 80 proc. jų tiesiog vairuodami 

kelyje, o dažniausia priežastis - lenkiant 

priešais važiuojantį automobilį ir nematant, 

kas juda iš priekio. „Samsung“ nutarė pa-

keisti šią situaciją.

Ką padarė?
Ant savo sunkvežimių variklių dangčių su-

montavo belaides vaizdo kameras, o sunkias-

vorių automobilių gale - didžiulius ekranus. 

Kameros filmavo situaciją kelyje ir tiesiogiai 

transliavo ją iš paskos važiuojančiai mašinai. 

Kažkas panašaus į išmanųjį veidrodį. Viskas 

sukonstruota taip, kad net naktį vaizdas mato-

mas kuo puikiausiai.

rezultatai?
Iniciatyva neliko nepastebėta ir pristato-

masis vaizdo klipas peržiūrėtas 2,6 mln. kar-

tų. Peržiūros šioje situacijoje nėra rodik lis, 

tačiau, nors ir neskelbiama, kiek avarijų iš-

vengta, akivaizdu, kad skaičius būtų nemažas.

https://goo.gl/8NChcO
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Scena

- Kuo pasižymi nauja programa „Eli-
ziejaus kronikos“?

- Klausytojai išgirs prancūzų kompozitorių 
melodijas, taip pat muziką, susijusią su Pran-
cūzija, kvepiančią šviežiais prancūziškais ba-
tonais ir levandų maišeliais. (Šypsosi.) Su 
„4Tango“ atlikėjais pasikuždėjome, kad tiek 
jiems, tiek man atsirado noras savo ugningas, 
aistringas programas papildyti ir melancholiš-
kesne, elegantiškesne muzika.

- Kuo jus žavi programa, įkvėpta 
Prancūzijos?

- Prancūzai kompozitoriai, tokie kaip Gab-
rielis Forė (Gabriel Faure) ar Klodas Debiusi 
(Claude Debussy), yra sukūrę daug neįtikėtinai 
patrauklių kamerinių kūrinių balsui. Paprastai 
dainos atliekamos tik su fortepijonu. Mes, kaip 
visada, bandysime atrasti kiek kitokį skambesį. 
Neapsiribosime vien tik klasikine muzika. Man 
Prancūzija - tai Barbara. Tokia ypatinga moteris - 
vienu metu ir stipri, ir silpna. Kiekviena progra-
ma tarsi sukuria kažkokį vieną unikalų moters 
tipažą. Kol kas dar bandau išlukštenti, kokia to-
ji prancūziškoji moteris, - įdomus procesas.

- Ar nesunku nuo ugningu tempera-
mentu pasižyminčios tango muzikos per-
eiti prie kitokio, švelnesnio, žanro?

- Štai ir pailsėsime nuo nevaldomų emo-
cijų, pavydo bangų ir panašių reiškinių, su 
kuriais buvome susidūrę ankstesnėse pro-
gramose. Bandysime atrasti subtilesnes gijas 
vienas tarp kito, flirtuoti, ieškoti tai akimirkai 
tinkamo garso ir šiek tiek paslėptos emocijos.

- Kas jus įkvepia, kad atsirastų naujos 
programos?

- Geriausias įkvėpėjas - tu pats. Sąmonė 
ir pasąmonė kuo puikiausiai pašnabžda, ko im-

tis, ko ieškoti. Įkvėpti gali tavo emocinė būse-
na, kelionės, vaiko piešinys, tam tikri kvepalai, 
geras filmas, ruduo.

- Kiek jums yra svarbi koncerto vieta, 
konkrečios vietos atmosfera?

- Tai ypač svarbūs gero ir sėkmingo koncer-
to komponentai. Ir, manyčiau, vieta yra neatsie-
jama nuo atmosferos. Žinoma, atmosferą kuria 
žmonės - atlikėjai, publika, tačiau jei erdvė pati 

savaime turi kažkokį energetinį virpėjimą, tai 
nepakeičiama. Man labai svarbu šviesa. Ji turi 
būti intymi. Akustika taip pat turi didelę įtaką 
skambėjimui. Šv. Kotrynos bažnyčia, nors ir spe-
cifinė erdvė, ko gero, yra mūsų mylimiausia.

- Kaip manote, koks yra „Eliziejaus 
kronikų“ klausytojas?

- Tikiuosi, tas, kurio pasiilgstame mes, o 
jis - mūsų.

Ieva Prudnikovaitė:

Ievą PrudnIkovaItę ir įvairių stilių tango 
muziką propaguojantį bei tango kultūros 
ambasadoriais Lietuvoje tituluojamą ansam
blį „4tango“ scenoje kartu išvysti galima ga
na dažnai  jiems lengvai paklūsta ispaniški 
muzikos šedevrai ir ugningi tango. Lapkričio 
7 d. Šv. kotrynos bažnyčioje atlikėjai publikai 
pristatys visai kitokį, prancūziškų melodijų ir 
kultūros įkvėptą, pasirodymą, apie kurį pa
sakoja operos solistė I.Prudnikovaitė.

Man Prancūzija - tokia ypatinga 
moteris, vienu metu ir stipri, ir silpna

Lapkričio 7 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje koncertas 

„Eliziejaus kronikos“ publiką pasitiks Provanso augalų aromatais, 

Rivjeros brizo dvelksmu, Eliziejaus laukų nostalgija ir Mulen Ružo 

atsainiu nerūpestingumu, sudėtais prancūzų kompozitorių kūryboje.

Atlikėjai: Ieva Prudnikovaitė (vokalas) ir „4Tango“: Kristina 

Žebrauskaitė (akordeonas), Birutė Bagdonienė (altas), Donatas 

Bagurskas (kontrabosas), Feliksas Zakrevskis (fortepijonas).
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?

KAS? „Grand Halloween 
Carnaval“.

Pagrindinis dėmesys šiemet bus skiriamas ne tik 
elektroninės muzikos mėgėjams, bet ir įvairių pra-
mogų ieškotojams. Didžiausi kompiuterinių žai-
dimų fanatikai suras „Game room“ zoną. Ištroš-
kę ir išalkę palaimą suras maisto ir gėrimų zo-
nose. Veiks ekologiškas turgelis. Mėgstantieji ne-
tradicinius pasirodymus galės išvysti cirko artis-
tų bei teatralų pasirodymą. Mėgstantieji automo-
bilius galės nusifotografuoti su pačiu tikriausiu 
„Ferrari“! Be to, bus galima pasipuošti, stilistai 
darys šukuosenas, tapytojai paišys ant kūno švie-
čiančiais dažais ir darys laikinas tatuiruotes.

KUR? „Litexpo“ rūmai, Laisvės pr. 5, Vilnius.
KADA? Spalio 31 d. 22 val.
UŽ KIEK? 20 Eur.

KAS? Moliūgų-žibintų kūrybinės 
dirbtuvės „Mes už moliūgus!“.

Čia kviečiami ir dideli, ir maži. Tereikia atsineš-
ti jau išskobtus moliūgus-žibintus arba tiesiog mo-
liūgus, iš kurių galima bus pasigaminti savo ži-
bintus čia pat veikiančiose kūrybinėse dirbtuvėse. 
Sutemus magiška moliūgų-žibintų šviesa apšvies 
Trakų Vokės dvaro parko alėją.

KUR? Trakų Vokės dvaras, Žalioji a. 2A, Trakai.
KADA? Spalio 30 d. 17 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

VakarĖLIŲ GerBĖjamS

Eltos nuotr.

kŪrYBInGIemS

Redakcijos archyvo nuotr.

Grupė „Red Hot Chili Peppers“ 
EPA-Eltos nuotr.
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Ką veikti savaitgalį?

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

KAS? „Red Hot Chili Peppers 
Tribute“.

Net 20 metų koncertuojantys „Red Hot 
Chili Peppers“ neabejotinai Lietuvoje turi 
daug gerbėjų. Visi jie kviečiami į „Tams-
tos“ klubą, kuriame nuskambės net 20 
geriausių grupės kūrinių. Juos gyvai atliks 
Justas su grupe.

KUR? Muzikos klubas „Tamsta“, 
Subačiaus g. 11A, Vilnius.
KADA? Spalio 30 d. 21.30 val.
UŽ KIEK? 6 Eur.

KAS? Koncertas „Prisiminkime ir pabūkime“.

Koncerte - įvairių laikotarpių pasaulietinė ir sakralinė muzika. Repertuare yra ir seno-
vinės klasikinės muzikos, ir šiuolaikinių Endriu Loido Vėberio (Andrew Lloyd Webber) 
kūrinių. Čia šį tą pagal savo skonį ras kiekvienas klasikos gerbėjas.

KUR? Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12, Vilnius.
KADA? Spalio 31 d. 18 val.
UŽ KIEK? 3,8-5,8 Eur.

MELOMANAMS

KLASIKOS MĖGĖJAMS

Aušra Liutkutė, Rolandas 
Vilkevičius ir Asta Kvasytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Grupė „Red Hot Chili Peppers“ 
EPA-Eltos nuotr.
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apie vaidybą

Ema supranta, kad būdama aktorė 
turi labai daug galimybių save realizuoti 
ir atskleisti. Tačiau nesuvokia, kaip gali-
ma vaidinti realų žmogų, kai per darbų 
gausą kai kurie aktoriai net neturi laiko 
gyventi įprastą gyvenimą: „Man visuo-
met keista, kai aktoriai filmuojasi viena-
me filme po kito be jokios pertraukos. 
Jei tu matai tik filmavimo grupę ir kole-
gas, kaip gali vaidinti realų gyvenimą? 
Aš po filmavimų noriu pertraukos, noriu 
savo gyvenimo ir nesu pasiruošusi jo au-
koti dėl karjeros.“ 

apie pasitikėjimą savimi

„Žinote, kartais žmonės mano, kad 
dėl kokių nors priežasčių negali ko nors 
padaryti. O iš tiesų visi gali daryti viską, 
ką nori. Mes turime galimybę patys rink-
tis savo gyvenimo kelią, veiklas ir taip 
pat galime niekada nepasiduoti“, - įsiti-
kinusi Ema. Pasak jos, svarbiausia yra 
pasitikėti savimi. Ir visai nesvarbu, kad 
jūsų oda gal nėra tobula ar atrodote sau 
nepakankamai gražūs, visa tai nėra svar-
bu, jei žmogus pasitiki savimi, turi hu-
moro jausmą ir gerai jaučiasi būdamas 
toks, koks yra. 

apie norus

Yra žmonių, kurie ko nors nori, tačiau 
nežino ko. Ema žinojo, ko nori nuo vai-
kystės. Žinojimas, ko nori, ją ramina: „Aš 
keistai jaučiuosi, kai nežinau, ko noriu, 
ir tą būseną kaip įmanoma greičiau sten-
giuosi įveikti ir sužinoti, ko noriu. Pame-
nu, būdama keturiolikos metų padariau 
tėvams skaid rių prezentaciją - pakviečiau 
juos į savo kambarį, pavaišinau spragin-

tais kukurūzais ir pasiūliau pažiūrėti ma-
no prezentaciją „Projektas Holivudas 
2004“. Ir ką jūs manote? Būtent 2004 
metais persikėliau gyventi į Los Andže-
lą ir pradėjau filmuotis. Labai svarbu ži-
noti, ko nori.“ 

apie filmus

Ema sako, jog jos mėgstamiausia fil-
mo dalis yra pabaiga. Pasak Emos, net 
labai vidutiniško filmo vertę gali stipriai 
pakelti gerai apgalvota pabaiga. Ir 
atvirkščiai, net labai geras filmas neten-
ka savo vertės ir pranašumų, jeigu jį vai-
nikuoja prastai režisūriškai sudėliota pa-
baiga. Labiausiai Emai patinka filmo „Ci-
ty Lights“, kuriame vaidino Čarlis Čapli-
nas, ir filmo „Manhattan“ pabaigos.  

AŠTRUS ŽVILGSNIS

„Tu esi tik žmogus, gyveni vieną kartą ir 

gyvenimas yra nuostabus, tad nesikuklink 

ir suvalgyk tą skanų keksiuką“

frazė

36

DATOS

l Ema Stoun (Emma Stone) gimė 1988 metų 
lakričio 6 d.

l Ema karjerą kine prasiskynė vaidindama 
filme „Kietakiaušiai“ („Superbad“) 2007 metais, 
iki tol  vaidindavo tik televizijos serialuose. Ema 
vaidino ir abiejose filmo „Nepaprastas Žmogus 
Voras“ (The Amazing Spider-Man) dalyse. 
l Ema yra 168 cm ūgio. 
l Nuo karjeros pradžios Ema jau tris kartus 
puikavosi amerikietiško žurnalo „Vanity Fair“ 
 ir kartą „Vogue“ viršelyje. 
l Emą įkvepia du garsūs aktoriai - Dajana 
Kyton (Diane Keaton) ir Čarlis Čaplinas  
(Charlie Chaplin). 
l Ema nebeturi socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyros. Ji nusprendė senąją paskyrą 
panaikinti, nes jautėsi priklausoma nuo  
socialiniame tinkle gerai žinomo žaidimo 
„Farmville“. Pasiekusi 42 lygį ir pastebėjusi, 
jog per dienas daugiau nieko neveikia, paskyrą 
aktorė panaikino.
l Aktorė moka gestų kalbą. Pasak jos, gestų 
kalbos mokėjimas padeda vaidinant perteikti 
kūno kalbą bei išraiškas apsieinant be žodžių.
l Ema kenčia nuo astmos priepuolių. 
Apie šią problemą ji sužinojo pirmą priepuolį 
patyrusi vaidindama filme „Lengvabūdė 
pirmūnė“ („Easy A“). 

faktai

Lapkričio 6-ąją garsi Holivudo aktorė Ema Stoun (Emma Stone) švęs 27 metų 
gimtadienį, o karjeros aukštumų kine ji siekia jau daugiau nei dešimtmetį.  
nors puikus aktorių gyvenimas žavi daugelį ir Emai talento tikrai galima  
pavydėti, ji sako visai nepasiruošusi viso gyvenimo aukoti dėl karjeros. Pasak 
jos, neįmanoma suvaidinti realaus gyvenimo, jei neturi laiko pats jo gyventi.

Ema Stoun nenori 
aukoti gyvenimo dėl karjeros
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Parengė Ringailė StulPinaitė

2015 m. spalio 30 - lapkričio 5 d.

Nicholas Kin - 
magas, peržengiantis visas ribas

TV3 nuotr.

Interviu su Nicholu Kin - 39 p.
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TRUMPai

Televizijos eteryje radistams Jonui Nainiui ir 
Rolandui Mackevičiui kompaniją palaikys eterio 
naujokės trynukės. Visi kartu lapkričio 4 d. jie ves 
pirmą kartą Lietuvoje organizuojamus Nacionalinius 
technikos apdovanojimus „TECH TOP 2015“, kurie 
bus tiesiogiai transliuojami per LNK. Trys vilnietės 
Adelė, GAbrielė ir elenA bAštytės buvo 
atsitiktinai prodiuserių pastebėtos kine ir pakviestos 
asistuoti renginyje. Kaip seksis jų debiutas, jau 
netrukus galima bus įvertinti.

„Mis Lietuva 2013“ rūtA elžbietA 
MAzurevičiūtė priėmė naują iššūkį. Serialo 
„Tobula kopija“ režisierius Andrius Žiurauskas 
jai pasiūlė jėgas išbandyti filmavimo aikštelėje. 
„Vaidinimas seriale - visiškai nauja sritis. Visada 
smagu, kai atsiranda galimybė išmokti naujų dalykų. 
Logiška, kad sekėsi taip, kaip neturinčiai patirties, 
bet iš filmavimo aikštelės neišgrūdo, tai džiaugiuo-
si“, - šypsojosi epizodinį vaidmenį seriale suvaidi-
nusi R.E.Mazurevičiūtė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,5 %
TV1 3,3 %
Lietuvos rytas TV 3,1 %
TV8 3,1 %
PBK 2,9 %

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

NTV Mir Lietuva 4,6 %
Lietuvos rytas TV 3,5 %
TV1 3,4 %
PBK 2,8 %
Info TV 2,8 %

TV8 2,7 %
REN Lietuva 1,2 %
LRT Kultūra 1 %
Video ir DVD 0,7 %
Liuks! 0,4 %

TV3  16,1 %

LNK  15,9 %

BTV  7,1 %

TV3  18,9 %

LNK  18,6 %

LRT Televizija  
7,9 %

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS TV3 11,6

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,1

3 KK2 LNK 9,3

4 NUO...IKI LNK 9,1

5 LIETUVOS BALSAS LNK 9,0

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,8

7 TV3 ŽINIOS TV3 8,6

8 LNK ŽINIOS LNK 8,5

9 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 8,5

10 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 8,4

Duomenys: TNS LT, 2015 m. spalio 19-25 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  20,3 %

Kiti  
kanalai  24,6 % TV6  5,9 %TV6  4,9 %

BTV  6,5 %

LRT Televizija  
8,4 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

Justę Navickaitę

infoRMacinės laidos 

Žiūriu tiek savo kanalo, tiek konkurentų 
informacines laidas. Be abejo, neigiamos in-
formacijos ten yra daugiau nei teigiamos, bet 
net Žurnalistikos institute moko, kad tai, kas 
bloga, yra įvykis, o tai, kas gera, niekam ne-
įdomu. Yra tam tikrų laidų, kurios praneša 
gerus dalykus, o informacinės laidos turi pra-
nešti apie tai, kas vyksta.

filMų PasiRinkiMas 

Atrandu ką žiūrėti, ir pastaruoju metu vis dau-
giau. Jau buvo pabodę senų filmų kartojimai. Be 
abejo, Kalėdų be „Vienas namuose“ negali būti, 
bet džiaugiuosi, kad atsirado ir naujesnių filmų.

PRaMoginiai šoU 

Žiūriu dažniausiai muzikinius talentų šou, 
jie yra pakankamai kokybiški.

kUlinaRinės laidos 

Kadangi mėgstu gaminti, kartais pasižiū-
riu kulinarines laidas. Vienu metu intensyviai 
žiūrėjau Džeimio Oliverio (Jamie Oliver) - tai 
būdavo vienas malonumas.

inTeRneTinė Televizija 

Naudojuosi ja, nes būna situacijų, kai no-
riu pažiūrėti konkretų dalyką, bet nesu namie.

ReklaMos inTaRPai 

Erzina. Ypač vakare, kai žiūri filmą ir jau 
ima miegas, norisi, kad filmas greičiau baig-
tųsi, o reklamos blokai užtrunka taip ilgai, 
kad po jų nebeatsimeni, apie ką buvo filmas.

Pokalbių laidos

Mane erzina komercinių televizijų pokal-
bių laidos, nes jose labai daug nereikalingo 
rėkavimo, nesuvaldytų pokalbių, daugiau šou 
negu diskusijos.

LRT televizijos laidų vedėja JUSTė NAVIcKAITė (25) nėra iš tų, kurie burnoja dėl per di-
delio kiekio neigiamos informacijos per žinių laidas. Žurnalistikos studijas baigusi mer-
gina žino, kad žmonės privalo būti informuojami apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasau-
lyje. Užtat Justę erzina itin ilgos reklamos ir tyčia išprovokuoti barniai pokalbių laidose.

ReiTingai
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

- Papasakok apie savo pirmąjį susi-
dūrimą su magija.

- Pirmą kartą susipažinau su magija, kai 
man buvo šešeri. Mano tėtis pademonstravo 
vieną triuką su moneta. Ėmiau jį tardyti, kaip 
jis tai padaro. Nors atskleisti nenorėjo, galiausiai 
papasakojo. Tiesa, iš pradžių kiek nusivyliau, 
nes viskas pasirodė labai paprasta. Kita vertus, 
tas paprastumas mane ir sužavėjo. Toliau įvai-
riais triukais domėjausi iš knygų ir senų tėčio 
žurnalų. Kadangi pats skaityti dar nemokėjau, 
mama skaitydavo prieš miegą. Dabar net neį-
sivaizduoju, ką veikčiau be šio užsiėmimo.

- Prieš keletą metų ėmei gilintis į 
mentalizmą. Kodėl?

- Gavau traumą - viename renginyje per-
sidūriau dešinę ranką, todėl reikėjo keisti pro-
filį. Be to, nors pasaulyje mentalistai jau se-
niai žinomi, Lietuvoje jie vis dar naujiena. 
Mentalistas yra tas žmogus, kuris naudojasi 
penkiais savo turimais pojūčiais, kad sukurtų 

iliuziją turintis šeštąjį. Mentalizmą propaguo-
ti pradėjau nuo 2009 m.

- Dalyvauji TV3 projekte „Didysis 
magijos šou“. Per televiziją sunkiau ar 
lengviau rodyti triukus?

- Priklauso nuo triuko. Yra tam tikri, ku-
rie specialiai skirti tik televizijai. TV kamera 
yra akis, kuri gali rodyti tai, ką žmogus turi 
matyti. Kita vertus, ji gali užfiksuoti ir tai, ko 
neturėtų publika išvysti. Mentalistams gal 
kiek sunkiau įtikinti TV žiūrovą. Juk jei aš 
atspėsiu kokio nors ant scenos užlipusio žmo-
gaus tėčio vardą, žiūrovas prie TV ekranų 
gali pagalvoti, kad aš jį jau prieš tai sužinojau.

- O savo įgūdžiais naudojiesi kasdie-
nybėje?

- Daugelis galvoja, kad iliuzionistų yra 
miklios rankos, galinčios bet kur ir bet kada 
įlįsti į kišenes, bet tai tik kiekvieno žmogaus 
fantazija. Kasdienybėje taip tiesiogiai savo 

kaip mentalisto įgūdžiais nesinaudoju, bet 
neslėpsiu, kad yra tam tikrų dalykų, kurie 
padeda perprasti žmones, suprasti, kada sako 
tiesą, o kada meluoja.

- Ar savo artimiesiems atskleidi triu-
kų paslaptis?

- Kaip kada. Kartais papasakoju vien tik 
dėl to, kad tobulėčiau. Tada sau sukuriu iššū-
kį, kad vėl nustebinčiau. Apskritai iliuzionis-
tų trūkumas yra tas, kad jie labai lėtai pro-
gresuoja. Daugelis sukuria valandos progra-
mą ir rodo ją metų metus. Užsienyje apskri-
tai su kelių minučių programa keliauja per 
visą pasaulį vos ne visą gyvenimą. Lietuvoje 
to nepadarysi. Parodei kartą, du, tris, paskui 
publikai jau atsibosta, jie nori ko nors naujo. 
Todėl esame priversti progresuoti.

- Šiuo metu ruošiesi Baltijos šalių re-
kordui. Papasakok apie jį daugiau.

- Tai bus triukas, angliškai vadinamas 
„Vertigo“. Sunku papasakoti, nes kiekvieną 
vakarą, eidamas gulti, dėl jo labai jaudinuosi. 
Tam reikia didelio psichologinio ir fizinio pa-
siruošimo. Triuko esmė yra tai, kad bus su-
montuotas 15 m aukščio strypas arba tam tikra 
konstrukcija, ant kurios aš stovėsiu viename 
taške. Mano tikslas bus išstovėti ten 12 valan-
dų. Po visko manęs laukia laisvas kritimas ant 
kartoninių dėžių. Tiesa, tai dar reikia aptarti 
su kaskadininkais. Šitą triuką 2002 m. darė 
garsus iliuzionistas Deividas Bleinas (David 
Blain). Jis stovėjo 35 valandas 30 metrų aukš-
tyje ir pasiekė pasaulio rekordą.

- Kaip atsirenki, kuriuos triukus ban-
dyti, o kurių - ne?

- Aš manau, kad jei padarė vienas žmogus, 
gali ir kiti. Žmogaus galimybės yra beribės, 
patys sau sukuriame tam tikrus apribojimus. 
Iš kur tu žinai, kad tu to nesugebi, jei neban-
dei? Be abejo, yra pavojinga ir kartais po to-
kių ekstremalių eksperimentų pasijunta nei-
giamos pasekmės. Štai, pavyzdžiui, tas pats 
D.Bleinas po laisvo kritimo gavo smegenų 
sutrenkimą. Nors jau praėjo 13 metų, dabar 
jis pajuto pasekmes savo sveikatai.

- Kai pats žiūri kitų atliekamus triu-
kus, visada gali juos paaiškinti?

- Priklauso nuo triuko. Kartais paaiškini-
mas yra kur kas paprastesnis, negu mes įsi-
vaizduojame. Todėl, pavyzdžiui, vaikai daug 
greičiau perpranta iliuzijos meną. Jie papras-
čiau į viską žiūri, jų loginis mąstymas papras-
tesnis. O mes kuo daugiau žinių gauname, 
tuo labiau į pievas nuklystame. Tiesa, visai 
kitaip yra su mentalizmu. Šie triukai demons-
truojami tik nuo 14 metų, nes jie įtraukia 
hipnozę, minčių kontroliavimą, todėl svarbu 
nepažeisti žmogaus psichikos.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nicholas KiN 
pasiruošęs naujam rekordui
TV3 projekte „Didysis magijos šou“ dalyvaujantis vienas žinomiausių Lietuvos mentalistų 
NichoLas KiN (Nikolajus Jegorovas, 28) ruošiasi nustebinti savo gerbėjus nauju triuku, 
kurį tiesiogiai transliuos naujienų ir pramogų portalas www.tv3.lt. Jau netrukus jo laukia 
išbandymas, po kurio vienas garsiausių pasaulio iliuzionistų gavo smegenų sutrenkimą. 
apie pavojus, magiją ir televizijos šou Nicholas sutiko papasakoti „Laisvalaikio“ skaitytojams.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 18.25  Labai juokinga 
  laida

 22.40  „Vagišiai“ 17.40  Klauskite daktaro 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

 16.30   Vilnius gyvai

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Mano širdis Afrikoje“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 
Džeimio Oliverio maisto revoliucija. 18.00, 23.20 
„Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Romantinė komedija „Keitė ir Leopoldas“.

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

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
9.50 Gyvenk sveikai! 11.05, 12.20 „Budelis“. 13.30 
Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.50 „Lauk manęs“. 18.40 Jumorina. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas.  21.10 Stebuklų laukas. 22.25 
„Izmailovo parkas“. 0.10 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
Tyrimo paslaptys. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15, 
2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 „Grožio karalienė“. 
22.55 „Vestuvių nebus“. 0.50 „Torpednešiai“.

 Ren
7.55, 12.35, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.50 Kviestinė vakarienė. 9.50 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 10.35 „Kitas“. 14.30 Kokie žmonės. 
15.30 „Gobšumas“. 16.30 Fantastika po grifu 
„Slaptai“. 17.25 Keista byla. 18.25 Labiausiai šo-
kiruojančios hipotezės. 20.20 Kviestinė vakarienė. 
21.20 Mums net nesisapnavo. 0.05 „Kariai 16“. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Ei-
gulys“. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 Dau-
guma. 19.55 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 23.45 
„Šefas. Baigiamasis žodis“. 0.20 „Kitoje sielos 
pusėje“. 1.20 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 
3.15 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Debiutantų puota 
rožės fone“. 8.30 „Pono Balagano pasakos. 
Pelenė“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 22.50, 5.10 Polonija užsienyje. 12.05, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50 „Pa-
galbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Įpainioti“. 16.20 Radijo „Zet“ ir TVP2 vasara 
2015. 17.15 Esminiai pokalbiai. 17.55 Ekologi-
jos laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kabaretų 
TOP, arba kabaretų dainos. 19.30 „Debiutantų 
puota rožės fone“. 19.55, 4.45 „Pagalbos si-
gnalas“. 20.25 „Cafe Historia“: lobiai Lenkijoje. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Nusikaltėlis, kuris 
pavogė nusikaltimą“. 2.15 Animaciniai f. 6.40 
Miško istorijos. 

 TV1000
4.50 „Vilkas“. 6.55 „Pasiklydę vertime“. 8.40 
„Gerasis vokietis“. 10.30 „Įsivaizduojamas Dia-
nos Arbus paveikslas“. 12.40 „Nemirtingųjų kro-
nikos: nuostabūs sutvėrimai“. 14.45 „8 mylia“. 
16.40 „Angelai ir Demonai“. 19.00 „Džesmina“. 
20.40 „Tavo kompanija“. 22.45 „Velnio smui-
kininkas“. 0.50 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus 
paveikslas“. 3.00 „Pasiklydę vertime“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių ry-
kliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Australijos 
nardytojų karai. 14.30 Ledynų auksas. 21.00, 
2.50 Iliuzionistas. 22.00, 3.40 Idris Elba. Be 
stabdžių. 23.00, 4.30 Katastrofa ant ratų. 24.00, 
5.20 Bin Ladeno irštvos paslaptys. 1.00 Ateiviai. 
1.55 Šokiruojantys išgyvenimo vaizdeliai. 

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

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
7.25 „Simpsonai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“  
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Monstrų vidurinė 

mokykla.  
Keista sintezė“  
(N-7).

11.40 Komedija 
„Auklė 3“ 
 (N-7).

13.30 „Simpsonai“ 
(N-7).

14.30 „Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 „Kerštinga meilė“ 
(N-7).

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Karališka drąsa“ 

(N-7).
21.15 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Mirties įrankiai. 
Kaulų miestas“ 
(N-14).

23.55 Kriminalinė drama 
„Mes valdome naktį“ 
(N-14).

2.05 Trileris 
„Vyras su krepšiu“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 Komedija 
„Sutrikusi mafija“ 
(N-7).

10.50 Veiksmo komedija 
„Makinzio sala“ 
(N-7).

12.40 „Na, palauk!“
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.00 Komedija 

„Nakties šešėliai“ 
(N-14).

23.20 Kriminalinė drama 
„Ledo žmogus“ 
(N-14).

1.25 Trileris 
„Super 8“  
(N-7).

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

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

daiktai 6“.
11.25 Specialus tyrimas.
12.20 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Kriminalinė komedija 

„Mirtinas grožis“ 
(N-14).

0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.30 Trumposios žinios.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 „Dainų daina“.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Pinigų traukinys“ 
(N-14).

23.45 „Sausas įstatymas. 
Atviras karas“ 
(N-14).

0.55 „Sausas įstatymas“ 
(1) (N-14).

2.05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

3.15 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35, 14.50, 15.05, 18.50 

„Miškinis“  
(N-7).

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

11.45, 12.05 
Sąmokslo teorija 
(N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

12.50, 13.05 
Dalyvaujam!

14.05, 19.55 
„80-ieji“ (N-7).

14.35 TV parduotuvė.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
20.30, 4.40 

Muzikinis  
gimtadienis.

22.30, 1.00 
Ar žinai, kad?

22.40 „Vagišiai“ 
(N-14).

1.10 „Trylika vaiduoklių“ 
(S).

2.55 „Vagišiai“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Seredžius.
7.05 Tautodailininkė 

Monika Bičiūnienė.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Vilniaus sąsiuvinis.
17.55 Futbolas. SMScredit.lt

A lyga. Klaipėdos 
„Atlantas“ - Vilniaus 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

20.00 „Ralio meistrai“.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Teatras.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Komiška drama 

„Bornholmo gatvė“ 
(N-7).

24.00 Šokėjas ir choreo-
grafas A.Stravinskas.

0.15 Dabar pasaulyje. 

 15.15   Gustavo 
   enciklopedija
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 21.10  „Paryžius“ 2.00  „24 valandos“ 19.00  „Vedęs ir 
  turi vaikų“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“ (1).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
15.10 Penki ingredientai.
15.35 „Nikita“ (1) (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Bekas 3. 

Advokatas“  
(N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Romantinė drama 
„Mano vaivorų  
naktys“  
(N-14).

0.40 „Nikita“ (1) (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“

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

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

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

„Pavojai gelmėse 2“ 
(N-14).

0.20 Komedija 
„Gražuolė ir  
bastūnas“  
(N-14).

2.00 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

11.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

12.00 Karštos senos 
sėdynės.

12.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

14.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

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

16.00 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

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

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Paryžius“.
23.30 Balticum TV 

žinios.
24.00 „Šventas vanduo“ 

(N-14).

„MES VALDOME NAKTĮ“
Kriminalinė drama. JAV. 2007.
Režisierius Dž.Grėjus.
Vaidina Ch.Feniksas, E.Mendes, M.Volbergas.

1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du 
broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas daro karjerą polici-
joje, Robertas vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia 
savo giminystės ryšius su broliu. Tačiau vieną dieną skirtingose barikadų 
pusėse atsidūrę broliai bus priversti dar kartą apsvarstyti tikrąsias vertybes.

TV3
23.55

rekomenduoja

„KEITĖ IR LEOPOLDAS“
romantinė Komedija. JAV. 2001.
Režisierius Dž.Mangoldas.
Vaidina M.Rajan, H.Džekmanas, 
N.Lijon.

Stiuartas atranda plyšį laike. Kelionė 
į 1867-uosius baigiasi ne taip, kaip 
jis planavo. Stiuartą į XXI a. atlydi 
hercogas Leopoldas. Keitė, buvusi 
Stiuarto mergina, pastebi atvykėlį, 
apsirengusį pagal XIX a. madą.

„GRAŽUOLĖ IR BASTŪNAS“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius B.Klarkas.
Vaidina B.Benksas, K.Taun, 
M.Barton.

Beviltiškas tinginys Benas neturi jo-
kių siekių ir tikslų, tačiau jo ambicijas 
pažadina žavinga kavinės padavėja 
Eimė. Benas, sutelkęs jėgas, pakvie-
čia ją į pasimatymą ir ši, didžiai jo 
nuostabai, sutinka. Tačiau mergina 
neatvirauja apie savo praeitį.

„NAKTIES ŠEŠĖLIAI“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius T.Bertonas.
Vaidina Dž.Depas, M.Pfaifer, E.Grin.

Barnabas Kolinsas - aristokratas, kerš-
tingos burtininkės Andželikos pa-
verstas vampyru ir palaidotas dviem 
šimtmečiams. Iš savo karsto išsiropš-
tęs į 1972-ųjų pasaulį, jis grįžta į bu-
vusius namus ir randa tik kelis likusius 
ištižusius Kolinsų šeimos palikuonis.

TV8
21.00

LNK
21.00

TV6
0.20

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 
23.50, 4.15 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 9.10, 14.40, 
19.15, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 12.50 Tasmanijos tigro medžioklė. 16.30 Le-
opardų kovos klubas. 17.25 Mirtis atslinkus tamsai. 
21.05, 5.49 Knisnos dramblių beieškant. 22.00, 1.40 
Upių pabaisos. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Twente“ -
„PSV Eindhoven“. 8.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 2 laida. 8.30, 20.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas su Žydrūnu Savicku. 3 laida. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ 2 turo apžvalga. 9.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 12.00 Rusijos „Premier league“. „Loko-
motiv“ - „Rostov“. 14.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Klyvlando „Cavaliers“. Vakar. 16.00 ATP 250 
Gstaad. Vyrų tenisas. Finalas. David Goffin - Dominic 
Thiem. 2015 m. 20.30 Čempionai LT. Vasaros futbolo 
lyga. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 3 turo apžvalga. Prem-
jera 21.30 KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 
1 dalis. Premjera. 23.30 „M1 Iššūkis“. Brazilija - Pietų 
Korėja. Kovinis sportas. 0.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 2 laida. 1.00 Tiesioginė transliacija. 
NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Majamio 
„Heat“. 3.30 Boksas. Profesionalų kovos. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Eurolyga. CSKA - „Brose Baskets“. 8.50 Krep-
šinis. Eurolyga. „Pinar Karsiyaka“ - „Žalgiris“. 10.40 
Eurolyga. „Barcelona“ - „Panathinaikos“. 12.30 
Golfas. PGA turo apžvalga. 13.05 Futbolas. Vokieti-
jos taurės rungtynės. „Wolfsburg“ - „Bayern“. 14.55 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avtomobilist“. 16.55 
„Formulė-1“. JAV GP lenktynių apžvalga. 17.55 
„Formulė-1“. Meksikos GP treniruotė 1. Tiesioginė 
transliacija. 19.35 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - „Darus-
safaka“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Real“. Tiesioginė transliacija. 23.55 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Olympiacos“. 1.45 
„Formulė-1“. Meksikos GP treniruotė 2. 3.25 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 3.55 Premier lygos 
apžvalga. 5.10 Eurolyga. „Unicaja“ - „Darussafaka“. 

 EUROSPORT
6.00, 11.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesio-
nalų lyga. 7.30, 13.00, 21.30 Angliškasis biliardas. 
Tarptautinis čempionatas Kinijoje. 16.30 FIFA 
U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 18.30, 19.35 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 
19.30, 20.00, 20.55 Futbolo apžvalga. 21.00 Med-
kirčių sportas. 22.30, 2.45 Sporto linksmybės. 
23.00 Boksas. 1.00, 3.30 „FIA European Rally“ 
čempionatas. 1.30 Motosportas. GT akademija.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 „Aristokatės“.
12.40 „Asteriksas ir 

Obeliksas. Jos 
didenybės tarnyboje“ 
(N-7).

14.50 Komedija 
„Užsispyrėlės 
sutramdymas“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 UNICEF šou 

„Už kiekvieną vaiką“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.00 Drama „Skrydis“ 
(N-14).

1.45 Fantastinis 
nuotykių f.  
„Mirties įrankiai. 
Kaulų miestas“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda.  
Dora ir draugai“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir 
Džerio šou“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Na, palauk!“
9.40 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai“.
11.25 Nuotykių filmas 

šeimai  
„Hugo išradimas“.

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrai 

prieš ateivius“.
21.20 Veiksmo f. 

„Eilinis Džo.  
Kerštas“  
(N-7).

23.30 Romantinė komedija 
„Myliu tave, žmogau“ 
(N-14).

1.35 Trileris 
„Užkratas“  
(N-14).

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

H.K.Anderseno  
šiuolaikinė klasika.

8.35 „Vakavilis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Pietinių jūrų žvejai. 

Kulos žiedas“.
12.55 „Didysis Kanjonas. 

Amerikos gamtos 
šedevras“.

13.55 „Šerloko Holmso 
nuotykiai“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su Algimantu 

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

grožis“ (N-14).
1.05 Trumposios žinios.
1.10 „Pietinių jūrų žvejai. 

Kulos žiedas“.
2.05 „Didysis Kanjonas. 

Amerikos gamtos 
šedevras“.

 16.45   Lietuva gali 12.40  „Asteriksas ir Obelik-
sas. Jos didenybės tarnyboje“

ŠeŠtadienis

„GALVOK KAIP VYRAS“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius T.Storis.
Vaidina Dž.Lius, R.Hol, T.Dženkinsas.

Keturiems vyrukams gyvenimas apkarsta, kai jų draugės nusprendžia 
vadovautis knygoje „Elkis kaip moteris, galvok kaip vyras“ žeriamais 
patarimais. Vyrukai sutaria atkeršyti moterims. Nuo šiol jie darys viską 
atvirkščiai, nei parašyta knygoje.

rekomenduoja

„SKRYDIS“
dRama. JAV. 2012.
Režisierius R.Zemekis.
Vaidina D.Vašingtonas, 
N.Velaskes, D.Čidlas.

Vipas Vitakeris yra tarpmiestinių 
skrydžių lakūnas. Beskrendant iš 
Orlando į Atlantą lėktuvas ima ne-
valdomai kristi. Vipas, sutelkęs visas 
žinias ir profesionalumą, sugeba 
lėktuvą nutupdyti. Pabudęs ligoni-
nėje, lakūnas sužino, kad nepavyko 
išgelbėti 6 žmonių. O jo kraujyje 
randama alkoholio ir kokaino, ir 
tai gresia daugybe metų kalėjimo.

„AMERIKOS NINDZĖ 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1987.
Režisierius S.Ferstenbergas.
Vaidina M.Dudikovas, 
S.Džeimsas, Dž.Čelentanas.

Tolimose Karibų salose karys Džo-
jus Armstrongas gelbėja seną 
draugą nuo nepaprasto nusikal-
tėlio, kuris pagrobė vietinį moks-
lininką ir privertė pagaminti visą 
nindzių mutantų kariuomenę. Pa-
sitelkdamas genetiką, iš pagrob-
tųjų jis planuoja sukurti žudikus. 
Armstrongui teks darkart susikauti 
žūtbūtiniame mūšyje.

 „EILINIS DŽO. KERŠTAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Ču.
Vaidina Č.Tatumas, B.Vilisas, 
D.Džonsonas.

Grupuotės „Kobra“ lyderis Zartanas 
sunaikina visą priešininkų būrį, re-
gis, padėdamas tašką šlovingoje 
komandos „Eilinis Džo“ istorijoje. 
Tačiau saujelė išgyvenusiųjų, vado-
vaujamų jos įkūrėjo Džo Koltono, 
ryžtasi stoti į kovą prieš „Kobrą“ ir 
grąžinti buvusią pasaulio santvarką.

TV3
23.00

LNK
21.20

 TV8
8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Tobula kopija“. 11.00 
Padėkime augti. 11.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“. 14.30 Šok su manimi. 18.00 
„Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Svajonių viešbutis. 
Šri Lanka“. 22.50 Romantinė komedija „Keitė ir 
Leopoldas“. 1.05 „Tėvas Braunas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Krep-
šinio pasaulyje su V.Mačiuliu. 15.00 Apie žūklę. 
15.30 KK2. 17.30 Dviračio šou. 19.30 „Nuosta-
biausia diena pasaulyje“. 20.30 „Ufologų pasako-
jimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 22.00 Yra, kaip yra. 

 PBK
6.05 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.45 
Grok, mylimas akordeone! 7.35 Vaikų klubas. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
Vaikų klubas. 10.20 „Skanėstas“. 11.25 „Č.Chamatova. 
Aušros žvaigždė“. 12.25 Stebuklų laukas. 13.45 Links-
mųjų ir išradingųjų klubas. 16.00 Kas nori tapti mili-
jonieriumi? 17.00 Vakaro naujienos. 17.15 „Tyrimas 
parodys“. 18.05 Kartu su delfinais. 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis. 22.40 Kas? Kur? Kada?

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Rugiagėlės. 
8.30 Eismo taisyklės. 9.15 Tai mano mama. 10.25 
„Gelbėjimo sala“. 11.20 „Su mylimaisiais nesiskir-
kite“. 13.40 „Vestuvių nebus“. 15.40 Žinios - jėga. 
16.35 Svarbiausia scena. 20.00 „Meilės kaina“. 
23.55 „Žmona išėjo“. 1.40 „Meilė pagal tvarkaraštį“.

 REN
7.00 Vaikų klubas. 7.10 Kviestinė vakarienė. 11.50 
Slaptosios teritorijos. 14.35 Sportas: valios jėga + 
charakteris. 15.35 „V ir M“. 16.05 Pažink mūsiškius! 
17.05 Rusiškas vairavimas. 18.00 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jumorina. Juoko festivalis. 21.20 „Šamanė“. 
23.10 „V Centurija. Užburtų lobių beieškant“. 

 NTV MIR
7.00, 9.00, 12.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 
Pagrindinis kelias. 8.30 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Medicinos paslaptys. 9.55 „Kulinarinė dvi-
kova“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 Aš lieknėju. 
13.25 Važiuosime, pavalgysime! 14.10 „Skyrybos 
rusiškai“. 15.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 19.00 
Naujos Rusijos sensacijos. 20.00 50 atspalvių. 
Belova. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 „G“ laikas“ Su 
V.Galyginu. 22.35 „Tiesiog Džeksonas“.

TV6
22.30

 11.25    „Hugo išradimas“

TV1
23.20
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato  
finalas. 2015 m.

12.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Išgyvenk, jei gali.
14.00 „Mitiajaus 

pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
Rožinis zuikis“. 
I dalis“ (N-7).

18.00 Mistinės 
istorijos  
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 Veiksmo trileris 

„Mirties traukinys“ 
(N-14).

0.20 Veiksmo f. 
„Ašmenys“  
(N-14).

2.10 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

2.45 Bamba TV 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių vėjai. 

Slovakija.
7.55 Šiandien 

kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

9.30 „Viskas apie 
gyvūnus“.

10.30 Vaivos 
pranašystės  
(N-7).

11.30, 2.10 
„Detektyvas  
Morsas“  
(N-7).

13.30 „Iššūkis“ 
(N-7).

14.30, 16.20 
Muzikinis  
gimtadienis.

16.00, 17.00, 21.00 
Žinios. Orai.

17.30 Dalyvaujam!
18.30 „Moterų svajos 

apie tolimus  
kraštus“  
(N-7).

21.30, 5.40 
Ginčas  
(N-7).

23.30, 2.05 
Ar žinai, kad?

23.35, 3.40 
„Nuotaka“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Brolių Tobi le-
vičių „Pasaulio modelis“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 Šviesė Čepliauskaitė. 

M.K.Oginskis -  
kompozitorius. 1 d.

12.30 V.Šekspyro „Otelas“. 
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“. 1 s.
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios.
18.00 Gustavo Mahlerio 

„Prisikėlimo“  
simfonija.

19.30 „Iš dar nebaigtų 
Jeruzalės pasakų“.

20.00 „Dešimt minučių 
prieš Ikaro skrydį“.

20.15 Kelias į namus.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Vladimiro Prudnikovo 

jubiliejinis koncertas.
24.00 Panorama.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvybės 

šaltinis - vanduo“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai“ (1).

13.00 Sostinės 
keksiukai.

13.30 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.05 „Superauklė“ 
(N-7).

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

(N-7).
18.00 „Su kuo, po galais, 

aš susituokiau?“ 
(N-7).

19.00 „Eliza“ 
(N-7).

21.00 „Paslaptys“ 
(N-14).

23.20 Romantinė komedija 
„Galvok kaip vyras“.

1.45 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo 

(N-7).
12.00 Praeities žvalgas.
12.30 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

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

gos rungtynės. Klai- 
pėdos „Neptūnas“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Klaipėdos.

19.00 Komedija „Naktis 
„Roksberio“ klube“ 
(N-7).

20.30 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo f. 

„Amerikos nindzė 2“ 
(N-14).

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Aristokratai“ 
(1) (N-7).

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

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

14.30 „Raudonasis erelis“ 
(N-7).

16.40 „Drakono vartai“ 
(N-7).

18.50 „Tėvai už borto“.
19.30 Karštos senos 

sėdynės.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.35 Depeche Mode 
koncertas  
„Touring the Angel“. 
2006 m.

23.40 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

0.10 „Įsileisk mane“ 
(N-14).

 23.00  V.Prudnikovo 
 jubiliejinis koncertas

 18.30  „Moterų svajos 
apie tolimus kraštus“ 

 15.55  „Muchtaro
  sugrįžimas“

 21.35  Depeche Mode 
  koncertas

 12.00   Praeities žvalgas 15.00   „Griežčiausi tėvai“

TV PROGRAMAspalio 31 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Jono Pauliaus II kanonizacija. 
12.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, Polonija. 
13.50 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas Ma-
teušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 
„Saulė ir šešėlis. Gustavas Holoubekas“. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Peizažas be Tavęs. K.Klenčono 
koncertas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Ugniage-
siai“. 22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 23.05, 
4.55 „Žmogus iš geležies“. 1.35 Neįprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai - Gdanskas. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
4.50 „Angelai ir Demonai“. 7.05 „Mis slaptoji 
agentė 2: ginkluota ir žavinga“. 9.05 „Aš esu 
Semas“. 11.20 „Bebras“. 12.55 „Brangioji pa-
keleivė“. 14.40 „Angelai ir Demonai“. 17.00 
„Ieškomiausias žmogus“. 19.00 „Monos Lizos 
šypsena“. 21.00 „Ji“. 23.10 „Stounas“. 1.00 
„Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavinga“. 
3.00 „Monos Lizos šypsena“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25, 23.00, 4.30 Greiti ir triukšmingi. 
8.15, 20.00 Penktoji pavara. 9.10 „Fantom 
Works“ dirbtuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 Karai 
dėl bagažo. 12.40 Nuogi ir išsigandę. 15.25 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. 
Sala. 17.15 Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 
Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 Ledynų auk-
sas. 21.00, 2.50 Automobilių perpardavinėtojai. 
22.00, 3.40 Automobilių kolekcininkai. 24.00, 
5.20 Sprogimai. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio ke-
liautojas. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 
9.00 Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Va-
nila Aisas. 11.00 Ekstremalios jachtos. 12.00 
Viešbučių verslas. 13.00 Dženi ir Oli nuoty-
kiai Portlende. 16.00 Neįprastos vilos. 17.00 
Ekstremalios jachtos. 18.00 Karai dėl bagažo. 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00, 1.00, 5.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Ne-
žinoma ekspedicija. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 
24.00 Didelės virtuvės. 4.00 Merginos-bang-
lentininkės. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Undinės. 13.45, 18.20 Hie-
nos ir liūtai. 14.40, 19.15 Šamvaris. Teisė gy-
venti laisvam. 15.35, 20.10 Echo ir Ambozelio 
drambliai. 16.30, 21.05 Leopardų kovos klubas. 
17.25 Knisnos dramblių beieškant. 22.00, 3.25 
Džiunglių kanibalas. 23.50 Mirtis atslinkus 
tamsai. 1.40 Pabaisų sala. 2.35 Tigražuvė.

 sPorT1
4.30 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Finalas. Roger 
Federer - Milos Raonic. 2015 m. 7.00 Rusijos 
„Premier league“. „Lokomotiv“ - „Rostov“. 9.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 11.15, 23.35 NBA krep-
šinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Majamio „Heat“. 
Šiandien. 13.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Pre-
mier league“. CSKA - „Ufa“. 15.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 16.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 16.40 Pasaulio regbio 
čempionatas. 17.50 Tiesioginė transliacija. Pasaulio 
regbio čempionatas. Finalas. 20.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lygos 10 turo apžvalga. 20.45 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - 
„Roda JC“. 22.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „De Graafschap“ - „PSV Eindho-
ven“. 1.30 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Naujojo Orleano „Pelicans“ - Ouklendo „Warriors“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Real“. 8.50 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Olympiacos“. 
10.40 Anglijos FA taurė. „Sheffield Wednes-
day“ - „Arsenal“. 12.30 Eurolyga. „Pinar Kar-
siyaka“ - „Žalgiris“. 14.25 „Formulė-1“. JAV 
GP lenktynių apžvalga. 15.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.55 KHL. „Jokerit“ - Rygos „Di-
namo“. Tiesioginė transliacija. 18.30 Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Liverpool“. 20.20 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 20.55 „For-
mulė-1“. Meksikos GP kvalifikacija. Tiesiogi-
nė transliacija. 22.15 Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Manchester United“. 0.05 
„Formulė-1“. Meksikos GP treniruotė 3. 1.20 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Liverpool“. 
3.10 „Trans World Sport“ žurnalas.

 eurosPorT
6.00, 6.30, 7.25, 0.30 Futbolo apžvalga. 6.05, 
16.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 7.00, 1.00 Futbolo apžvalga. FIFA. 7.30, 
13.00, 1.30, 4.00 Angliškasis biliardas. Tarptau-
tinis čempionatas Kinijoje. 11.30, 18.00 Futbolas. 
FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 20.00, 3.00 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 
23.00 Jojimas. „Breeders Cup“ taurės čempio-
natas. 24.00 „FIA European Rally“ čempionatas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Kedrų įlanka 6“  16.50  „Vakavilis“ 14.30  Misija. Vilnija 17.30  Teleloto 19.30  X Faktorius

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 Senoji ani-
macija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra +. 
12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Ana 
ir meilė“. 15.00 Šuolis! 18.00 „Tėvas Braunas“. 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Drama „Ledinės širdys“. 22.50 
Drama „Svajonių viešbutis. Šri Lanka“.

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televitri-
na. 6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 Mes 
pačios. 8.30, 2.25 KK2. 10.30, 4.10 Dviračio šou. 
12.30 Statyk! 12.55, 22.00 Tauro ragas. 13.25 
Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 
24 valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 19.30 „Nuosta-
biausia diena pasaulyje“. 20.30 „Ufologų pasako-
jimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. 22.30 Autopilotas. 

 PBK
7.35 Vaikų klubas. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. 
Pin-kodas“. 8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos 
(su subtitrais). 9.15 Kol visi namie. 10.05 Vaikų 
klubas. „Maša ir lokys“. 10.25 „Fazenda“. 11.20 
Sąmokslo teorija. 12.10 „Izmailovo parkas“. 14.00 
„Šiaurės vėjas“. 21.00 Laikas. 23.05 „Metodas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano hu-
moro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 10.55 Anima-
cinis f. 11.10 Rusija. Vietos genijus. 12.10, 13.15 
Šypsena. J.Petrosianas. 14.55 Rusijos jaunųjų 
talentų TV konkursas. 16.55 „Paprasta mergiūkš-
tė“. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.00 „Šalies budėtojas“. 23.55 „Sugrąžinti Verą“.

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 7.25 Mums net nesisapnavo. 
10.05 Pažink mūsiškius. 10.30 Pati naudingiau-
sia programa. 11.30 „Šamanė“. 13.05 Jumori-
na. Juoko festivalis. 15.45 „Atspindys“. 22.55 
Sportas: valios jėga + charakteris. 23.45 Slaptas 
šnipų ginklas. 0.25 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.25 Grožio akademija su L.Utiašova. 7.00, 9.00, 
12.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus gerai! 8.25 Val-
gome namie! 9.25 Pirmoji pavara. 10.05 Techni-
kos stebuklas. 10.55 Sodininkų atsakas. 12.20 
„Kalės“. 16.00 Tyrimą atliko... 17.00 Savaitės 
akcentai. 18.00 „Taškas“ su Maksimu Ševčenko. 
19.00 „Pavojinga meilė“. 22.50 Propaganda. 
23.25 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 

 TV PolonIa
8.20 Peizažas be Tavęs. M.Jackovskio dainų 
koncertas. 9.20, 13.35, 16.35, 17.15, 20.35, 22.30, 
0.10, 0.25, 1.35, 4.30 Atsiminimai. Paliko savo 
pėdsaką... 9.25, 18.25, 1.40 Lenkija su Miodeku. 
9.35 „Astronariumas“. 10.05 Ekologijos laida. 
10.35 Grūdas. 11.05 „Daktaras Murekas“. 12.20, 
0.35 Sveikinimų koncertas. 12.35, 14.35 Miško 
istorijos. 12.55, 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 
13.00 Viešpaties Angelas. 13.40, 0.15 Prie Tatrų. 
13.50 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 
Šv.Mišių transliacija. 15.40 Peizažas be Tavęs. 
Marekas Grechuta. 16.45 „Šymanovskio užbur-
ti“. 17.25 Retromanija. 17.55, 6.40 Šokantis su 
gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės interesai. 20.25, 
1.25 „Notacijos. V.Bartoševskis. Ar man dėl to 
padėsi“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, spor-
tas ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 
4.40 „Kordianas“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.20 „Aš esu Semas“. 7.40 „Neliečiamieji“. 
9.40 „Ji“. 12.00 „Tavo kompanija“. 14.10 „Haris 
Poteris ir išminties akmuo“. 16.50 „Tamsos 
baikeris“. 19.00 „Monako princesė“. 20.45 
„Burleska“. 22.45 „Calvary“. 0.25 „Haris Poteris 
ir išminties akmuo“. 3.00 „Tamsos baikeris“. 

  DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25, 17.15 Nesėkmių gara-
žas. 8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų 
griovėjai. 10.05 Didžiosios statybos. 10.55 Kas 
nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efektas. 12.40 
Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl konteine-
rių. 14.30 Legendiniai automobiliai. 15.25 Turbo 
rinkėjai. 16.20 Rūdžių imperija. 18.10 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 20.00 B.Grilsas. Sala. 
21.00, 2.50 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 22.00, 
3.40 Pasprukti nuo persekiotojų. 23.00, 4.30 Sabi 
Sando liūtai. Kraujo broliai. 1.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 1.55 Manai, kad išgyventum? 

 TRaVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 11.00 Mano namelis ant 
ratų. 12.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statybos 
Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Neturistiniais maršrutais. 17.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 18.00 Amerika. 
Grožis. 19.00 Dženi ir Oli nuotykiai Portlende. 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00 Karai dėl baga-
žo. 22.00 Muziejų paslaptys. 23.00 Bauginančios 
vietovės Amerikoje. 24.00 Didelės virtuvės. 1.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 2.00 Įkaušęs ke-
liautojas. 3.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 

6.00 Teleparduotuvė.
6.15 Nuotykių filmas 

visai šeimai  
„Piratas Pitas ir jūrų 
pabaisa“.

7.55 „Monstrų 
vidurinė  
mokykla. Baubjorkas, 
Baubjorkas“ (N-7).

9.25 „Frankenvynis“ 
(N-7).

11.05 „Paryžiaus 
monstras“.

12.45 Romantinė komedija 
„Trys vyrai ir mažoji 
dama“.

14.50 Komedija 
„Kaimiečiai 
Beverlyje“.

16.40 Fantastinė 
komedija „Namas, 
kuriame vaidenasi“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius. 
Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015.

21.45 Nuotykių komedija 
„Paskutinės atosto-
gos“ (N-7).

23.35 Drama „Mes iške-
liaujame“ (N-14).

1.45 Drama „Skrydis“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora ir 
draugai“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“ (1).

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Na, palauk!“
10.00 Nuotykių komedija 

„Jau baigėm?“
11.50 Romantinė komedija 

„Kaip pavogti  
nuotaką“ (N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 Kriminalinė drama 

„Uždara grandinė“ 
(N-14).

23.40 Siaubo trileris 
„Urvarausiai“ (S).

1.30 Veiksmo f. „Eilinis 
Džo. Kerštas“ (N-7).

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

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

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Vakavilis“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Nauji karaliaus 

drabužiai“.
12.00 „Kerinti Prancūzijos 

gamta“ (subtitruota).
12.55 Mis Marpl 2. „Vienu 

pirštų spragtelėjimu“.
14.30 Misija. Vilnija.
15.00 Visų Šventųjų diena. 
16.00 Žinios. 
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.55. 0.05 Trumposios 

žinios.
22.00 Drama „Atpirkimas“.
0.10 „Vario audra“.

7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
2015 m.

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

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
11.00 Dokumentinis f. 

„Rizikingas žygis 
Ramiajame vande-
nyne. Polinezijos 
paslaptys“.

12.10 BBC dokumentika. 
„Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“.

13.30 Mano didelės storos 
čigoniškos vestuvės. 
Dalyvauja: Merūnas, 
I.Valinskienė, 
R.Cicinas, R.Čivilytė, 
M.Jampolskis, 
Čili’nam.

16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Rožinis 
zuikis“. II dalis“.

18.00 Mistinės istorijos.
19.00 Drama „Kedrų 

įlanka 6“ (N-7).
21.00 „Sostų karai“ (N-14).
23.10 Veiksmo f. „Matrica“.
1.55 „Mitiajaus 

pasakėlės“ (N-7).
3.05 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien 

kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Vengrija.
10.30 „Genijai iš 

prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 Už vaikystę.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
14.30, 16.20 Ginčas 

(N-7).
16.00, 17.00, 21.00 Žinios. 

Orai.
17.30, 6.25 24/7.
18.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30, 22.45 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
22.40, 23.55 Ar žinai, 

kad?
24.00 „X kartos policinin-

kai“ (N-14).
2.25 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
3.55 „X kartos policinin-

kai“ (N-14).
5.50 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 „Po laukinę gamtą“. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Dvikova“.
11.00 Vėlinės.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 Vilniaus festivalio 

pabaigos koncertas 
„Odė džiaugsmui“. 

15.55 Uždekime Vėlinių 
žvakelę. 1998 m.

16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Vakavilis“.
17.15 Rusų gatvė. Žinios.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai kitu kampu. 
18.50 Lietuvos operos 

scenoje - Irena 
Jasiūnaitė. 1985 m.

19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 „Big Band festival 

Šiauliai 2015“. 1 d.
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.

 24.00  „X kartos 
 policininkai“

45laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  3 0

lapkričio 1 d. 

 21.00  „Išlikimo 
 eksperimentas“

 15.00  R.Hammondo 
greitieji apmokymai

 18.50  „Derenas
 Braunas. Tyrimai“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. Tarptautinis projektas. 8.15 Namai 
medžiuose. 11.55, 22.55 Mirtis atslinkus tam-
sai. 12.50, 22.00 Upių pabaisos. 13.45 Neištirti 
miestai. 14.40 Mutantų planeta. 15.35 Neištirtos 
salos. 16.30, 1.40 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 
23.50 Džiunglių kanibalas. 

 SPort1
7.45 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - 
„Roda JC“. Vakar. 9.45 NBA krepšinio lyga. Nau-
jojo Orleano „Pelicans“ - Ouklendo „Warriors“. 
Šiandien. 12.00 Pasaulio regbio čempionatas. Fi-
nalas. Vakar. 14.00 Tiesioginė transliacija. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ -  
Gran Kanarijos „Herbalife“. 16.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 2 laida. 16.45 NBA 
krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Majamio 
„Heat“. Vakar. 19.00 Tiesioginė transliacija. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ -  
Madrido „Real“. 20.50 Pasaulio regbio čempi-
onatas. Finalas. Vakar. 22.30 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ -  
San Antonio „Spurs“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. 2.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Saragosos „CAI“ - Madrido „Real“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Manchester United“. 8.50 „Formu-
lė-1“. Meksikos GP kvalifikacija. 10.15 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Liver-
pool“. 12.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 12.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 13.00 „Formulė-1“. Meksikos 
GP kvalifikacija. 14.25 Premier lygos apžvalga. 
15.25 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ever-
ton“ - „Sunderland“. Tiesioginė transliacija. 
17.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Bournemouth“. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Boksas. Kellas Brookas - 
Diego Chavesas. 20.50 „Formulė-1“. Meksikos 
GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.10 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 5.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ - 
„Sunderland“. 

 euroSPort
11.15 Motosportas. Čempionatas Tailande. 
13.30 Angliškasis biliardas. Tarptautinis čem-
pionatas Kinijoje. 16.30 Niujorko maratonas, 
JAV. 19.00, 19.55 Jojimas. 19.05 Jojimas. FEI 
pasaulio taurė Prancūzijoje. 20.00 Futbolas. 
Aukščiausioji JAV profesionalų lyga.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai“ 
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir 

laukinių kačių  
nuotykiai“.

11.30 „Gyvybės šaltinis - 
vanduo“.

12.00 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Svajonių sodai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

„Pavogta Jupiterio 
šlaunis“ (N-7).

18.50 „Derenas 
Braunas.  
Tyrimai“ (1) (N-7).

19.55 „Vangelija“ (N-7).
21.00 „Agata prieš 

Agatą“ (1, 2)  
(N-14).

0.50 Trileris 
„Bučiuoti merginas“ 
(N-14).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu.
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Krovinių karai (N-7).
11.00 Gyvenimas iš naujo.
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Po pasaulį su 

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

kampeliai.
15.00 Richardo Hammondo 

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

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Pasvalio „Pieno 
žvaigždžės“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kauno.

19.00 Nuotykių f. „Paskutinis 
oro valdytojas“ (N-7).

20.55 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės. 

23.00 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

24.00 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

11.30 „Svajonių 
kruizai“.

13.00 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

13.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

14.35 „Kūdikiai“ (N-7).
16.05 „Tekėk už 

manęs!“
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Aristokratai“ 

(N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

21.00 VIP seansas. 
„Išlikimo eksperi-
mentas“ (N-14).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

23.25 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

0.25 „Priedangoje“ (N-7).

„uŽDArA GrAnDinĖ“
Kriminalinė drama. JAV. 2013.
Režisierius Dž.Kraulis. 
Vaidina E.Bana, R.Hol, K.Lok.

Tai įtempto siužeto filmas apie teisininkų porelę ir jų bendrą teismo 
bylą. Martinas ir Klaudija yra teisininkai, kurie kitados buvo meilužiai. 
Vieną dieną jiems tenka dirbti kartu kaip komandai tiriant sudėtingą 
tarptautinio terorizmo bylą. Šioje byloje jiedu pasitikrins savo ištikimy-
bę, o jų gyvybėms iškyla didžiulis pavojus.

lnK
21.45

rekomenduoja

„mAtricA“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisieriai E. ir L.Vakovskiai.
Vaidina L.Fišbernas, K.Rivzas, 
K.A.Mos.

Tomas Andersonas dieną būna 
paprastas kompiuterių programuo-
tojas, o naktį tampa programišiumi 
Neo. Jis jau seniai abejojo tikrove, 
tačiau tiesa, kurią netrukus sužino, 
pranoksta jo vaizduotę. 

„BuČiuoti merGinAS“
Trileris. JAV. 1997.
Režisierius G.Flederis.
Vaidina E.Džadas, K.Elvz, 
M.Frimanas.

Aleksas Krosas - Vašingtono polici-
ninkas ir teismo psichologas - su-
žino, kad Šiaurės Karolinoje dingo 
jo dukterėčia. Jis vyksta jos ieškoti. 
Policija mano, kad pagrobėjas - 
merginų žudikas, pasivadinęs gar-
siojo meilužio Kazanovos vardu. 

„meS iŠKeliAuJAme“
drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2009.
Režisierius S.Mendesas.
Vaidina Dž.Krasinskis, M.Rudolf.

Įsimylėjėlių porelė, tikėdamasi šei-
mos pagausėjimo, keliauja aplink 
Ameriką, užuot ieškojusi, kur pradėti 
šeimyninį gyvenimą. Bekeliaujant pa-
sitaiko nemalonumų, tačiau atgimsta 
santykiai su buvusiais draugais.

BtV
23.10

tV3
23.35

tV1
0.50



6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Magiška vidurinė 

mokykla. Stebuklų 
šalis“.

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00  „Medikai“ (N-7).
11.00 Fantastinė komedija 

„Namas, kuriame 
vaidenasi“ (N-7).

13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

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

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

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

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

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

1.20 TV serialas 
„Amerikiečiai“.

2.20 TV serialas „Naujokė“.
2.50 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
3.40 TV serialas „Amerikie-

tiška siaubo istorija“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių filmas šei-

mai „Hugo  
išradimas“.

11.20 „Monstrai prieš 
ateivius“

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 TV serialas „Meilės 
randai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.00 Trileris „Infiltruoti“ 
(N-14).

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

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

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

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

luotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete“. 

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

 6.05  Labas rytas, 
  Lietuva

 15.30  „Kerštinga meilė“  14.00  „Meilės randai“

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 Drama „Ledinės širdys“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Vėjas virš jūros“. 22.50 „Sila. Kelias namo“.  

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00, 
13.50 Apie žūklę. 7.30 Miesto skoniai. 9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 12.20 Mes 
pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 Autopilotas. 
14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 16.25, 21.00 Dviračio 
šou. 15.45 KK2. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.25 Gyvenk 
sveikai! 11.40, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 „Anatolijus Papa-
novas. Kita šlovės pusė“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Budelis“. 23.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 Tyri-
mo paslaptys. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15 Tie-
sioginis eteris. 20.00 „Laiškai ant stiklo“. 22.55 
„Sąžiningas detektyvas“. 23.50 „Naktinė pamai-
na. Juodasis išsivysčiusio socializmo verslas“. 

 Ren
8.00, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.50, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 9.40 „Kariai 16“. 10.35 
Mums net nesisapnavo. 13.35 Pati naudingiausia 
programa. 14.25 Kokie žmonės. 15.25 „Gobšumas“. 
16.20 Fantastika po grifu „Slaptai“. 17.20 Keista 
byla. 18.20 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
21.25 Slaptosios teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Ei-
gulys“. 12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Su-
daužytų žibintų gatvės 15“. 20.35 „Teisingas 
mokytojas. Sugrįžimas“. 22.40 Dienos anatomija.  

„InfIlTRUoTI“
Trileris. JAV. 2006.
Režisierius M.Skorsezė.
Vaidina L.Dikaprijus, M.Deimonas, Dž.Nikolsonas.

Bostone vyrauja nesutarimai tarp policijos departamento ir airių bei 
amerikiečių gaujos. Vienas nusikaltėlis turi infiltruotis į policijos pajėgas, 
o jaunas pareigūnas įsiskverbia į nusikaltėlių gretas. Drąsus pareigūnas 
paslapčia tampa gangsteriu, o nusikaltėlių informatorius pradeda kopti 
karjeros laiptais policijos skyriuje. Mūšis prasideda, kai abu apsimetėliai 
išsiaiškina vienas kito tapatybę.

lnK
22.00

„VĖjaS VIRŠ jŪRoS“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius T.Hermanas.
Vaidina D.Cygler, R.Josvigas, 
S.Veper.

Dženė Piters, aistringa jūrų biologė, 
su savo močiute Emile gyvena gra-
žiame dvare ant jūros kranto. Čia 
pasirodo sena Dženės meilė Džo-
nas. Ant jūros kranto planuojama 
statyti didžiulį viešbučių komplek-
są ir Džonas pasamdytas kaip pa-
grindinis šio projekto architektas. 
Ar dėl meilės Dženė galės paminti 
savo profesinius principus? 

„DŽeSaBelĖ“
siaubo filmas. JAV. 2014.
Režisierius K.Groitertas.
Vaidina S.Snuk, M.Veberis, 
Dž.Karter.

Džesė Loren, dar vadinama Dže-
sabele, persikrausto į sužadėtinio 
namus ir svajoja apie kūdikį bei ves-
tuves. Deja, visos svajos netrukus 
sudūžta, kai automobilio avarijoje 
žūsta jos mylimasis ir mažylis, o pati 
Džesė atsiduria neįgaliojo vežimė-
lyje. Traumų ir depresijos kamuo-
jamą merginą iš ligoninės pasiima 
tėtis, kurio ji nematė ilgus metus.

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

Patrikas Džeinas - nepriklausomas 
Kalifornijos tyrimų biuro konsultan-
tas, dėl ypatingo pastabumo sėk-
mingai atskleidžiantis sunkiausius 
nusikaltimus. Tarp darbuotojų Džei-
nas garsėja atsainiu požiūriu į darbo 
taisykles ir garsenybės praeitimi - ka-
daise jis buvo žinomas TV aiškiaregis. 

TV8
21.00

BTV
0.20

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Mentalistas“  
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet 

neįtikėtina.
21.30 Drama „Pelikano 

byla“ (N-7).
0.20 TV serialas 

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

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.25 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14, 14.35 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 „Iššūkis“ (N-7).
11.45, 12.05 Dalyvaujam!
12.00  Svarbi žinia.
12.50 Mūsų miškai.
13.00, 14.00, 15.00 Svarbi 

žinia.
13.05 Mūsų miškai.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.50, 15.05 „Iššūkis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas. 
Orai.

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

Europarlamentas.
2.10, 5.05 Lietuva tiesiogiai.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

3.45, 5.30 Reporteris.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 „Po laukinę gamtą“. 
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 V tarptautinis J.S.Ba-

cho muzikos festivalis. 
13.00 Poeto Justino 

Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras. 

14.00 Praamžių balsas.
14.15, 1.20  Monsinjoras 

Kazimieras 
Vasiliauskas. 1997 m.

15.00 Legendos. Stasys 
Povilaitis.

15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Likimai. Leonardas 

Zelčius. 1996 m.
18.30 „Šerlokas 3“. „Trijų 

ženklas“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Drama „Didis grožis“.
0.45 Dabar pasaulyje.
2.00 Muzika gyvai. 
3.30 „Akis už akį 3“ (N-7).
4.15 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 

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

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

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ (N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
14.00 „Būrėja“.
14.35 „Superauklė“ (N-7).
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Romantinė 

komedija  
„Daktaras T. ir  
moterys“ (N-14).

23.30 Nuotykių drama 
„Centurionas“ 
(N-14).

1.20 „Pabaiga“.
2.15 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

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

nės (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Džesabelė“ (S).

0.50 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.40 „24 valandos“ 
(N-14).

2.30 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

10.00 „Svajonių kruizai“.
11.00 „Komisaras Manara“ 

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

interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.40 Karštos senos 
sėdynės.

15.10 „Kietakaktis“ 
(N-7).

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

18.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

19.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

20.00, 23.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ (N-7).
21.30 Kino akademija. 

„Komediantas“ 
(N-7).

24.00 „Tekėk už manęs!“

 18.30  „Šerlokas 3“. 
 „Trijų ženklas“

 12.50  Mūsų miškai 10.20  Kalbame ir 
 rodome

 19.00  „Komisaras 
 Manara“

 11.30  „Elementaru“  11.00  Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai

TV PROGRAMAlapkričio 2 d. 

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Žvaigždės, 
hitai, istorijos. 8.05, 20.25 Prie Nemuno. 8.25 
„Stebuklingas medis“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 12.35 Kul-
tūringieji PL. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.25 
Spektaklis „Kordianas“. 17.25 WOK viskas 
apie kultūrą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 6.40 Gyvenimo menas. 
19.25 Naszaarmia.pl 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tyla prie užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 
Polonija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 0.40 
T.Lisas gyvai. 2.15 „Stebuklingas medis“. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
5.20 „Burleska“. 7.30 „Šilkas“. 9.30 „Edo 
TV“. 11.40 „Tamsos baikeris“. 13.50 „Žodžių 
magija: JK Rowling istorija“. 15.20 „Burleska“. 
17.20 „Džesmina“ (N-7). 19.00 „Imogene“. 
20.50 „Rėjus“ (N-7). 23.30 „Vyriškas auklėji-
mas“. 1.20 „Šilkas“. 3.25 „Pamišęs dėl tavęs“ 
(N-14). 

 DiscoVery 
6.10 B.Grilsas. Sala. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 
Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 
10.05, 21.00, 2.50 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių per-
pardavinėtojai. 13.35, 23.00, 4.30 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 14.30, 22.00, 3.40 Nuogi ir išsigan-
dę. 20.30 Kaip tai pagaminta? 24.00, 5.20 Edas 
Stafordas. Į nežinomybę. 1.00 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 1.55 Išgyventi. Elitinės pajėgos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Geriau-
sias kotedžas sportininkui. Koloradas. 16.00 
Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 
18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 21.00, 
3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 
Pavojingiausi Amerikos keliai. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
4.00 Pavojingiausi Amerikos keliai. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Laukiniai Zoltano 
gyvūnai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuo-
se. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 18.20, 22.00, 1.40 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50, 16.30 Knisnos dramblių beieškant. 17.25, 
3.25 Pavojingiausios JAV gyvatės. 20.10, 5.49 
Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 22.55 
Gyvačių mėnuo. 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Bostono 
„Celtics“ - San Antonio „Spurs“. Vakar. 9.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
4 laida. 9.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 5 laida. 10.00, 23.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - Madrido 
„Real“. Vakar. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„AFC Ajax“ - „Roda JC“. 2015-10-31. 16.00 ATP 
250. Winston - Salem Open. Finalas. Pierre -  
Hugues Herbert - Kevin Anderson. 2015 m. 
18.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - „Ufa“. 
2015-10-31. 20.00 Pasaulio galiūnų čempiona-
tas su Žydrūnu Savicku. 5 laida. Premjera. 20.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 6 laida. 
Premjera. 1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 5 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių 
apžvalga. 12.00 Dviračių sportas. Pasaulio 
taurė 2015-2016 m. 15.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Liverpool“. 17.25 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apž-
valga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dina-
mo“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliaci-
ja. 21.00 Premier lygos apžvalga. 21.55 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ -  
„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Aston Villa“. 3.50 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 

 eurosPorT
6.30 Motosportas. Čempionatas Tailande. 
8.00, 20.00 Sporto linksmybės. 8.30, 14.00 
Niujorko maratonas. 9.30, 20.15 Futbolas. FIFA 
U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 12.00, 4.00 
Dailusis čiuožimas. „ISU Grand Prix“, Kanada. 
15.00 Futbolo legendos. 16.00 Futbolas. Aukš-
čiausioji JAV profesionalų lyga. 3.00 Motos-
portas. Čempionatas Tailande. 5.30 Jojimas. 
Melburno taurė. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  23.20  Nuoga tiesa  20.30  Labanaktukas 11.25  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 0.45  „Sekso magistrai“ 12.00  Pavojingi 
 aukštakulniai

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Vėjas virš jūros“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija. 17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Šuolis į laimę“. 22.50 „Sila. Kelias namo“.

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.35 Dviračio 
šou. 11.00 Alchemija. 11.30 Krepšinio pasau-
lyje. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 
13.20 Yra, kaip yra. 15.20, 16.30, 21.00 Dviračio 
šou. 17.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 22.00, 2.00 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.25, 12.25 „Budelis“. 12.00, 16.00 
Naujienos. 13.45 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.50, 4.10 Mados nuosprendis. 17.50 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Bloga kaimynė“. 
23.05 Vakaras su Urgantu. 23.40 „Trys plius du“. 
„Kurortinio romano versija“. 0.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 Ži-
nios. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 Šeimos detektyvas. 14.00 „Sklifosovskis“. 
17.15, 2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 „Laiškai ant 
stiklo“. 23.40 „Svetima atmintis. Deja vu“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.45, 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 8.40, 20.30 Kviestinė vakarienė. 
9.35 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.25 Pasverti ir lai-
mingi 3. 13.35 „Naujas ledynmetis“. 14.35 Kokie 
žmonės. 15.30 „Gobšumas“. 16.25 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 17.20 Keista byla. 18.20 Labiau-
siai šokiruojančios hipotezės. 21.25 „Ištekėjus už 
Islamo valstybės“. 23.30 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Ei-
gulys“. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalba-
me ir rodome. 18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 
15“. 20.35 „Teisingas mokytojas. Sugrįžimas“. 
22.40 Dienos anatomija. 23.20 „Kurorto policija“. 

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

 TV1000
5.10 „Edo TV“. 7.30 „Madeline“. 9.20 „Rėjus“ 
(N-7). 12.00 „Ir čia priėjo Poli“ (N-7). 13.40 
„Calvary“. 15.30 „Mergina su trūkumais“. 17.40 
„Paryžius Manhatanas“. 19.00 „Vyriškas au-
klėjimas“. 20.45 „Stounas“. 22.30 „Žmonių 
vaikai“. 0.20 „Mergina su trūkumais“. 2.25 
„Amerikos gangsteris“.

  DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Automo-
bilių kolekcionieriai. 14.30 Rūdžių imperija. 
21.00, 2.50 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 
22.00, 3.40 Edas Stafordas. į nežinomybę. 
23.00, 4.30 Aliaska. šeima iš miško. 24.00 Sabi 
Sando liūtai. kraujo broliai. 1.55 Siaubo akimir-
kos. 5.20 Stori ir įsiutę. griausmas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Geriausias kotedžas sportininkui. Kolo-
radas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Vato pasaulis. 22.00, 4.00 Sudėtingi 
keliai. Kinija. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (1) (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Pavojingi aukštakul-

niai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka „(N-7).
15.30 TV serialas 

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

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

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kobra 11“.
0.40 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.35 TV serialas 

„Amerikiečiai“.
2.30 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).
2.55 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
3.45 TV serialas „Amerikie-

tiška siaubo istorija“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Kaip pavogti nuota-
ką“ (N-7).

10.50 Nuotykių komedija 
„Jau baigėm?“

12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Žudikai“ 

(N-7).
0.45 TV serialas „Sekso 

magistrai“ (1) (N-14).
1.55 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

tarnyba.
12.20 „Vyriausiasis gink-

luotųjų pajėgų vadas 
Ovaliajame kabinete“. 

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“.
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Klausimėlis.lt.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Tikri vyrai.

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

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

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

kėtina.
21.30 Veiksmo komedija 

„Vyrai juodais dra-
bužiais 2“ (N-7).

23.15 TV serialas 
„Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“.

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

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

2.20 Bamba TV (S).

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

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45, 12.05, 13.05 Muzikinis 
gimtadienis.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05 Dar pažiūrėsim.
14.50, 15.05 „Miškinis“.
16.00 Žinios. Orai. Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20, 2.10, 5.05 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Ar žinai, 

kad? Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.20 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“.

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

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Nauji karaliaus dra-

bužiai“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Istorijos detektyvai. 
18.00 „Vytautas Paukštė. 

Įslaptintas gyvenimas“.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Drama Atpirkimas“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Trumposios žinios.
1.10, 1.35 Kosto Smorigino 

dainos. 
2.00 „Šerlokas 3“. 
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 17.55  „Aguonų laukas“  1.40  „Specialioji jūrų 
 policijos tarnyba“ 

 12.05  „Nebylus 
 liudijimas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Pavojingiausios 
JAV gyvatės. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 16.30 
Begemotai: nusikaltėlių pasaulio žudikai. 17.25, 
22.55, 3.25 Ostinas Styvensas. 18.20 Didžiausi 
ir blogiausi. 20.10, 5.49 Šamvaris. Teisė gyventi 
laisvam. 22.00, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 
23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „Roda JC“. 2015-10-31. 8.00 Pasaulio 
regbio čempionatas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lygos 10 turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krep-
šinio lyga. Naujojo Orleano „Pelicans“ - Ouklen-
do „Warriors“. 2015-11-01. 12.00, 2.00 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Ufa“. 2015-10-31. 
14.00, 24.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Laboral Kutxa“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
2015-11-02. 15.45 WTA Baku. Moterų tenisas. 
Patricia Maria Tig - Margarita Gasparyan. 2015 
m. 20.00 Pasaulio regbio čempionatas. Premjera. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 11 turo apžval-
ga. Premjera. 4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas 
„Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 „Formulė-1“. Meksikos GP lenktynės. 9.25 
Dviračių sportas. Pasaulio taurė 2015-2016 m. 
13.00 Krepšinis. Eurolyga. „Pinar Karsiyaka“ - 
„Žalgiris“. 14.50 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 15.30 Premier lygos apžvalga. 
16.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Astana“ - 
„Atletico“. Tiesioginė transliacija. 19.15 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Astana“ - „Atletico“. 21.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - PSG. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester United“ - CSKA. 
1.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos dienos 
apžvalga. 

 euroSPort
6.30 Niujorko maratonas. 8.00, 9.35, 10.30, 
18.05, 21.00, 1.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 9.30, 10.25, 18.00, 18.55 Fut-
bolo apžvalga. 10.00, 15.00, 18.30, 20.00 Futbolo 
legendos. 12.00, 17.00, 19.00, 5.30 Futbolas. 
FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 16.00 
Sporto linksmybės. 21.30 Krepšinis. ULEB Euro-
pos taurė. 23.15 Motosportas. „Blancpain Endu-
rance“ serijos lenktynės, Kinija. 23.45 Motospor-
tas. GT akademija. 24.00 Motosporto žurnalas. 
0.30 Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 

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

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

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas gyveni-
mas“ (N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Superauklė“ (N-7).
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Kas nužudė  
Robiną?“ (N-14).

23.00 „Velvet“ (N-7).
0.35 „Pabaiga“.
1.30 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

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

nės (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

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

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

lygos rungtynės. 
„Manchester United 
FC“ - „PFC CSKA 
Moskva“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 Trileris „Ledas“ 
(N-14).

1.25 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

 1.40  „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.30 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Karštos senos 
sėdynės.

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

11.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

13.45 „Svajonių kruizai“.
14.45 „Arkadija“.
16.25 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
17.25 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Komisaras Manara“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

22.05 Balticum TV 
žinios.

22.35 Istorinė drama 
„Aristokratai“  
(N-7).

23.35 „Trauma“ (N-7).

„leDAS“
Trileris. Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija. 2011.
Režisierius N.Koupusas.
Vaidina R.Roksbergas, F.O‘Konoras, K.Forlani.

2020-ieji. Gamtos tyrinėtojas profesorius Tomas Arčeris atskleidžia baisią 
tiesą: „Halo“ korporacija, gręžinėjanti Grenlandijos ledynus, skatina jų 
tirpimą. Į Tomo įspėjimus niekas nekreipia dėmesio, tad jis nusprendžia 
nukeliauti į Arktį ir ten surasti nenuginčijamų įrodymų. Arktyje Tomas 
netrunka įsitikinti, kad žmonija atsidūrė ant neišvengiamos katastrofos 
slenksčio. Jis puola gelbėti bent savo šeimos.

tV6
23.40

„ŽuDiKAi“
Veiksmo filmas. JAV. 1995.
Režisierius R.Doneris.
Vaidina A.Banderasas, 
S.Stalonė, Dž.Mur.

Prieš dešimt metų samdomas žudi-
kas gavo užsakymą nužudyti Rusi-
jos kriminalinio pasaulio autoritetą 
Nikolajų Tašlekovą. Užsakymas įvyk-
dytas, užmokestis sumokėtas. Tačiau 
dabar Robertą persekioja nesėkmės. lnK

22.00

„VelVet“
serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai K.Sedesas, D.Piniljas.
Vaidina P.Ečevarija, 
M.A.Silvestrė, A.S.Gichon.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių pre-
kybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir 
Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - 
savininko sūnus, pasiruošęs per-
imti šeimos verslą. tV1

23.00

„ŠuoliS Į lAimĘ“
Drama. Vokietija. 2005.
Režisierius H.Krancas.
Vaidina E.Zanderis, D.Ditel, 
D.S.Banersas.

Jojikė Luiza ketina nutraukti savo 
sportinę karjerą ir su mylimuoju 
bei treneriu Markusu persikraustyti 
į Dubajų. Prieš pasirengimą pasku-
tiniam turnyrui Stokholme Luiza 
sutinka savo seną meilę veterinarą 
Akselį, kuris turnyre rūpinasi žirgais. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Statyk už favoritą“ 
(N-14).

0.20 „Elementaru“ (N-7).
1.20 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.10 „Naujokė“ (N-7).
2.35 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.25 „Amerikietiška siau-

bo istorija“ (N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Madagaskaro 
pingvinai“.

7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.50 24 valandos (N-7).
9.55 Yra, kaip yra (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas: 

„Atleistos  
nuoskaudos“.

12.05 Tikras gyvenimas: 
„Motinos paklydėlės 
sugrįžimas“.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 „Meilės randai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Nacionaliniai techni-

kos apdovanojimai 
„TECHTOP 2015“.

21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Sargybinis“ (N-7).
0.15 „Kortų namelis“ 

(N-14).
1.20 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.30 „Mentalistas“ (N-7).

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

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

daiktai 6“.
11.25 Emigrantai.
12.15 „Nemunu per 

Lietuvą“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

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

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

   

Trečiadienis

 „SILA. KELIAS NAMO“
TV serialas. Turkija. 2006.
Režisierė G.Oguz.
Vaidina Dž.Derė, M.A.Alakurtas, 
Dž.Toktašas.

Sila - jauna mergina, kurią iškart 
po gimimo atskyrė nuo šeimos 
ir išvežė į Stambulą. Didžiuliame 
mieste Sila buvo įvaikinta turtin-
gos ir įtakingos šeimos, o jai buvo 
pasakyta, kad visa jos šeima mirusi. 
Rytietiškos kilmės mergaitė užauga 
modernioje vakarietiškoje aplinko-
je. Vieną dieną jos tobulas pasaulis 
apsiverčia aukštyn kojomis.

„PROKURORŲ 
PATIKRINIMAS“
Kriminalinis serialas. Rusija. 2011.
Režisierius I.Romaščenka.
Vaidina P.Iljinas, D.Belonogovas, 
M.Kondratjevas.

Jeigu byla nepagrįstai nutrauk-
ta, nuteistas nekaltas, ir tam yra 
nepaneigiamų faktų, o tikrasis 
nusikaltėlis lieka laisvėje; paro-
dymai buvo išgauti spaudimu ar 
nebuvo surinkti visi įkalčiai - visa 
tai suteikia dingstį imtis prokurorų 
patikrinimo. Dauguma istorijų - iš 
realios juridinės praktikos.

„SARGYBINIS“
VeiKsmo Trileris. JAV. 2006.
Režisierius K.Džonsonas.
Vaidina M.Daglasas, 
K.Saterlandas, K.Besindžer.

Specialusis agentas Pitas Garisonas 
yra įsitikinęs, kad Baltuosiuose rū-
muose yra išdavikas. Po vieno iš prezi-
dento asmens sargybinių nužudymo 
jo teorija pasitvirtina, tačiau visi įtaria 
būtent jį. Garisonas yra nušalinamas 
nuo pareigų, jam pateikiami kaltini-
mai ir pirmosios ledi suvedžiojimu...

TV8
18.00

BTV
1.10

LNK
22.00

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Šuolis į laimę“. 13.00, 
17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Svetimi“. 16.00 Džeimis 
Oliveris gelbsti kiaules. 18.00, 23.05 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Erškėčių 
paukščiai“. 1.10 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.35 Dviračio 
šou. 11.00 Statyk! 11.25 Apie žūklę. 11.55, 
15.50 KK2. 12.30 Bus visko. 13.20 Yra, kaip yra. 
15.20, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 17.00, 22.00, 
2.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00 Naujie-
nos. 6.50 Vaikų klubas. Animacija. 7.05 Padriki 
užrašai su D.Krylovu. 7.20 „Baltos Rasos“. 9.15 
Jumorina. Juoko festivalis. 9.55 „Bloga kaimy-
nė“. 12.20 „Dryžuotasis reisas“. 14.00 Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas. 17.05 „Tarnybinis roma-
nas“. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 
„Didžioji“. 23.10 Pelagejos koncertas „Vyšnių 
sodas“. 1.25 „Šalta 53-ųjų vasara“. 3.00 „Mo-
teris, kuri dainuoja“. 4.15 Mados nuosprendis. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.25 „Du kapitonai“. 6.00 „Namas, kuriame aš 
gyvenu“. 7.40, 3.00 „Dmitrijus Donskojus. Išgelbėti 
pasaulį“. 8.40, 13.15 „Vietoj jos“. 13.00, 19.00 Ži-
nios. 16.30 „Vaiduoklis“. 19.50 „Laiškai ant stiklo“. 
21.50 „Dmitrijus Chvorostovskis ir draugai“. 23.25 
„Praėjusią vasarą Čulimske“. 1.10 „Meilės krantai“. 

 REN
8.10 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 9.05 Kvies-
tinė vakarienė. 10.00 „Kariai 16“. 10.55 Pasverti ir 
laimingi 3. 11.55 Labiausiai šokiruojančios hipo-
tezės. 13.40 „Ar yra Visatoje gyvybė?“ 14.35 Kokie 
žmonės. 15.35 „Gobšumas“. 16.30 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 17.30 Keista byla. 18.25 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 19.25 Pasaulio paslap-
tys su A.Čapman. 20.30 Kviestinė vakarienė. 21.35 
Ekstrasensų mūšis. 23.35 Pažink mūsiškius!

 NTV MIR
6.05 „Visatos belaisviai“. 7.00, 9.00, 12.00, 
18.00 Šiandien. 7.20 „Tomas Sojeris“. 9.20 
Lolita. 10.15 „Eigulys“. 12.25 „Blogas ženklas“. 
13.30 „Dubrovskis“. 18.30 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 15“. 20.30 „Voratinklis 7“. 22.30 „Kurorto 
policija“. 0.25 „Maskva. Centrinė apygarda 3“. 
2.25 Buto klausimas. 3.30 Kriminalinė Rusija.

 22.50  Klausimėlis.lt. 16.30   TV Pagalba  0.15  „Kortų namelis“

„STATYK UŽ fAVORITĄ“
Komedija. JAV, Jungtinė Karalystė. 2012.
Režisierius S.Frirsas.
Vaidina R.Hol, B.Vilisas, V.Vonas.

Šokėja Betė Las Vegase susipažįsta su lošėju ir kortų sukčiumi Dinku. Šis 
pasiūlo merginai tapti jo asistente ir iš lošimo praturtėti. Betė sutinka ir po-
rai pradeda beprotiškai sektis. Vis dėlto Betė padaro neatsargų statymą - ji 
įsimyli Dinką. Jei apie šiuos jausmus sužinotų Dinko žmona, ji be gailesčio 
susidorotų su konkurente ir sėkmingasis Betės ir Dinko tandemas iširtų.

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžima 
s“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Detektyvė 

Džonson“ (1) (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(1) (N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių f. 

„Riterio žvaigždė“ 
(N-7).

0.15 „Detektyvė 
Džonson“ (1) (N-7).

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.20 Bamba TV (S).

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

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
11.45, 12.05 

Dar pažiūrėsim.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.25, 13.05 

Viskas. Aišku (N-7).
14.05 Kelionių vėjai. 

Vengrija.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 V.O. Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 2.10, 5.05 

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

2015/2016. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Sankt 
Peterburgo „Zenit“. 
Tiesioginė transliacija 
iš „Siemens“ arenos.

20.50 Dar pažiūrėsim.
21.30 Sąmokslo teorija 

(N-7).
23.20 Patriotai (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 

Dainininkė G.Skerytė.
7.05 „Džiunglių būrys 

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

dienos.
13.00 Istorijos detektyvai. 
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyro rungtynės. 
„Nyžnij Novgorod“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 Kelias į namus. 
Broliai Gataveckai.

20.30 Labanaktukas.
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Porcelianas.
22.30 Drama „Meilė iš pirmo 

smūgio“ (N-14).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.35 „Sostinės 

keksiukai“.
12.05 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Griežčiausi tėvai“.
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Niūrus ruduo“ 
(N-14).

23.00 „Velvet“ (N-7).
0.40 „Pabaiga“.
1.35 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas (N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos

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

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

lygos rungtynės.  
„FC Bayern 
Munchen“ - „Arsenal 
FC“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 Trileris „Ledas“ 
(N-14).

1.25 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.15 „24 valandos“ (N-14).
3.05 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

13.30 „Raudonasis 
erelis“  
(N-7).

15.40 „Pašokime!“
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Svajonių kruizai“.
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

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

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.30 „Tikroji padėtis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAlapkričio 4 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25, 2.15 „Erelio ženklas“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Po-
lonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „ARAM“. 16.30 Kaip tai veikia? Kinas. 
17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Re-
zidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa 
laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.40 „Kartu“. 2.45 Animacinis f. 
6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Ir čia priėjo Poli“. 6.50 „Brangioji pake-
leivė“. 8.45 „Nekaltybės amžius“. 11.10 „Mer-
gina su trūkumais“. 13.20 „Imogene“. 15.10 
„Žmonių vaikai“. 17.00 „Neliečiamieji“. 19.00 
„Marija, Škotijos karalienė“. 21.05 „Džobsas“. 
23.10 „Amerikos gangsteris“. 1.45 „Arčiau“. 
3.25 „Nekaltybės amžius“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 San-
dėlių medžiotojai. 10.05, 24.00 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Prasti inžinie-
rių sprendimai. Klaidų taisymas. 14.30 Didžio-
sios mašinos. 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 21.00, 
2.50 Kubos chromas. 22.00, 3.40 Automobilių 
kolekcionieriai. 23.00, 4.30 Nesėkmių garažas. 
1.00 Aliaska. Įlankos mūšis. 1.55 Aš išgyvenau.

 TraVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 1.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
14.30 Geriausias kotedžas sportininkui. Kolo-
radas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 
21.00, 3.00 Pamiršta ir palaidota. 22.00, 4.00 
Lobių karalius. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kinolo-
gijos įvadas. 8.15, 13.45 Ostinas Styvensas. 9.10, 
14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Didžiausi ir blogiausi. 17.25, 
22.55, 3.25 Naktis. 18.20, 22.00, 1.40 Krokodilų 
šėrimo manija. 20.10, 5.49 Echo ir Ambozelio 
drambliai. 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Pasaulio regbio čempionatas. 8.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 8.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 9.00 
Rusijos „Premier league“ 13 turo apžvalga. 9.30, 
21.30 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ -
Majamio „Heat“. 11.30, 23.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - Ma-
drido „Real“. 14.00 Pasaulio regbio čempiona-
tas. 15.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 11 turo 
apžvalga. 16.00 NBA krepšinio lyga. Naujojo 
Orleano „Pelicans“ - Ouklendo „Warriors“. 20.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Premjera. 
20.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
21.00 Rusijos „Premier league“ 14 turo apžvalga. 
Premjera. 2.00 Sportinio pokerio Premier lyga.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Real“ - PSG. 8.50 
UEFA Čempionų lyga. „Manchester United“ - 
CSKA. 10.40 Futbolas. Vokietijos taurės rung-
tynės. „Wolfsburg“ - „Bayern“. 12.30 Malaizijos 
MotoGP lenktynės. 14.05 Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 14.30 KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 16.30 UEFA Čempionų lyga. „Man-
chester United“ - CSKA. 18.20 UEFA Čempionų 
lyga. „Real“ - PSG. 20.10 UEFA Čempionų lygos 
dienos apžvalga. 20.35 „Formulė-1“. Meksikos 
GP lenktynių apžvalga. 21.35 UEFA Čempionų 
lyga. „Roma“ - „Bayer“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Arsenal“. 
1.35 UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 eurosPorT
7.30 Dailusis čiuožimas. „ISU Grand Prix“, Kanada. 
9.30 Motosportas. 10.45 Sporto linksmybės. 11.00, 
13.30, 16.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesio-
nalų lyga. 11.30, 15.00, 16.30, 20.00, 2.30 Futbolo 
legendos. 12.00, 17.00, 3.00 FIFA U17 Pasaulio čem-
pionatas. Čilė. 16.00, 16.55 Futbolo apžvalga. 19.00, 
1.10, 4.00 Angliškasis biliardas. 21.00 Krepšinis. 
ULEB Europos taurė. 22.55, 1.00 Trečiadienio sporto 
įvykių apžvalga. 23.00 Jojimas. FEI pasaulio taurė, 
Prancūzija. 23.10 Jojimas. Raitelių klubas. 23.15 
Golfas. JAV P.G.A. turas. 0.15 Studijos svečias.

 22.30  „Meilė iš pirmo 
   smūgio“

 14.05   Kelionių vėjai. 
   Vengrija.

 18.25   „Detektyvė 
   Džonson“

 15.40   „Pašokime!“ 17.00  „Kobra 11“ 16.30   „Mano gyvenimo
   šviesa“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 19.25  „Policija ir Ko“  21.30  Vaivos 
  pranašystės

 21.00   Legendos 21.30  „Užkariavimas“ 17.15   Yra, kaip yra 21.00  „Moterys 
   meluoja geriau“

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.30, 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 9.25 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 9.55 Senoji animacija. 10.55 „Erškėčių 
paukščiai“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Svetimi“. 16.00 Žuvis vakarienei su Džeimiu 
Oliveriu. 18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Komedija „Jis 
arba niekas“. 0.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.35 Dviračio 
šou. 11.05 Autopilotas. 11.30 Mes pačios. 11.55 
KK2. 12.30 Pagalbos skambutis. 13.05 Valanda 
su Rūta. 14.20 24 valandos. 15.20, 16.30, 21.00 
Dviračio šou. 15.55 Nuo... Iki. 17.00, 22.00, 2.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 1.05 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.15 
Labas rytas. 10.15 Užkalbėjimo teorija. 11.25, 
12.20, 21.10 „Didžioji“. 14.00 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50 Susituokime. 
17.50 Izmailovo parkas. 20.00 Laikas. 20.40 Lie-
tuvos laikas. 23.10 „Baltasis tigras“. 1.35 Nakties 
naujienos. 1.50 „Norų metas“. 3.25 „Stotis“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
Šeimos detektyvas. 14.00 „Sklifosovskis“. 17.15, 
2.50 Tiesioginis eteris. 20.00 „Laiškai ant stiklo“. 
22.00 Dvikova. 23.40 „Rusijos bastionai. Vyborgo 
miestas“. 1.25 „Slaptosios kanceliarijos ekspedi-
toriaus užrašai“. 2.20 „Juoko kambarys“. 

 Ren
7.55, 19.25, 21.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.50 Kviestinė vakarienė. 9.50 „Kariai 16“. 10.45 
„Kitas 2“. 12.30 Ekstrasensų mūšis. 14.35 Kokie 
žmonės. 15.35 „Gobšumas“. 16.30 Fantastika po 
grifu „Slaptai“. 17.30 Keista byla. 18.25 Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
23.15 „V ir M“. 0.05 „Kariai 16“. 0.55 Keista byla. 

 nTV MIR
5.00 NTV rytas. 6.10, 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 8.05 Rytas 
su J.Vysockaja. 9.20 Lolita. 10.15 „Eigulys“. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 20.40 „Vora-
tinklis 7“. 22.40 Dienos anatomija. 23.20 „Kurorto 
policija“. 1.05 „Maskva. Centrinė apygarda 3“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo 
egzaminas“. 16.15 „Vilnoteka“. 16.35 „Kartu“. 
17.35 „Ex Libris“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.30, 7.00 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25, 
6.40 Giminės saga. 20.25 Kultūros informaci-
ja. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.55, 
3.45 „Determinatorius“. 0.40 „Pitbulis“. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
5.40 „Kalėdos pagal Kranksus“. 7.20 „Planketas 
ir Makleinas“ (N-14). 9.00 „Pagauk ir paleisk“. 
10.55 „Paryžius Manhatanas“. 12.20 „Arčiau“. 
14.00 „Rizikos riba“. 15.45 „Calvary“. 17.30 
„Žodžių magija: JK Rowling istorija“. 19.00 
„Advokatas iš Linkolno“ (N-14). 21.00 „Meilės 
punšas“. 22.40 „Mums reikia pasikalbėti apie 
Keviną“. 0.40 „Planketas ir Makleinas“ (N-14). 
2.30 „Pagauk ir paleisk“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05, 
1.55 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Iliu-
zionistas. 14.30 Nemėginkite pakartoti. 21.00, 
2.50 Nekilnojamojo turto karai. 22.00, 3.40 
Sandėlių karai. Kanada. 23.00, 4.30 Garažų 
auksas. 24.00, 5.20 Turbo rinkėjai. 1.00 Nesė-
kmių garažas. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00, 23.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Geriau-
sias kotedžas sportininkui. Koloradas. 16.00 
Karai dėl bagažo. 17.00 Neįprastas maistas. 
18.00 Šeino Delio prieskonių kelionė. 21.00, 
3.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00, 4.00 Vaikan-
tis brangenybių. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

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

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

„Kovotojas“  
(N-14).

0.55 „Kaulai“ (N-14).
1.45 „Amerikiečiai“ 

(N-14).
2.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
3.30 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
 burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 24 valandos (N-7).
9.55 Yra, kaip yra (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas: 

„Čempionės 
 likimas“.
12.05 Tikras gyvenimas: 

„Egoistė“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo f. 

„Chaosas“ (N-14).
0.15 „Kortų namelis“ 

(N-14).
1.20 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.30 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

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

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

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

„Užkariavimas“ 
(N-14).

23.25 Trumposios 
žinios.

23.30 Durys atsidaro.
0.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.05 Trumposios žinios.
1.10 Misija. Vilnija.
1.35 Klauskite daktaro.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Gyvenimas.
5.10 Stilius.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ (1) 
(N-7).

9.15 „Žurovas. Rožinis 
zuikis. I dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Aš - šnipas“  
(N-7).

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

0.25 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.30 Bamba TV (S).

6.54, 14.35 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

11.45, 12.05, 13.05 
Ginčas (N-7).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.50, 15.05 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 2.10, 5.05 

Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Ar žinai, 

kad? Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

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

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25, 3.45, 5.30 Reporteris.
2.35, 4.20, 6.05 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Anželika Cholina. 

Moterų dainos.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Porcelianas.
12.30 Kelias į namus. 

Broliai Gataveckai.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 „Vytautas Paukštė. 
Įslaptintas gyvenimas“.

14.45 Atspindžiai.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Šviesė Čepliauskaitė. 

M. K. Oginskis -  
kompozitorius. 1 d.

18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 „Šoblės“ kino klubas 

pristato. 
0.15 Dabar pasaulyje.
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 22.30  „Moteris, kuri 
  sugrįžta“

 13.00  „6 kadrai“ 18.00   „Senojo Tilto 
   paslaptis“

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
14.00 „Būrėja“.
14.35 „Griežčiausi tėvai“.
15.35 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
20.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Trileris

„Prieblanda.  
Triguba spiralė“ 
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.05 „Ties riba“ 
(N-14).

1.00 „Pabaiga“.
2.00 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“  
(N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

11.30 „Elementaru“ 
(N-7).

12.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma  
misija 3“  
(N-7).

0.40 Drama „Margareta“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

11.00 „Komisaras 
Manara“  
(N-7).

12.00 „Drakono vartai“ 
(N-7).

14.10 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

14.40 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.45 „Tėvai už borto“.
16.25 Karštos senos 

sėdynės.
16.55 „Aristokratai“ 

(N-7).
17.55 „Tikroji padėtis“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

„KOVOTOJAS“
Drama. JAV. 2010.
Režisierius D.O.Raselas.
Vaidina M.Volbergas, K.Beilas, E.Adams.

Šioje tikra istorija pagrįstoje dramoje pasakojama apie neįtikėtiną boksi-
ninko Mikio Vordo-Airio kelią į pasaulio bokso šlovės olimpą. Jo pakilimą 
į šlovės viršūnę prižiūrėjo jo netikras brolis Dikis, treneriu tapęs buvęs 
boksininkas, įklimpęs į narkotikų ir nusikaltimų liūną. Ar pavyks Mikiui 
laimėti vadovaujant jo nepastoviam, į narkotikus įklimpusiam broliui?

rekomenduoja

 „PRIEBLANDA.  
TRIGUBA SPIRALĖ“
Trileris. Didžioji Britanija. 2013.
Režisierius G.Brynas
Vaidina R.Haringtonas, M.Haris, 
H.Daniel

Pelkynuose aptinkamas nužudytos 
merginos kūnas. Žudikas smarkiai 
pasidarbavo, aprengdamas kūną 
raudona suknia ir gražiai jį paso-
dindamas...

„CHAOSAS“
Veiksmo filmas. Kanada, JAV, 
Didžioji Britanija. 2006.
Režisierius T.Džilijas.
Vaidina R.Filipė, V.Snaipsas, 
Dž.Stathamas.

Vagių gauja užgrobia banką, paim-
dama įkaitais visus, kas jame buvo. 
Gangsterių vadeiva išsikviečia de-
rybininką - detektyvą Konersą. Ka-
dangi Konerso reputacija bloga, jam 
vadovauja naujokas Dekeris.

„NEĮMANOMA MISIJA 3“
Veiksmo Trileris. Vokietija, JAV. 
2006.
Režisierius Dž.Dž.Abramsas.
Vaidina T.Kruzas, F.S.Hofmanas, 
M.Monagan.

Šnipas Itanas Hantas užduočių ne-
bevykdo, jis treniruoja kitus agentus. 
Tačiau vadovybė prašo įvykdyti pa-
skutinę užduotį - sulaikyti tarptautinį 
ginklų ir informacijos prekeivį Oveną...

TV1
21.00

TV6
22.00

LNK
22.00

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 6.36, 0.45 Iš-
kviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 
8.15, 13.45 Naktis. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Krokodilų 
šėrimo manija. 17.25, 22.55, 3.25 Ostinas Styvensas. 
18.20, 22.00, 1.40 Keiko. 20.10, 5.49 Laukinė gamta 
su Dominiku Monagenu. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.00, 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
tas. 8.30, 20.25 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Ž. Savicku. 9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 9.30, 21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Laboral Kutxa“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
11.30 Olandijos „Eredivisie“ lygos 11 turo apžvalga. 
12.00, 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ -
„Roda JC“. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Ispanija. 16.00 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. John 
Isner - Ričardas Berankis. Ketvirtfinalis. 2015 m. 
17.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
18.00 NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ - San 
Antonio „Spurs“. 20.00 Čempionai LT. Švenčionių 
rajono atviras moksleivių grappling imtynių čem-
pionatas. Premjera. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 24.00 ATP 250 Atlanta. Vyrų teni-
sas. John Isner - Ričardas Berankis. Ketvirtfinalis.

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. Apžvalga. 8.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 9.00 Anglijos Premier lygos žurnalas. 9.30 
UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ - „Arsenal“. 11.20 
UEFA Čempionų lyga. „Roma“ - „Bayer“. 13.10 Dvira-
čių sportas. Pasaulio taurė. 16.45 Boksas. Stephenas 
Smithas - Devisas Boschiero. 17.30 UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 17.55 Eurolyga. „Chimki“ -
„Strasbourg“. Tiesioginė transliacija. 19.55 UEFA 
Europos lyga. „Sion“ - „Bordeaux“. Tiesioginė trans-
liacija. 22.00 Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Anadolu 
Efes“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Eurolyga. „Brose 
Baskets“ - „Maccabi“. 1.35 Eurolyga. „Chimki“ -
„Strasbourg“. 3.25 Premier lygos apžvalga. 5.10 Fut-
bolas. UEFA Europos lyga. „Sion“ - „Bordeaux“. 

 EUROSPORT
6.00 FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 8.30 
Motosportas. FIA pasaulio čempionatas. 9.00 
Motosportas. „Porsche“ supertaurė. 9.30 Dailusis 
čiuožimas. ISU Grand Prix, Kanada. 11.30 Motos-
portas. „Porsche“ supertaurė. 12.00, 3.00 Angliš-
kasis biliardas. Tarptautinis čempionatas Kinijoje. 
13.00 Sporto linksmybės. 14.00, 16.00, 21.00, 4.00 
FIFA U17 Pasaulio čempionatas. Čilė. 15.00, 19.30, 
20.00 Futbolo legendos. 18.00, 18.30, 19.25 Fut-
bolo apžvalga. 18.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 19.00 Futbolo apžvalga. FIFA.

TV3
22.30
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n Žanras: Trileris, kriminalinis, 

biografinis 
n Režisierius: Brian Helgeland 

n Vaidina: Tom Hardy, Christopher 

Eccleston, David Thewlis, Emily Browning, 

Taron Egerton ir kiti

 „legenda“

Kinas su žvaigžde

Ringailė Stulpinaitė

- Kaip vertini pagrindinio aktoriaus 
Tomo Hardžio (Tom Hardy) vaidybą įkū-
nijant brolius Krėjus?

- Savo vaidmenį jis atliko neblogai, tačiau, 
kad ir koks žavingas yra Tomas Hardis, šiame 
filme savo personažų įtaigumu, mano akimis, 
jį pralenkė kiti aktoriai. Netgi antraeiliai, su-
gebėję sukurti išties ryškius charakterius. 
Tiesa, kiek erzinančius personažus, tačiau 
turbūt sukurti erzinantį personažą yra geriau 
nei likti nepastebėtam. Tačiau negaliu sakyti, 
kad jo vaidyba buvo bloga, tiesiog kai kurių 
kitų veikėjų vaidyba man buvo įspūdingesnė.

- Labiausiai patikusi filmo scena? 
- Vienos labiausiai patikusios scenos iš-

skirti negalėčiau.

- Kuo šis filmas įdomus, patraukiantis?
- Kadangi esu nepataisoma filmo „Krikšta-

tėvis“ gerbėja, filmais apie mafiją mane su-
dominti galima nesunkiai. Žinoma, šie filmai 
nepalyginami dėl daugybės priežasčių. Šiuo-
laikinėje kino produkcijoje pasigendu įspū-
džio, kad kūrėjai iš filmo išspaudė viską, ką 
galėjo, dažniau tai yra greito vartojimo pro-
duktai be užuominos apie galimus tęsinius. 

Daugiausia, mano manymu, šio filmo ver-
tę kuria autorių sumanyti įdomūs, netradici-
niai personažai. Siužetas taip pat įdomus, ja-
me esama nenuspėjamų epizodų.

- Rekomendacija, kam ir kodėl verta 
pažiūrėti šį filmą?

- Nors filme esama ir romantinės linijos, 
filmas tiktų kriminalinių trilerių mėgėjams, 

kurių netrikdo smurtas ekrane. Taip pat įdo-
mu ir tiems, kurie domisi praeito amžiaus 
septintojo dešimtmečio mada. Įdomu išvys-
ti to meto namų interjerus, aprangos stilių, 
automobilius.

- Jeigu galėtum prisidėti prie šio filmo 
režisūrinių sprendimų, ką nors keistum? 

- Turbūt jų vietoje nebūčiau rinkusis dalies 
istorijos pasakoti per vienos iš veikėjų išgyve-

nimus ir monologą, nes tokiais atvejais vei-
kėjos monologas, pasakojimas turi būti labai 
stiprūs ir įtaigūs. Ir dar, man nepatinka (bet 
tai būdinga absoliučiai daugumai filmų), kad 

juose blogiukai galiausiai visada pralaimi. 

- Kokius filmus labiausiai mėgsti žiū-
rėti laisvalaikiu? 

- Prieš keletą metų labai mėgau siaubo 
filmus, tačiau dabar juos renkuosi labai retai. 
Pastaruoju metu itin pamėgau detektyvus. 
Taip pat stengiuosi peržiūrėti kuo daugiau 
kino klasika tituluojamų praeito amžiaus pas-
taraisiais dešimtmečiais sukurtų filmų.

Blogiukai per dažnai pralaimi?
Šeštadieninės LRT televizijos laidos  
„Labas rytas, Lietuva“ vedėja ViLija 
andRuLeVičiūTė (27) yra  kino filmų 
apie mafiją gerbėja. Ši tema labiausiai ją 
sužavėjo pažiūrėjus garsųjį „Krikštatėvį“. 
ir nors dažnas, žiūrėdamas filmą, laukia 
geros pabaigos, Vilijai šiek tiek gaila, kad 
blogiukai visuomet pralaimi.

Filmo pliusai minusai

Personažai, filmo 
tema, scenografija

Kartais labai nesunkiai 

nuspėjami epizodai

Seniau mėgusi siaubo filmus  
Vilija Andrulevičiūtė pastaruoju metu 

renkasi detektyvus arba kino klasika 
tituluojamus filmus

Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 30-5 d. 10.30, 12.50, 16.10, 
19.10, 21.40 val.
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 30-5 d. 
10.50, 13.10, 18.20, 21 val.
„skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 11, 13.20, 15.50, 19.30, 21.50 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
5 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 30-5 d. 11.20, 13.30, 15.30, 18.50, 
21.10 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.10, 12.20, 14.40, 17 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.40, 13.50, 16.20, 
18.40 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 30-5 d. 10.40, 16.30, 
20.50 val. (10.40 val. seansas vyks 30-1 d.; 5 d. 20.50 val. 
seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
30-5 d. 10.20, 16, 21.20 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 
13, 18.30 val.
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 30-5 d. 13.40, 18 val. (5 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
30-5 d. 15.40, 20.20 val. (5 d. 20.20 val. seansas nevyks).
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 20.40 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 30-4 d. 17.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis
 veiksmo f., JAV, N-13) - 30-5 d. 11.10, 13.40, 16.05, 
18.50, 21.20 val.
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 30-5 d. 
11.30, 16.20, 18.30, 20.50 val.

„skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 11.20, 13.50, 16, 18.20, 20.40 val.
„Tanhoizeris“ (originalo k.) - 31 d. 18 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
5 d. 19.40 val. (LNK kino startas).
scanorama 2015 (festivalis) - 5 d. 19, 22.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-5 d. 12, 14.10, 16.30, 18.30 val. (31 d. 
16.30 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11, 13.10, 15.30, 20.30 val.
„Hotel Transylvania 2“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 30-5 d. 14.45, 17 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 30-4 d. 15, 18.40, 20.40 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
30-5 d. 12.45, 18.10, 20.50 val. (12.45 val. seansas  
vyks 30-1 d.).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 30-5 d. 13.15, 18.40, 21.10 val.  
(13.15 val. seansas vyks 30-1 d.).
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 15.30, 
17.40, 20.50 val. (5 d. 17.40, 20.50 val. seansai nevyks).
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 30-5 d. 12.15 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 30-5 d. 11.30, 14, 19.20 val. (11.30 val. seansas 
vyks 30-1 d.).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
30-5 d. 11.45, 17.15 val. (11.45 val. seansas vyks  
30-1 d.).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 
14.30, 20 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 15.45, 21.30 val.
„legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 30-5 d. 15.10, 21.30 val. (31, 4-5 d. 
21.30 val. seansas nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-1 d. 12.30 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 30, 1, 3 d. 
18.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Velnio nuotaka“ (muzikinė drama, Lietuva) - 30 d. 
18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 30 d. 
21 val. 31 d. 18.10 val. 1 d. 16.20 val. 2 d. 19.10 val.  
3 d. 17 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
31 d. 14.20 val. 1 d. 14.30 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 31 d. 
16 val. 2 d. 21 val. 4 d. 16.50 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 31 d. 20 val. 1 d. 20.50 val. 2 d. 17 val. 3 d. 
21 val. 4 d. 21.10 val.
„Roko karalienė“ (komedija, JAV) - 2 d. 15 val.
„Beveik Švedija“ (dokumentinis f., Lietuva) - 3 d. 19 val.
„Vienybė“ (dokumentinis f., JAV) - 4 d. 19 val.
„sebastijonas“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 5 d. 17 val.
„Įsiutusi rožė“ (drama, Prancūzija, Lenkija) - 5 d. 
18.45 val.
„Kinas: viešas reikalas“ (dokumentinis f., Vokietija, 
Rusija) - 5 d. 20.30 val.

MulTiKinO OZAs
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis 
veiksmo f., JAV, N-13) - 30-4 d. 15.45, 19.30, 22 val.  
5 d. 15.15, 19.30, 22 val.
„skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
5 d. 20 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 30-3 d. 10.30, 12.45, 15, 18.15 val.  
4 d. 11.30, 13, 15, 18.15 val. 5 d. 10.30, 12.45, 15,  
17.45 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-3 d. 11.45, 12.15, 13.30, 14, 16.15, 
17.15 val. 4 d. 10.30, 12.15, 14, 16.15, 17.15 val. 5 d. 
11.45, 12.15, 13.15, 14, 16.15 val.
„išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
30, 1, 3 d. 19 val. 2, 4 d. 21.30 val. 5 d. 16.30 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 30-5 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 
22 val.

„Greitų ir įsiutusių“ mega žvaigždė Vi-
nas Dyzelis (Vin Diesel) sugrįžtą į kino 
ekranus fantastiniame veiksmo ir specia-
liųjų efektų filme „Paskutinis raganų me-
džiotojas“! Šiuolaikinis pasaulis turi daug 
paslapčių, tačiau labiausiai nustebsite suži-
noję, kad raganos vis dar gyvena tarp mūsų 
ir sėja Juodąją Mirtį. Prieš daugelį amžių 
Kolderiui, geriausiajam „Kirvio ir kryžiaus“ 

ordino kariui, pavyko nugalėti visagalę Ra-
ganų Karalienę, tačiau mirdama ši spėjo 
prakeikti narsuolį amžinam gyvenimui.

Bėgo metai, ir Kolderis liko vienintelis 
gyvas raganų medžiotojas. Tamsos pasaulio 

jėgoms padedant netikėtai prisikėlusi galin-
goji Raganų Karalienė trokšta atkeršyti Kol-
deriui ir tuo pačiu sunaikinti žmoniją. Kolde-
ris priverstas ruoštis savo didžiausiajai kovai.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Paskutinis raganų 
medžiotojas“

„The Last Witch Hunter“

Kino teatruose nuo spalio 30 d.

n Mistinis veiksmo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Breck Eisner

n Vaidina: Vin Diesel, Elijah Wood, Rose 

Leslie, Michael Caine ir kiti

n iMDB: 6,3/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas

„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 30, 1, 3 d. 16.30, 21.30 val. 31, 2, 4 d. 16.30,  
19 val. 5 d. 19 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 30-4 d. 20.30 val. 5 d. 21.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 30-5 d. 14.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 30, 1, 3, 
5 d. 21.45 val. 31, 2, 4 d. 19.15 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 30-5 d. 10.15, 11.15 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 13.45, 
18.30, 21.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
30, 1, 3, 5 d. 19.15 val. 31, 2, 4 d. 22 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 30, 
1-5 d. 10, 11 val. 31 d. 10, 11.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 30-5 d. 16.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30, 1-3 d. 11.15 val. 5 d. 11 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 31 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
4 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 30 d. 17.30 val. 31 d. 16.40 val. 3 d. 18.40 val.  
5 d. 17 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 31 d. 15 val. 
4 d. 18 val.
„Ieškojimai“ (drama, Prancūzija, Gruzija) - 31 d. 18 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 3 d. 17.20 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 4 d. 19.40 val.
„Nauja draugė“ (komiška drama, Prancūzija) - 5 d. 
18.20 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 30-5 d. 11.20, 13.50, 16.30, 19.10, 21.40, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, N-16) - 
30-5 d. 13.20, 15.45, 18.50, 21, 23.45 val. (23.45 val. sean-
sas vyks 30-31 d.; 31 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Tanhoizeris“ (originalo k.) - 31 d. 18 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
5 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.15, 11, 12.20, 14.40, 17 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.50, 14, 16.10, 18.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 30-5 d. 12.50, 15, 19.40, 21.50,  
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
30-5 d. 16, 18.40, 21.20 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 30-5 d. 13, 15.30, 
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 30-31 d.).
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 20.30 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 
12.40, 18.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
30-5 d. 21.10 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 30-1 d. 10.30 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 30, 1-4 d. 18 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 30, 1-4 d. 20.40 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.40 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 30-5 d. 10.45 val.

„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 30-5 d. 17.15 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 30-31 d. 23.50 val.

CINAMON
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
5 d. 19 val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (mistinis veiksmo f., 
JAV, N-13) - 30-5 d. 13.15, 19.05, 22.15 val.
„Skautai prieš zombius“ (siaubo komedija, JAV, 
N-16) - 30-5 d. 17.15, 19.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 30-5 d. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 30-5 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45,  
18.45 val. (5 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV) - 30-5 d. 18, 20.05 val.
„Išmokyk mane mylėti“ (drama, Italija, JAV, N-13) - 
30-5 d. 15.30 val.
„Purpurinė kalva“ (fantastinė siaubo drama, JAV, 
N-16) - 31, 2, 4 d. 21.45 val.
„Legenda“ (kriminalinė drama, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija, N-16) - 30-5 d. 20.45, 22 val. (5 d. 20.45 val. 
seansas nevyks; 22 val. seansas vyks 5 d.).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
30-5 d. 14 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 21.20 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 30-5 d. 12 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 30, 
1, 3, 5 d. 21.45 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 30-5 d. 15, 19.45, 22.05 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
30-5 d. 16.30 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 30-5 d. 11.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 30-5 d. 
11.15 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Pirmadienį Londone, „Royal Albert 
Hall“ rūmuose, vyko iškilmingas 
naujausio filmo apie agentą Džeim-
są Bondą pristatymas. Režisieriaus 
Semo Mendeso (Sam Mendes) re-
žisuotas „007 Spectre“ - jau 24-as 
filmas apie legendiniu tapusį herojų 
Džeimsą Bondą. Jį, beje, jau ketvirtą 
kartą iš eilės, vaidina aktorius Danie-
lis Kreigas (Daniel Craig). Į pasaulinę 
filmo premjerą rinkosi garsūs žmo-
nės, tarp jų - ir karališkoji britų pora: 
princas Viljamas (William) su žmona 
Ketrina (Catherine). Kembridžio her-
cogienė raudonuoju kilimu žengė 
pasipuošusi melsva „Jenny Packham“ 
suknele. Filmas „007 Spectre“ Lietu-
voje bus pradėtas rodyti po savaitės.

Į naujausią filmo apie Bondą premjerą rinkosi garsenybės

Fotografams pozavo filmo „007 Spectre“  
aktoriai Lėja Seidu (Lea Seydoux), Danielis Kreigas 
(Daniel Craig) ir Monika Beluči (Monica Bellucci)

EPA-Eltos nuotr.
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Į naujausią filmo apie Bondą premjerą rinkosi garsenybės

Į filmo apie Bondą pasaulinę premjerą 
atėjo ir princas Viljamas (William) su 
žmona Ketrina (Catherine) Legendinė aktorė ir 

knygų autorė Džoana 
Kolins (Joan Collins)

Aktorė Naomi Haris 
(Naomie Harris)
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
30 d. 18.30 val. P.Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“. 
3 v. opera rusų k. Dir. R.Šervenikas.
31 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
4 d. 18.30 val. - „Carmen“. 2 v. baletas. 
Dir. J.M.Jauniškis.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
30 d. 19 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
31 d. 16 val. Mažojoje salėje - Vytauto V.Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgo 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“ 
(VšĮ Vytauto Kernagio fondo spektaklis).  
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
5 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
30 d. 18 val. - „Gero humoro dozė“ (teatras „Kitas Kampas“).
3 d. 18.30 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi namie“.
4 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
30 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.
31 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ 
(pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
31 d. 18 val. - Atsisveikinimas su spektakliu! 
M.McDonagh „Pagalvinis“ (N-14). Rež. J.Vaitkus.
3 d. 18 val.; 4 d. 16 val. - „Teritorija“ (pagal 
M.K.Oginskio priesakus sūnui). Rež. A.Pukelytė.
5 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

30 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“ 
(fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.
31 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal 
E.T.A.Hoffmaną). Rež. G.Radvilavičiūtė.

Mažojoje salėje
31 d. 12 ir 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno 
pasaką). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
30 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
30 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - „Va Banque“ (pagal A.Če -
chovo „Meška“, N-14). Rež. I.Stundžytė (teatras „Atviras ratas“).
31 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Maži stebuklai“. 
Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).

KEisTuOliŲ TEATRAs
4 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ (N-14). 
Rež. E.Kižaitė.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
3 d. 19 val. - F.Kafka „Nuosprendis - metamorfozė“. 
Rež. P.Ignatavičius.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Gay 
„Vargšų opera“. Rež. A.Kurienius.
31 d. 18 val. Rūtos salėje - Premjera! D.Loher „Klaros 
santykiai“. Rež. R.Atkočiūnas.
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Kartu“ (N-16). Rež. A.Areima.
4 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
30 ir 31 d. 18 val. - F.Vaildhorno „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
5 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Rež. K.Jakštas. Dir. V.Visockis.

KAunO KAMERinis TEATRAs
30 d. 19 val. - D.Čepauskaitės „Diena ir naktis“. 
Rež. S.Rubinovas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
30 d. 18 val. - „Gero humoro dozė“ (teatras „Kitas Kampas“).
3 d. 18.30 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi 
namie“.
4 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
5 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“.

Šias abi grupes, savo šalių tradicinę mu-
ziką atliekančias moderniame kontekste, 
Lietuvos klausytojai galėjo girdėti atskirai: 
„Etran Finatawa“ 2014 m. pavasarį, o „Hu-
un-Huur-Tu“ - 2011 m. „Etran Finatawa“ ir 
„Huun-Huur-Tu“ grupių susijungimas yra 
ypatingas ir netikėtas reiškinys, susiejantis 

dviejų Vakarų Afrikos klajoklių tautų, tuare-
gų ir „wodaabe“, iš karštų Sacharos dykumų 
muziką su atšiaurių Tuvos stepių užgrūdin-
tų klajoklių kūryba. Abi šios grupės yra labai 
originalios ir savitos, todėl jų bendradarbia-
vimas žada didžiausių muzikos gurmanų dė-
mesio vertą pasirodymą.

Pirmą kartą pasaulyje Afrikos ir Tuvos klajoklių muzika vienoje scenoje

l 2004 m. susibūrusi „Etran Finatawa“ yra pirmoji 
grupė, panaudojusi Vakarų Afrikos klajoklių tuaregų 
ir „wodaabe“ muziką bei dainas moderniame kon-
tekste. Pažodžiui grupės pavadinimas reiškia „tradi-
cijos žvaigždės“ - ir ne veltui, nes „Etran Finatawa“ 
atskleidžia didžiulį Nigerio tautų kultūrinį paveldą.
l Šiuo metu grupės pagrindą sudaro penki 
muzikantai, iš kurių du yra tuaregai ir trys - „woda-
abe-fulani“ genties atstovai. „Etran Finatawa“ savo 
kūryba siekia atkreipti dėmesį į Vakarų Afrikos 
klajoklių tautų palikimą ir jo išsaugojimą. Nigeryje 
„Etran Finatawa“ muzika tapo kultu, o jų dainos dai-
nuojamos mokyklose.
l „Etran Finatawa“ yra išleidusi penkis albumus, o 
naujausias jos darbas „Sahara Sessions“ buvo įra-
šytas labai neįprastai: dykumų gilumoje, prisidengus 
vien gyvūnų odos palapine ir vidurnakčio žvaigždžių 
vainiku.
l 2007 m. debiutinis albumas „Introducing Etran 
Finatawa“ buvo nominuotas BBC radijo „world“ 
muzikos apdovanojimuose.

apie „etran Finatawa“Organizatorių nuotr.

Lapkričio mėnuo „world“ muzikos gerbė-
jams žada būti ypatingas, nes vienoje  
scenoje susitiks dvi iš priešingų pasaulio 
pusių atklydusios muzikos grupės - „Etran 
Finatawa“ (Nigeris) ir „Huun-Huur-Tu“  
(Tuvos Respublika).

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.
5 d. 18 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“ 
(literatūriniai etiudai pagal S.Zweigo noveles). Vaidina: 
V.Bičkutė, V.Kochanskytė, D.Rudytė (Vilniaus mažasis 
teatras).

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
30 d. 18 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
2 d. 18 val. - G.Sibleyro „Vėjas topolių viršūnėse“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
30, 31 d. 18.30 val. - „Velnio nuotaka“. 2 v. miuziklas. 
Rež. K.S.Jakštas. Dir. D.Pavilionis.
5 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Adata“. 2 d. muzikinė 
drama (pagal fonogramą). Rež. R.Kaubrys. Choreogr. 
A.Liškauskas.

KONCERTŲ SALĖ
30 d. 19 val. - Premjera! M.Gungoras „2 smegenų 
istorija“. Rež. S.Uždavinys.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
31 d. 12 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŽVEJŲ RŪMAI
4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - B.Verberio „Nerealus 
šou“. Rež. A.Kriuščenko.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
30 d. 19 val. - „Pažadai kavos puodukui“. Lauros 
Remeikienės kompaktinės plokštelės pristatymas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

4 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos kon-
certas „Carl Philipp Emanuel versus Johann Sebastian“. 
Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas ir solistas 
M.Bačkus (violončelė). Solistai: L.Valickas, A.Strimaitis 
(smuikai). Dalyvauja R.Tepp (klavesinas, Estija).

VILNIAUS ROTUŠĖ
3 d. 19 val. - Vilnius Guitar Trio koncerte „Gitaros atradi-
mai“. A.Chalikovas, G.Šulinskas ir A.Zujevič.

ŠV.KOTRYNOS  
BAŽNYČIA

4 d. 18 val. - „Braziliška Fiesta“. Atlikėjai: A.Trindade 
(vokalas/gitara, Brazilija), A.Meška (fortepionas), D.Kodikas 
(saksofonas), S.Sopelevas-Vysockis (bosinė gitara), 
J.Zubkevič (mušamieji).

ŠV.JONŲ BAŽNYČIA
31 d. 18 val. - Koncertas „Prisiminkime ir pabūkime“. 
Atlikėjai: A.Liutkutė (sopranas), R.Vilkevičius (baritonas), 
A.Kvasytė (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ  
FILHARMONIJA

5 d. 18 val. - Vėlinių aidas. Kauno miesto simfoninis 
orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija),  
vadovas A.Treikauskas. Kauno valstybinis choras  
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis).

KLAIpĖdA

KONCERTŲ SALĖ
3 d. 18 val. - Carl Philipp Emanuel versus Johann 
Sebastian. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas 
ir solistas M.Bačkus, violončelė). Solistai: L.Valickas, 
A.Strimaitis (smuikas). Dalyvauja R.Tepp (klavesinas, Estija).

ŠV.pRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOpLYČIA
2 d. 19 val. - Koncertas Vėlinių proga. „Nors žvaigžde tu 
pakiltum“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (Meno vadovas ir 
dir. A.Vildžiūnas). Anatolijus Tumanovas (birbynė).

KITI MIESTAI

30 d. 17 val. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio baž-
nyčioje - Sakralinės muzikos valanda. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Valstybinis choras „Vilnius“. Dir. A.Dambrauskas.
2 d. 19 val. Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje - Sakralinės muzi-
kos valanda. V.Mončytė (sopranas), L.Giedraitytė (fortepijonas).

Vakarai
VILNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
2 d. 19 val. - Gyvo žodžio vakarai: „Ką Jūs manote apie 
gyvenimą?“ Aktorius Česlovas Stonys.

ŠV. JONŲ BAŽNYČIA
2 d. 18 val. „Baltas liūdesio balandis“. Lietuvos nacio nalinės 
kultūros ir meno premijos laureato Romualdo Granausko (1939-
2014) kūrybos vakaras. V.Sventickas (literatūrologas), V.Rumšas 
(aktorius), M.Čepytė (smuikas), Folkloro ansamblis „Poringė“ 
(vadovas V.Černiauskas). Koncerto vedėja L.Ligeikaitė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Pirmą kartą pasaulyje Afrikos ir Tuvos klajoklių muzika vienoje scenoje l 1992 m. susikūrusi „Huun-Huur-Tu“ yra keturių 

muzikantų grupė iš Tuvos Respublikos, atliekanti Pietų 

Sibiro klajoklių genčių folklorinę muziką.

l Jau kelis dešimtmečius ji yra viena pagrindinių grupių 

pasaulyje, populiarinančių tradicinį gerklinį dainavimą, 

kurį pasitelkiant vienu metu galima varijuoti keliais 

skirtingais garsais. Nepaprasta, tačiau šis vien žmogaus 

balso galimybėmis atliekamas Centrinės Azijos klajoklių 

dainavimas gali skambėti kaip fleita, švilpukas ar paukš-

čio giesmė. Ne mažiau išskirtiniai yra „Huun-Huur-Tu“ 

naudojami tradiciniai tuviečių ir mongolų liaudies instru-

mentai: dviejų stygų „igil“, dambrelis „khomus“, liutnia 

„doshpuluur“, šamanų bugnas „dunggur“ ir kiti. Nors ši 

akustinė grupė groja tuvių liaudies muziką, ji sėkmingai 

ir vis daugiau eksperimentuoja į savo kūrybą įtraukdama 

naujoves - vakarietiškus instrumentus, elektroninę muziką 

ir dirbdama su šiuolaikiniais kompozitoriais.

l „Huun-Huur-Tu“ yra išleidusi daugiau nei dešimtį savo 

solinių albumų bei antra tiek remiksų ir bendrų įrašų su 

skirtingomis grupėmis bei žymiais atlikėjais. Grupės albu-

mas „Eternal“ buvo įrašytas kartu su alternatyvios elektro-

nikos prodiuseriu ir muzikantu Karmenu Ricu (Carmen 

Rizzo), o kūrinio „Eki Attar“ remiksas 2002 m. vasarą 

buvo išrinktas geriausiu hitu Graikijoje.

l Grupės pavadinimas „Huun-Huur-Tu“ reiškia saulės spin-

dulius, matomus tik prieš saulėlydį ar saulėtekį, - jie visuomet 

yra įkvepiantys ir išskirtiniai, kaip ir grupės kuriama muzika.

apie „Huun-Huur-Tu“

Koncertai:
l Lapkričio 12 d. 19 val. Keistuolių teatre, Vilniuje.
l Lapkričio 13 d. 19 val. VDU Didžiojoje salėje, Kaune.
Bilietai www.bilietai.lt 
Daugiau informacijos www.gmgyvai.lt

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098,  
www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  3 0 61

Rašykite  club@
respublika.net         ●

        tu
Rite pa

siū
lym

ų
, k

u
R g

a
lėtų

 b
ū

ti ta
iko

m
a

 „la
isva

la
ik

io
“ n

u
o

la
id

a
?         ●

        Rašykite  club@
respublika.net

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

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413,  
www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 

Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

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

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

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

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091

Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

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

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

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

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

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

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

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881,  
www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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

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

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  3 0 63

www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Ne viskas bus rožėmis klota, 
asmeniniuose santykiuose teks perbristi 
ne vieną balą. Stenkitės įvykius vertinti 
ne kaip dalyviai, o kaip stebėtojai. 
Galimas netikėtas laimėjimas ar pelnin
gas užsakymas. Savijauta nebus pati 
geriausia, bet buvimas gamtoje duos 
stulbinančių rezultatų.

JAUČIUI

Meilėje viskas tiesiog to
bula. Sako, meilės nenusipirksi, bet 
turint daug pinigų galima smagiai 
paišlaidauti be sąžinės graužaties. 
Puikus metas imtis veiklos, kuriai 
galėtumėte skirti visą savo laiką. Būkite 
atidūs tvarkydami dokumentus. Net 
menkiausia klaida gali virsti nuostoliu. 
Saugokitės rankų traumų.

DVYNIAMS

Meilė bus tokia staigi ir netikėta, 
kad nenorėsite pabusti iš pasakiško 
sapno. Kad ir kaip smagu skęsti 
svajose, visgi apsidairykit aplinkui ir 
pasvarstykite, ar tebežiūrite į pasaulį pro 
rožinius akinius. Skrajojimas padebesiais 
gali atsiliepti darbų kokybei. Palankus 
metas išmokti vairuoti automobilį. 
Daugiau dėmesio skirkite sveikatai, ypač 
jeigu turite problemų dėl kraujospūdžio.

AVINUI

Prognozė sPalio 30 - laPkričio 5 d.

Prasidėjęs meilės romanas bus 
romantiškas, veržlus, teiks malonumo, 
vilčių, bus daug aistrų, pavydo, 
emocijų. Baikite pradėtus darbus, šią 
savaitę sėkmė lydės pardavimo vady
bininkus. Geras laikas valyti kepenis, 
gydyti sąnarius, plaučius, bronchus, 
nes Mėnulis Šaulio ženkle. Saugokitės 
traumų. 

ŠAULIUI

Nesistebėkite, kad teks išgyventi 
stiprius permainingus jausmus. Darbo 
ir karjeros reikalai klostysis puikiai. 
Dominuos pažintys su užsieniečiais. 
Geras laikas šią savaitę apsilankyti 
profilaktiškai pasitikrinti  tyrimai ir 
diagnozės bus tiksliausi. 

SKORPIONUI

Džiugins nauja pažintis, nors  
jos pradžia gal kiek ir komplikuota. 
Būkite kantrūs ir kartokite savo pagei
davimus, tai tik periodas, kai antra pusė 
apsimeta, kad jūsų nesupranta. Geras 
metas dirbantiesiems teisėsaugoje. 
Saugoti inkstus, endokrininę sistemą, 
pradėkite sportuoti. 

SVARSTYKLĖMS

Šiuo metu mėginkite kurti gražius 
santykius. Nors patirtas skausmas gali 
kelti nerimą, jūsų laukia graži ateitis. 
Pamirškite, kas buvo, ir džiaukitės da
bartimi. Norintiems keisti darbą dabar 
palankus laikas, galite gauti pasiūlymą 
iš užsienio. Saugokitės vandens 
telkinių.

VĖŽIUI

Puikus laikas vedyboms, meilės 
romanams, santykiuose vyraus darna, 
harmonija, skaidrumas. Labai palankus 
laikas kūrybiniams darbuotojams. 
Galimos permainos versle, šią savaitę 
reikėtų užbaigti pradėtus projektus 
ir nesiimti naujų. Palankus laikas 
atlikti sveikatinimosi procedūras, o 
besiruošiantiems pradėti sportuoti metas 
užsukti į sporto klubą. 

LIŪTUI

Nors norėsis sakyti, kad  
vidiniu balsu negalima pasitikėti,  
nuojauta neverta abejoti. Asmeniniame 
gyvenime padėkite vienas kitam 
tobulėti, siekti dvasinio ir fizinio  
bendrumo. Darbe jausitės kaip žuvis 
vandenyje, daugelis kreipsis į jus  
patarimo. Saugokitės apsinuodijimo 
maistu.

MERGELEI

Apims vienišumo jausmas, 
pasislėpti nuo savęs nepavyks, bet 
atminkite, jog tai laikina. Geras laikas 
vykti į verslo susitikimus. Jei numatomi 
sandėriai su užsieniečiais, neskubėkite 
ir viską gerai apsvarstykite. Turintieji 
stuburo, sąnarių problemų, drąsiai 
kreipkitės į medikus  gydymas duos 
teigiamų rezultatų. 

OŽIARAGIUI

Asmeniniame gyvenime pokyčių 
nenumatoma. Jeigu esate vieniši, 
statusas nesikeis. Šią savaitę baikite 
pradėtus darbus ir pradėkite ruoštis 
kitam veiklos etapui. Būsite sveiki, 
pamedituokite prie vandens telkinio, 
daugiau laiko praleiskite gamtoje.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti gyveni
mo žmogų kelionėje, užsimezgę jausmai 
neleis liūdėti, teiks malonių pojūčių, bus 
sportinio azarto, pavydo. Džiaugsitės 
sunkaus ir atkaklaus darbo rezultatais. 
Venkite peršalimų. 

VANDENIUI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

Muzikantas  
Jurgis Didžiulis
1979 11 05

Laidų vedėjas  
Viktoras Jakovlevas
1984 10 31

Bėgikė  
Eglė Balčiūnaitė
1988 10 31

Krepšininkai Darjušas  
ir Kšištofas Lavrinovičiai
1979 11 01
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Lygsvara. Kalibras. 
AV. Enrikė. Degutas. Oda. Kasos. 
Megera. Surašinėti. Lola.  
Narevas. Bajanas. Kalės. VE.  
Iranas. Akis. Ar. Enėjas. Rialas.  
Gro. Vadas. Belas. IL. Rasi. 
Kitas. Tekini. Kustodas. Palytėt. 
Kalis. Edas. SVV. Dija. Ostinas. 
Kameronas.
Horizontaliai: Kandela. Eva. 
Egojanas. LO. Mingela. Ėdikės. 
Uranija. Ust. Kreta. Arasas. Ūsas. 
Ten. Sesė. Koda. Karbidas. Karos. 
Sietas. Vidun. Alas. Karakalas. 
SA. Arakas. PVM. Gd. Šelis. Tave. 
Kivis. El. Varanas. Skydo. Sės. Itin. 
Rymot. Varinėja. Siderolitas.
Pažymėtuose langeliuose: 
MediuMas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 3 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Lauryna Butautaitė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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 Kalbasi du draugai:
- Ko tu toks liūdnas ir pavargęs?
- Ai... Darbas, darbas, vien tik darbas. 

Ryte, vakare darbas...
- Ir seniai tu taip ari?
- Nuo rytojaus pradedu...

l

Teatras atvyko į provincijos miestelį gast-
rolių. Pakabino afišą: „Beprotiška diena, 
arba Figaro vedybos.“

Publika nepatenkinta:
- Dvi valandos iki spektaklio, o kurį vai-

dinti, dar nenusprendė!
l

Vyras išlošė loterijoje milijoną. Grįžta 
namo, o ten - apsiašarojusi žmona:

- Brangusis, mano mama numirė.
Vyras, nieko netaręs, nuleidžia akis ir 

puola į vonią. Ten atsuka kraną, paleidžia 
vandens srovę ir sėdi. Žmona beldžiasi į vo-

nios duris, o jis ten sėdi, smagiai kikena ir 
tyliai šnabžda:

- Na ne, kai jau sekasi, tai sekasi!!!
l

Žmona vyrui piktai:
- Neišmanau, kaip galima visus savait-

galius praleisti alaus bare...
- Tai kam kalbi apie dalykus, kurių ne-

išmanai?
l

Gydytojas pacientei:
- Daugiau būkite gryname ore ir šilčiau 

renkitės.
Pacientė savo vyrui:
- Gydytojas rekomendavo man poilsį prie 

jūros ir šiltus kailinius.
l

Tikras vyras per savo gyvenimą turi at-
likti tris darbus: pasodinti medį, pastatyti 
namą, užauginti sūnų.

Tikra moteris per savo gyvenimą turi at-

likti tris darbus: nupjauti medį, sugriauti 
namą, užauginti dukterį.

Tikras lietuvis per savo gyvenimą turi 
atlikti tris darbus: užauginti sūnų, įsodinti 
į lėktuvą ir išnuomoti butą užsienyje, kad 
vaikas galėtų užsidirbęs nors retsykiais griž-
ti į Lietuvą kaip žmogus, o ne kaip valkata.

Tikras politikas, atėjęs į valdžią, turi atlik-
ti tris darbus: užauginti autoritetą, pasodinti 
savo oponentus ir pastatyti visą liaudį į vietą.

l

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sa-
ko kunigėliui:

- Oi, kunigėli, nusidėjau! Net nežinau, 
kaip čia jum pasakyti.

- Sakyk, sūneli, kas yra, ir nebijok - vis-
kas liks tik tarp mūsų!

- Kunigėli, mergą išvedžiau iš kelio...
- Taigi, labai gerai, sūnau, nes dar būtų 

mašina suvažinėjus! - atsako patenkintas 
kunigėlis.

aNEkDOTai
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PARADAS. Tokijo priemiestyje Kavasakyje 

(Japonija) vyko Helovino paradas, kuriame 

dalyvavo apie 2500 renginio dalyvių, pasi-

puošusių Helovino ir specialiomis „Žvaigž-

džių karų“ kaukėmis. Daugelis zombių buvo 

gana elegantiški ir puošnūs.

beprotiškas pasaULis


