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Jei trūksta motyvacijos sportuoti, pabend
raukite su Kierų šeima. Vilniaus ledo ritulio 
akademijos „Hockey Punks” treneris ir Lietu
vos nacionalinės vyrų ledo ritulio rinktinės 
kapitonas Mindaugas Kieras (37) ir jo 
žmona „VMg akademijos“ mokymų vadovė, 
lektorė, restoranų ir svetingumo ekspertė 
Jurgita (35) alsuoja sportu. Jis nuo pat ryto 
iki vakaro ant ledo  žaidžia pats arba treni
ruoja vaikus, ji  ne tik dirba, bet ir rūpinasi 
buitimi, jųdviejų 7 metų dukra Marcele ir ak
tyviai sportuoja. Jurgita prisipažįsta, kad net 
kai trūksta laiko nueiti į sporto klubą, ji bė
gioja laiptais iš pirmo aukšto į šeštą. Šeima 
džiaugiasi, kad sportas Lietuvoje vis dažniau 
užimą svarbią vietą žmonių kasdienybėje, 
ir kviečia atvykti į kasmetį „Vilniaus sporto 
festivalį 2017“, kur galima bus susipažinti su 
įvairiausiomis sporto šakomis.  

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokią vietą jūsų gyvenime užima 
sportas?

Mindaugas: Sportas mane lydi nuo pat ma-
žens, todėl jei kalbame apie užsiėmimus, be jo-
kios abejonės, jis užima pirmąją vietą. Sportas 
dažnai aplenkia ir darbus. Tai mano gyvenimo 
būdas.

Jurgita: Nuo pat mokyklos laikų visada 
sportuodavau - tai „kvadratas“, tai krepšinis, tai 
bėgiojimas, visada eidavau į sporto salę, į fitne-
są, aerobiką. Vienu metu buvau labai tuo užsi-
degusi, kilnojau svarmenis, labai daug dirbau su 
treneriu. Išvažiavusi į Angliją to taip pat neap-
leidau. Kasdien sportuodavau sporto klube. Grį-
žusi į Lietuvą pradėjau žaisti ledo ritulį, turėjo-
me subūrę mišrią komandą tiek iš vaikinų, tiek 
iš merginų. Kartu pradėjome treniruotis naujai 
susikūrusioje „Hockey Punks“ komandoje kar-
tu su žinomais atlikėjais Svaru (Gabrielius Liau-
danskas - red. past.), Pushu (Andrius Glušako-
vas - red. past.), vienu iš „Biplan“ lyderių. Žais-
davome kartu draugiškas varžybas Klaipėdoje, 
Panevėžyje. Kai vaikinai sustiprėjo ir pasuko 
link Lietuvos čempionato lygio, mums nebuvo 
alternatyvos tarp merginų. 

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Mindaugas ir Jurgita  Kierai:
Sportas - penas ne tik kūnui,  bet ir sielai
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Mindaugas Kieras:
n gimimo data, vieta: 1980 m. birželio 7 d., Elektrėnai
n išsilavinimas: aukštasis, sporto vadyba
n Veikla: treneris
n Šeimos padėtis: vedęs, augina dukrą Marcelę
Jurgita Kierė:
n gimimo data, vieta: 1982 m. liepos 7 d., Salakas, Zarasų r. 
n išsilavinimas: aukštasis. Verslo vadyba
n Veikla: „VMG Akademijos“ mokymų vadovė ir lektorė
n Šeimos padėtis: ištekėjusi, augina dukrą 
Marcelę
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- Ledo ritulys ne tokia jau moteriška 
sporto šaka...

Jurgita: Taip, ne moteriška, bet labai įtrau-
kianti. Tiesa, bandėme Lietuvoje rinkti mergai-
čių komandą, bet nelabai pavyko. Taigi, šiaip ar 
taip, visą gyvenimą sukuosi sporto pasaulyje.

- Mindaugai, kaip prasidėjo jūsų drau-
gystė su ledo rituliu?

Mindaugas: Pradėkime nuo to, kad gimiau 
Elektrėnuose. Ten buvo ir iki šiol yra pati gražiau-
sia ledo čiuožykla, kiek esu matęs per savo karje-
rą. Visada buvo smagu į ją užeiti, pasižiūrėti, kas 
ten vyksta. O viskas prasidėjo nuo to, kai dar bu-
vau moksleivis. Į mokyklą atėjo treneris ir pasiūlė 
pabandyti šią sporto šaką. Žinoma, kad subėgo vi-
si berniukai, bet po mėnesio likome dviese, o dar 
po dviejų trijų mėnesių aš likau vienas. Tiesa, tuo 
metu norėjosi išbandyti visas sporto šakas. Ir te-
nisą, ir dziudo, daug ką išbandžiau, bet niekas taip 
nesužavėjo kaip ledo ritulys. Čiuožykla labai gera, 
atvažiuodavo meistrai iš kaimyninių valstybių. Ei-
davau žiūrėti varžybų. Per tiek metų niekas manęs 
iš šios sporto šakos taip ir neperviliojo. Buvo eta-
pų, kai mažiau treniruodavausi, bet vis tiek neap-
leidau. Vėliau supratau, kad reikia imtis rimčiau, 
tada prasidėjo įdomesnis kelias. 

- Ar galima sakyti, kad ledo ritulys jūsų 
mėgstamiausia sporto šaka?

Mindaugas: Taip. Tiesa, vasarą atrandu naujų 
sporto šakų, nes norisi pailsėti nuo ledo ritulio, bet 
ne apskritai nuo sporto. Kadangi futbolas labai su-
sijęs su ledo rituliu, o krepšinį vaikystėje žaisdavau 
kieme, ieškojau ko nors naujo. Prieš kokius sep-
tynerius metus su draugais atradome jėgos aitva-
rų sportą, o prieš trejus metus - vandenlentes. Tai 
smarkiai populiarėjanti sporto šaka Lietuvoje. Da-
bar labai laukiu vasaros, kad užsiimčiau šia veikla. 

Jurgita: Mūsų šeimoje ledo ritulys užima 
svarbiausią vietą. 

- Mindaugai, dabar ne tik pats žaidžiate, 
bet ir vadovaujate vaikų ledo ritulio akade-
mijai „Hockey Punks Academy“, kurioje tre-
niruojate mažuosius ledo ritulininkus, tiesa? 

Mindaugas: Taip, prieš ketverius metus su 
kolega Šarūnu Kuliešiumi, kuris vadovauja prieš 
dešimtmetį įkurtai „Hockey Punks“ vyrų ko-
mandai, pagalvojome, kad atėjo laikas populia-
rinti šią sporto šaką. Prieš trejus metus, po čem-
pionato Lietuvoje, nusprendėme to imtis rimčiau 
ir atidarėme „Hockey Punks Academy“. 

Geriausia, kad šiame 
sporto festivalyje 
Gali išbandyti įvairias 
sporto šakas. visos 
jos visą savaitGalį 
būna prieinamos 
vienoje vietoje

Mindaugas
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Dabar toks etapas, 
kai Darbas atima 
nemažai laiko, toDėl 
sukuosi, kaip galiu, 
tarkime, sportuoju ir 
namie - išleiDžiu Dukrą 
į mokyklą ir bėgioju 
laipteliais pirmyn 
atgal į šeštą aukštą

Jurgita
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Kokiems vaikams rekomeduotumė-
te ledo ritulį?

Mindaugas: Kaip ir kiekviename sporte, 
taip ir ledo ritulyje reikia užsispyrimo, koor-
dinacijos, kantrybės. Ledo ritulys yra viena 
sunkiausių sporto šakų, nes visą gyvenimą 
mokaisi čiuožti, sekti tą rutuliuką. Bet tuo jis 
ir žavi, kad yra labai dinamiškas.

- Auginate 7 metų dukrą Marcelę. Ar 
ji taip pat žaidžia ledo ritulį?

Jurgita: Ji nuo ketverių metų ant ledo. 
Anglijoje pradėjo čiuožti, pradėjo nuo ledo 
ritulio, bet vėliau pastebėjome, kad per tre-
niruotes su tėčiu ji ėmė jaustis viršesnė už 
kitus vaikus. Mindaugui tapo sunku su ja su-
sitvarkyti, todėl nusprendėme padaryti pert
rauką. Dabar ji lanko dailųjį čiuožimą. 

Mindaugas: Dar klausimas, kiek ilgai ji 
tuo užsiiminės, nes jau vėl nori grįžti į ledo 
ritulį. Tik dar nežinome  ar dėl to, kad aš ten 
esu, ar jai tikrai tai patinka.

- Kaip vertinate apskritai šiandienę 
sporto užsiėmimų pasiūlą vaikams?

Jurgita: Mokyklose kūno kultūros pamokų 
dabar tikrai daug  tris kartus per savaitę. Be 
to, patobulėjo būrelių pasiūla, rinktis yra iš ko  
nuo meninių iki skautų, labai daug sporto bū-
relių. Mane tai labai džiugina. Vaikai vis dar 
judrūs, palaikoma jų fizinė būklė, ne taip, kaip, 
pavyzdžiui, Anglijoje. Ten vaikai labai mažai 
juda, kūno kultūros, kaip pamokos, ten apskri-
tai nėra. Mes šioje srityje esame labiau pažen-
gę. Be abejo, tobulėti dar yra kur, ypač komu-
nikacijos srityje. Bet vaikams visko užtenka. 

- Kaip manote, ar šiandienius vaikus 
sudėtingiau sudominti tuo sportu?

Mindaugas: Vilniuje galbūt sudėtingiau, 
nes čia apskritai labai didelis laisvalaikio už-
siėmimų pasirinkimas. Turi motyvuoti, kodėl 
ledo ritulys įdomiau už kitas sporto šakas. 
Gerai tai, kad šiandien su vaikais yra daugiau 
galimybių bendrauti. Juos galima pasiekti tiek 
internetu, tiek telefonu. Palaikyti tą santykį 
ir motyvuoti gali nuolat. Nes būna taip, kad 
prieš vasarą vaikas yra užsidegęs, nori lan-
kyti treniruotes, o ateina ruduo ir jau ledo 
ritulio nebenori, nori kažko kito. Tada bandai 
kalbinti, kad pasiliktų aprangą, duodi jam mė-
nesį, kad išbandytų kitą sporto šaką, po mė-

nesio paskambini ir pasikalbi. Keli vaikai to-
kiu būdu ir grįžo atgal į ledo ritulį ir sakė, kad 
niekur kitur nebenori. 

- Turite kokį nors receptą, kaip šian-
dienius vaikus sudominti sportu?

Mindaugas: Parodyti jiems, prieiti prie jų, 
bendrauti su jais. Neužtenka vien skelbimą pa-
kabinti. Vaikams reikia papasakoti. Jiems reikia 
romantikos. Džiugu tai, kad, atėję į mokyklą, 
dar sužavime vaikus ledo rituliu. Be to, dabar 
ir sąlygos kitokios. Aprangos labai geros, ne 
taip, kaip mano laikais,  duodavo suaugusiųjų 
aprangą ir čiuoži. Dabar vaikai apsirengę labai 
kokybiškai, jie gali griuvinėti ir nieko nesusi-
žeisti. Jie slidinėja, griūna, keliasi išsišiepę. 

Jurgita: Vienintelis mano receptas  eiti 
sportuoti kartu su vaiku. Būti pavyzdžiu savo 
vaikams, eiti kartu su kitomis šeimomis. Su-
galvoti aktyvias pramogas, tarkime, pasiva-
žinėjimą dviračiais, pasiplaukiojimą baidarė-
mis. Reikia rodyti pavyzdį, nes kitokio būdo 
neįsivaizduoju. Jei tėvai sėdi namie, tai ir vai-
kai sėdės. 

- Kaip apskritai vertinate Lietuvoje 
esančias galimybes sportuoti?

Mindaugas: Aštuonerius metus gyvenome 
Anglijoje. Į Lietuvą grįžome prieš trejus metus. 
Pagerėjimas matyti labai stiprus. Apie bėgiojimą 
apskritai nekalbu, nes visi tik ir bėga, vienas  
pusmaratonį, kitas  maratoną. Žmonės įsitrau-
kia į sportą. Rezultatas tikrai matomas. 

Jurgita: Per pastaruosius metus šioje vie-
toje labai šoktelėjome. Labai tuo džiaugiuosi. 
Pastebiu labai daug renginių, iniciatyvų. Labai 
daug organizuoja sporto renginių ir VšĮ „Svei-
kas miestas“ komanda. Tiek sporto klubuose, 
tiek viešosiose erdvėse auga treniruočių ko-
kybė. Dabar labiau kreipiamas dėmesys, kaip 
sudominti žmones, nes vien tik bėgti ant ta-
kelio yra nuobodu, todėl organizuojamos ko-
mandos, keičiama kryptis, daugiau dėmesio 
skiriama komandiniam treniravimuisi. Vis la-
biau populiarėja sporto stovyklos. 

- Kaip suprantu, jums patiems moty-
vacijos sportuoti ieškoti nereikia?

Mindaugas: Man patinka tos sporto ša-
kos, kuriose reikia mokytis. Man ne prie šir-
dies sportas, kur, tarkime, reikia bėgti ar vie-
nam minti dviratį plentu. Man patinka būti 
komandoje, su draugais. Juk bėgdamas nieko 
naujo neišmoksi, o štai plaukdamas vanden-
lente kaskart susiduri su naujais iššūkiais, 
ten milijonai triukų, kuriuos gali treniruotis. 
Kasdien galvą suki, kaip ką padaryti. 

Jurgita: Gal ne tiek motyvacijos, o laiko 
trūksta. Dabar toks etapas, kai darbas atima 
nemažai laiko, todėl sukuosi, kaip galiu, tar-
kime, sportuoju ir namie  išleidžiu dukrą į 
mokyklą ir bėgioju laipteliais pirmyn atgal į 
šeštą aukštą, darau mankštą namuose, kai 
neturiu laiko nueiti į sporto klubą. 

- Ar yra kokia nors sporto šaka, ku-
rioje savęs neįsivaizduojate?

Jurgita: Manau, kad krepšinis. Žaidžiau 
mokykloje, bet manęs jis niekada nežavėjo. 

- Turite kokių nors su sportu susijusių 
savo šeimos tradicijų?

Jurgita: Vasarą dviračiai ir plaukiojimas, 
o žiemą pasičiuožinėjimas ant ledo.

- Jurgita, jūs dirbate „VMG Akademi-
joje“, papasakokite plačiau, už ką esate 
atsakinga?

Jurgita: Esu viena iš „VMG Akademijos“ 
įkūrėjų bei lektorė ir svetingumo, restoranų 
ekspertė. Visą gyvenimą dirbau restoranų 
versle tiek čia, Lietuvoje, tiek Anglijoje. Da-
bar mano didžiausias tikslas yra kelti svetin-
gumo ir aptarnavimo lygį Lietuvoje.

- Nuo sporto ir „VMG Akademijos“ 
visai netoli yra ir sveika mityba. Kaip 
yra jūsų šeimoje? Ar kreipiate didelį dė-
mesį į tai, ką dedate ant stalo?

Jurgita: Tiek aš, tiek Mindaugas esame 
už sveiką mitybą, abu puikiai gaminame. Ki-
tados svajojau tapti šefe, sekti savo mamos 
pėdomis. Mėgstu gerą maistą. Labai daug 
gaminame namie, ir duoną patys kepame. Iš 
tiesų jau senokai stengiamės gyventi sveikai. 

Mindaugas: Į maistą žiūrime truputį kitaip, 
stengiamės valgyti kuo natūralesnį maistą. Tar-
kime, mėsą valgome, bet ieškome jos geresnės, 
kiaušinius atneša mano vieno žaidėjo mama iš 
savo kaimynės, kuri gyvena kaime. Patys iš 
kaimo atsivežame tam tikrų ekologiškų produk-
tų. Iš tiesų stengiamės bet ko nevalgyti.

- Nesate vegetarai?
Jurgita: Bandėme mėnesį nevalgyti mėsos 

ir mums labai gerai sekėsi. Kuo toliau, tuo labiau 
bandome atsisakyti ar bent sumažinti jos var-
tojimą. Kita vertus, mėsą atsivežame iš mamos, 
ji turi avių ūkį, arba perkame iš ūkininkų.

- Sutinkate su posakiu, kad sveikame 
kūne - sveika siela?

Jurgita: Be abejo, fizinis kūnas turi įtakos 
ir mūsų emocinei bei dvasinei būsenai.

Mindaugas: Žinoma. 

Jei vakare grįžęs 
namo pasiimu knygą, 
man labai sunku 
į Ją įsiJausti, nes 
pradedu galvoti, 
kodėl Juozukas per 
treniruotę padarė 
taip, o ne kitaip

Mindaugas

tiek sporto klubuose, 
tiek viešosiose 
erdvėse lietuvoJe 
auga treniruočių 
kokybė. dabar labiau 
kreipiamas dėmesys 
į tai, kaip sudominti 
žmones, nes vien tik 
bėgti ant takelio  
yra nuobodu

Jurgita
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Mindaugas ir Jurgita su dukrele Marcele visais 
metų laikais laisvalaikį stengiasi praleisti aktyviai
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

- Kūną treniruojate, o kaip su siela? 
Ar atrandate laiko filmui, knygai?

Mindaugas: Filmui visada randu laiko, o 
knygai - rečiau, gal vasarą. Kol kas dar esu 
jaunas treneris, todėl visas mano mintis nuo 

rugsėjo iki balandžio atima vaikų treniravi-
mas. Dar neišmokau atsiriboti nuo darbo. Jei 
vakare grįžęs namo pasiimu knygą, man labai 
sunku į ją įsijausti, nes pradedu galvoti, kodėl 
Juozukas padarė taip, o ne kitaip. Ką daryti, 
kad būtų kitaip. Bet po truputį dirbu ties tuo. 
Šiaip ar taip, man patinka knygos. 

- Panašu, kad gyvenate labai teisin-
gai - sportuojate, sveikai maitinatės, ar 
vis dėlto turite kokių nors silpnybių ar 
dienų, kai leidžiate sau nusižengti?

Mindaugas: Silpnybių turi visi. Kas jų 
neturi? 

Jurgita: Be abejo, kad turiu. Mėgstu ska-
niai pavalgyti. 

- Spalio 14-15 d. parodų centre „Li-
tex po“ vyks jau šeštasis Vilniaus miesto 
savivaldybės įstaigos „Sveikas miestas“ 

organizuojamas „Vilniaus sporto festiva-
lis 2017“. Lankotės ten kasmet, kur re-
komenduotumėte nueiti, ką aplankyti, 
ko nepraleisti?

Mindaugas: Kasmet ten vyksta vis kas 
nors naujo, todėl siūlau kiekvienam, kam pa-
tinka sportas, ateiti ir apsidairyti, susipažin-
ti su daugybe įvairių sporto šakų. Geriausia, 
kad čia gali ir išbandyti įvairias sporto šakas. 
Labai gerai, kad visos jos visą savaitgalį būna 
prieinamos vienoje vietoje. Vilniaus ledo ri-
tulio klubas „Hockey Punks” taip pat prista-
tys savo akademiją. Atsinešame vartus, laz-
das, leisime žmonėms pabandyti.

Jurgita: Į šį festivalį verta ateiti su visa 
šeima. Ten visada būna įvairiausių turnyrų, 
pasirodymų, galima patiems išbandyti kažką 
naujo. Be to, festivalyje yra pristatoma labai 
daug naujovių, tad kodėl gi nepraleidus laiko 
aktyviai.

Kaip ir KieKviename 
sporte, taip ir ledo  
ritulyje reiKia 
užsispyrimo, 
Koordinacijos, 
Kantrybės. ledo ritulys 
yra viena sunKiausių 
sporto šaKų,  
nes visą gyvenimą 
moKaisi čiuožti

Mindaugas

Jau šeštasis „vilniaus sporto festivalis 2017“ vyks spalio 14-15 d. parodų centre „litexpo“.  
Jį organizuoja vilniaus miesto savivaldybės įstaiga „sveikas miestas“.

Kierų šeima džiaugiasi, kad sportuojančių  
žmonių Lietuvoje kasmet vis daugėja Fo
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J.Zinkevičiūtė prisipažįsta, kad pirmosios knygos rašymas 
jai pačiai buvo itin netikėtas gyvenimo posūkis. Knygoje „Puo-
delis kavos prie jūros: skaitiniai kasdieniam įkvėpimui“ akto-
rė dalijasi savo išgyvenimais, patirtimi ir emocijomis bei pa-
sakoja apie moterų kasdienybę, jūrą, kavą, grožį ir laimę.

Pasak autorės, pagrindinė šios knygos mintis - primin-
ti tai, kad moterys yra neatsikartojančios ir dėl šios prie-
žasties - tokios unikalios. Būtent tai, J.Zinkevičiūtės teigi-
mu, joms suteikia ypatingo šarmo ir žavesio. „Ši knyga - 
tarsi dienoraštis, tai maža moters Biblija, kuri atstoja nuo-
širdų pokalbį, kasdien taip reikalingą kiekvienai iš mūsų“, - 
sako J.Zinkevičiūtė.

Pirmajame knygos skyriuje aktorė kalba apie jaukius 
dienos pusvalandžius prie kavos puodelio - apie tą laiką, 
kurį moteris kasdien turi rasti sau. Antrajame skyriuje - 
aktorės brolio Ernesto laiškai jūrai, o trečiajame - moterų 
įžvalgos apie laimę ir moteriškumą. Tarp jų rasime žinomų 
moterų - Larisos Kalpokaitės, Valdos Bičkutės, Eglės Jac-
kaitės, Gabijos Jaraminaitės ir Dalios Brenciūtės - mintis.

„Kiekvienas mylintis vyras turėtų padovanoti savo mo-
teriai šią knygą, nes ji primena, kad mes gimėme švęsti 
gyvenimą, šypsotis ir kurti aplink save grožį. Visos bėdos - 
laikinos, o mūsų laimė amžina. Tik tai pajutus ir suvokus, 
į gyvenimą ateina pergalės“, - įsitikinusi J.Zinkevičiūtė.

J.Zinkevičiūtė sako nepretenduojanti tapti rašytoja. 
„Mano knyga yra paprastos moters ir aktorės užrašai, ku-
riais dalinuosi su tais, kurie yra pasiilgę lengvumo, tikėjimo 
ir paprasto žodžio. Vaidyba ir toliau liks didžiausia mano 
gyvenimo dalis“, - sako ji.

12

Glausta moteriškumo  
Biblija kiekvienai iš mūsų

„Glausta moteriškumo Biblija kiekvienai iš mūsų“ - taip savo debiutinę 
knygą „Puodelis kavos prie jūros“ apibūdino kino ir teatro aktorė,  
televizijos laidų vedėja Justė Zinkevičiūtė (37), draugus ir gerbėjus 
sukvietusi į vilniaus desertinę „Liu“.

Aktorė Justė Zinkevičiūtė debiutinę knygą  
pristatė vaišindama įspūdingais „Liu“ desertais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Modelis, aktorė Greta Mikalauskytė

veidai

laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  6 13

veidai

Aktorė Raminta VerseckaitėAktorė Valda Bičkutė

Knygų apie sportą ir sveiką 
gyvenimo būdą autoriai Andrius 
Pauliukevičius ir Ilka Adams

Muzikos vadybininkė 
Oksana Zlatkovaitė

Justė Zinkevičiūtė  
su draugu Gyčiu Vaičikausku

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Veidai

Taip vos dviejų dienų kelionė apsipirkti virto 
penkių dienų nepamirštamu mados nuotykiu. 
„Mums teko apsilankyti Luisa Beccaria šou, 
„Gucci street style“, BvLGari prezentacijoje 
(Bulgari Hotel Milano), vladimir Gioia pristaty-
me, turėjome pakvietimus į „Fendi“ ir „Pradą“, 
bet ten dalyvauti jau nespėjome. Teko iš arti pa-
matyti ne vieną garsų modelį, blogerę Chiara 
Ferragni, mados redaktorę Giovanna Battaglia 
Engelbert ir t.t. Tiesa, labai smagu, kad netikėtai, 
tarp kitų mados savaitės fotografų sutikome ir 
lietuvių fotografą Tomą Šimkų“, - šviežiais įspū-
džiais dalijosi S.Burbaitė. Tiesa, ji pastebėjo, nors 
šiuo metu mados pasaulyje vis dažniau ant po-
diumo pasirodo sveiko kūno sudėjimo merginos, 
Milanas, panašu, gyvena pagal senus standartus. 
„Mačiau tik kelis šou, bet juose merginos buvo 
liesos ir perbalusios. Tokių manekenių netrūko 
ir Milano gatvėse“, - sakė Simona.

Didžiausią įspūdį mados savaitėje jai pali-
ko „Gucci street style“ šou. Simona pasako-

jo, kad būtent gatvės mados pristatymai per 
tokius renginius pademonstruoja pagrindines 
ir praktiškas būsimo sezono tendencijas, ku-
rias net ir paprastam mirtingajam nesunku 
pritaikyti savo garderobui. „Milano gatvės 
pilnos stilingų žmonių, tą savaitę Milanas tie-
siog alsuoja mada - visi bando apranga, savo 
įvaizdžiu išreikšti save, pasirodyti, atkreipti 
dėmesį, perduoti tam tikrą žinutę. Žinau, kad 
dar tikrai čia sugrįšiu“, - sakė Simona ir džiau-
gėsi, kad jai pavyko „sumedžioti“ keletą sti-
lingų drabužių. „Parsivežiau kailinukus, rau-
doną rankinę ir TOMMY HiLFiGEr x Gigi 
Hadid (TOMMYXGiGi) krepšį bei lakinius 
batus“, - savo pirkinius vardijo tituluota gra-
žuolė. vis dėlto didžiausias jos laimikis Mila-
no mados savaitėje - praplėstas akiratis, nau-
ja energija ir įkvėpimas. „Tiek idėjų parsive-
žiau, kad net spirgu, kaip noriu kuo greičiau 
jas įgyvendinti. Milanas tik dar kartą patvir-
tino, kad yra mados sostinė“, - sakė Simona.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

S.Burbaitė: kaip kelionė apsipirkti tapo aukštosios mados nuotykiu
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Milano gatvėse savo 
stiliumi išsiskiria ne tik 

žmonės, bet ir augintiniai
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Iš pradžių tik apsipirkti į Milaną skridusi 
Simona nesitikėjo, kad atsidurs aukštosios ma-
dos sūkūryje. „Mano ir mano draugės stilistės 
Irinos Cybinos tikslas buvo tik apsipirkti, bet 
netikėtai gavome kvietimą iš mados fotografės 
Džoli Zoki (Jolie Zocchi) ir mados tinklarašti-
ninkės Indrės Jablonskaitės kartu dalyvauti 
Milano mados savaitėje. Tokios galimybės ne-
galėjome praleisti, dėl to net bilietus atgal pir-
kome naujus, kad bent kiek ilgiau pasimėgau-
tume mados savaite“, - pasakojo Simona. 

S.Burbaitė: kaip kelionė apsipirkti tapo aukštosios mados nuotykiu
Veidai

Milano mados savaitė - vienas iš tų ren-
ginių, į kuriuos patekti svajoja daugelis 
aukštosios mados sekėjų. Tituluotai gra-
žuolei, modeliui, mados tinklaraštininkei 
SiMonai BurBaiTei (25) visai neplanuo-
tai šiemet pavyko jame apsilankyti ir iš ar-
čiau pažvelgti į europos mados užkulisius. 
Penkias dienas Milane praleidusi Simona 
pasakojo, kad tai buvo viena iš tų kelio-
nių, kuriose ne tik pasisemi žinių, bet ir 
pasikrauni energijos. 

Milane viešėjusi tinklaraštininkė ir modelis Simona Burbaitė 
buvo sužavėta vietinių gyventojų išskirtiniu ir ryškiu stiliumi



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

veidai

Dainininkas Aras Vėberis
Prodiuseris Martynas Tyla 
su Neringa Zeleniūte

Nuoširdžios 
Gyčio Paškevičiaus

akimirkos
Praėjusio penktadienio vakarą sostinės „Siemens“ 

arenoje skambėjo muzika, kupina išminties ir nuošir-

dumo - čia vyko Gyčio PaškevičiauS (56) koncer-

tas „akimirka. Gyvenimas. istorija“. Į renginį susirin-

ko keli tūkstančiai klausytojų, tarp kurių - ir nemažai 

Lietuvos garsenybių. koncerte apsilankė aras vėberis, 

Jonas Nainys su žmona Simona, vytautas šiškauskas, 

muzikos prodiuseris Martynas Tyla su žmona ir dauge-

lis kitų. G.Paškevičius savo naująjį albumą „akimirka. 

Gyvenimas. istorija“, įrašytą po šešerių metų pertrau-

kos, pristato koncertiniu turu, kurį pradėjo klaipėdoje 

rugsėjo 15 dieną, o vainikuos spalio 6 dieną koncertu 

kaune. čia nuskambės paskutiniai, bet patys įsiminti-

niausi ir nuoširdžiausi koncertinio turo akordai.

ir vilniuje, ir kituose turo koncertuose pirmąkart 

išbandyta nauja galinga įgarsinimo aparatūra - ją nese-

niai įsigijo koncertus organizuojanti įmonė „Combo“.

Televizijos laidų vedėjas  
Arnas Mazėtis
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„Karina Krysko yra ne tik puiki, pla-
taus diapazono vokalistė, įtaigi aktorė, bet 
ir profesionali šokėja - visa tai kartu yra 
idealus derinys miuziklo atlikėjai. Džiau-
giuosi, kad būtent Karina atrado ir pamilo 
miuziklo žanrą, atliko daug pagrindinių 
vaid menų miuziklų pastatymuose tiek 
teat ro scenoje, tiek arenose. Ten mudu ir 
susidraugavome, - gražių žodžių scenos 
part nerei negaili Jeronimas.“.

Karina neslepia - ji yra įsimylėjusi miu-
ziklo žanrą. „Man smagu, kad miuzikluose 
galiu suderinti muziką, šokį ir vaidybą. La-

bai džiaugiuosi, kad būtent su Jeronimu 
kursime romantišką duetą - tai žmogus, 
su kuriuo visada smagu leistis į skambesio 
interpretacijas, nes scenoje vienas kitą 
jaučiame puikiai“, - sako K.Krysko.

Šventiniame koncerte skambės gra-
žiausi kūriniai iš populiariausių Lietuvos 
ir užsienio miuziklų: „Operos fantomas“, 
„Katės“, „Muzikos garsai“, „Vargdieniai“, 
„Purvini šokiai“, „Mamma mia“, „Jėzus 
Kristus - superžvaigždė“, „Ugnies me-
džioklė su varovais“, „Paryžiaus katedra“, 
„Velnio nuotaka“ ir kitų.

veidai

Atlikėja Simona Nainė ir 
„radistas“ Jonas Nainys

K.Krysko-Skambinė ir J.Milius 
tapo miuziklų žvaigždėmis

Karina KrySKo-SKaMbinė (36) ir JeroniMaS MiliuS (32) visus klausytojus 
pakvies į muzikinę kelionę po įvairias šalis ir perkels į skirtingus laikmečius  
koncertinio turo „Miuziklų žvaigždės“ metu.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Koncertinį turą Karina su Jeronimu pradės 

gruodžio 10 dieną ir aplankys Vilnių, Kauną, Alytų, 

Šiaulius, Klaipėdą, Marijampolę, Panevėžį.
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stilius

Ant Paryžiaus podiumo -  ovacijos subtiliems
siluetams ir karpiniamsIki ukrainietės dizainerės DžulIjos Paskal (julie Paskal) ant Paryžiaus mados 

savaitės pagrindinio podiumo nė karto nebuvo ukrainos dizainerių. architektūrą bai-

gusi Džulija Paskal, debiutavusi čia praėjusiais metais ir visus nustebinusi savo mini-

malistine bei subtilių siluetų kolekcija, ir šįkart, pristatydama kolekciją 2018 metų 

pavasariui ir vasarai, sulaukė ovacijų. jos modeliai sužavėjo ne tik minimalistinėmis 

konstrukcijomis, primenančiomis naujovišką architektūrą ir gėlės žiedus, bet ir lazerio 

pjūviais, panašiais į rafinuotus karpinius. Šie pjaustiniai lazeriu - viso jos prekės ženklo 

„Paskal“ DNR. kolekciją įkvėpė odesos paplūdimių kultūra: modeliai primena senuo-

sius maudymosi kostiumėlius, o išgrynintos spalvos - lengvą ir gaivią vasaros dieną.
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stilius

Ant Paryžiaus podiumo -  ovacijos subtiliems
siluetams ir karpiniams

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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- Papasakokite, kokie darbai yra pla-
nuojami „Neringoje“?

- Užveriame duris trumpam, tam, kad atsi-
vertume būdami naujesniais ir gražesniais. Už-
darymo tikslas nėra pakeisti „Neringą“, kalbu 
apie restoraną, tikslas yra - kaip ir kiekvieną 
seną, antikvarinį daiktą - atnaujinti, nuvalyti 
dulkes, restauruoti, kad ta mūsų legenda galė-
tų dar daugybę metų gyvuoti ir visus džiuginti. 

- Kada galima tikėtis vėl eiti į „Nerin-
gą“ skanauti garsiųjų „Kijevo“ kotletų?

- Planuojame, kad darbai užtruks 18 mė-
nesių, bet galiu paaiškinti, kodėl taip ilgai. Dau-
gelis nesupranta, kodėl restoranui reikia tiek 
laiko. Jei reikėtų atnaujinti tik restoraną, už-
tektų vos kelių mėnesių, bet mūsų viešbutis 
reikalauja daugiau laiko. Būtent jo rekonstruk-
cija ir bus pagrindinis darbas. 

- Ar restorane po rekonstrukcijos ga-
lima tikėtis to paties valgiaraščio?

- Žinoma. Visą laiką turėjome ir turėsime 
ir garsųjį „Kijevo“ kotletą, ir „Befstrogeną“, ir 
vištienos sultinį su pyragėliu, „Jūratės“ keps-
nį, natūralią plaktą grietinėlę. Visi šie patieka-
lai valgiaraštyje puikuojasi nuo pat restorano 
atidarymo. Visi jie išliks ir ateityje. Dėl jų sve-
čiai nori sugrįžti.

- Pats „Neringos“ logotipas nesikeis?
- Ne. Mūsų vėtrungės motyvų logotipas 

mums tinka, o kadangi nekeisime interjero, 
manau, nebus reikalo keisti ir logotipą. 

- Didžiausi pokyčiai bus viešbutyje?
- Taip, jis gali keistis. Galime restauruoti tai, 

ką turime, išsaugoti visas istorines detales, galbūt 
net atnaujinti tai, kas kadaise buvo panaikinta. Nes 
2001 m. „Neringa“ buvo rekonstruota, kelis mė-
nesius vyko atnaujinimo darbai. Dabar, kai žiūrime 
senas istorines nuotraukas iš „Neringos“ archyvų, 
matome, kad restoranas iš pat pradžių neatrodė 
taip, kaip šiandien. Spalvinė gama buvo kitokia, 
toršerai - kitokie, sienų apmušalai pirminiame 
variante buvo kitokie. Taigi žiūrėsime, kiek norė-
sime į tą istoriją sugrįžti, bet jei kas ir bus keičia-
ma, tai tik remiantis archyvinėmis nuotraukomis.

legendos

Kokia „Neringa“ atsidarys 
po pusantrų metų?

„Neringos“ restorano direktorė Agnė LeNickieNė

n Restoranas „Neringa“ atidarytas 1959 m. lapkričio 6 d.
n Restorano interjerą projektavo broliai architektai 
Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, tempera sienas tapė dailininkai Vladas Jankauskas ir Vytautas Povilaitis, mažajai salei skulptorius Juozas Kėdainis sukūrė gipsinį bareljefą.
n Čia mėgdavo lankytis rašytojas Justinas Marcinkevičius, režisierius Vytautas Žalakevičius, dailininkas Stasys Krasaus kas, rašytojas Juozas Baltušis ir kiti garsūs to meto menininkai.
n 1970 m. restorano interjeras įtrauktas į Lietuvos 
architektūros paminklų, saugojamų valstybės, sąrašą.
n 2001 m. restorane atliktas kapitalinis remontas. 
n „Neringos“ interjeras laikomas vienu įsimintiniausių moder  niajame Vilniuje, įtrauktas į gražiausių Vilniaus interjerų dešimtuką. 
n Per metus „Neringos“ restorane pagaminama maždaug 27 tūkst. „Kijevo“ kotletų.
n 2014 m. buvo išleista žurnalistės Neringos Jonušaitės knyga „Neringos“ kavinė: sugrįžimas į legendą“.

FAKTAI
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Legendos

„Neringa“ - 
daugiau nei restoranas

„Jei sienos mokėtų kalbėti, tai šios sienos papasakotų ne vieną paslaptį“, - taip restorano 
 „Neringa“ uždarymo vakaro šventėje sakė aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis. Legendomis 
apipintas „Neringos“ restoranas ir viešbutis praėjusią savaitę užvėrė duris. Kaip sakė jo  
direktorė Agnė Lenickienė, užvėrė duris tam, kad po 18 mėnesių vyksiančių rekonstrukcijos 
darbų jas atvertų būdamas dar geresnis ir gražesnis. 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Net ir po rekonstrukcijos, žadama, kad „Neringos“ restorano interjeras liks nepakitęs
Stasio Žumbio nuotr.
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legendos

Ketvirtadienio vakarą, paskutinį kartą 
prieš didžiąją rekonstrukciją, restoranas „Ne-
ringa“ sukvietė būrį svečių pasimėgauti gyvai 
atliekama Dainiaus Pulausko džiazo kvarteto 
muzika, pasigrožėti nuo 1959 m. nepakitusiu 
brolių architektų Nasvyčių ir kitų žinomų me-
nininkų sukurtu interjeru bei paragauti tra-
dicinės baltos mišrainės, befstrogeno ar „Ki-
jevo“ kotletų. Renginio vairas buvo patikėtas 
aktoriams Vytautui vyresniajam ir Vytautui 
jaunesniajam Rumšams. Prisiminimais apie 
„Neringos“ restoraną ant scenos dalijosi ne 

vienas žinomas menininkas, o architektų 
Nasvyčių šeimai buvo įteiktos simbolinės do-
vanos - išskirtinio dizaino puodeliai. 

Esančioje „Profesorių“ salėje menininkė 
Jolita Vaitkutė iš „Neringos“ indų - lėkščių, 
puodelių, stalo įrankių - ir kavos pupelių su-
kūrė ypatingą 3D instaliaciją - brolių Nasvyčių 
portretą. „Man labai smagu čia kurti, nes 
„Neringoje“ pilna menininkų darbų. Vienas 
nors trumpam dabar yra ir „Profesorių“ sa-
lėje. Mes ilgai galvojome, kaip atsisveikinti 
su visiems labai svarbiu atributu - stalo įran-

kiais, lėkštėmis. Nusprendėme iš jų sukurti 
meno kūrinį - ne bet kokį, o brolių Nasvyčių 
portretą, kuris matomas iš vieno taško. Šis 
kūrinys yra labai trapus. Jūs pamatysite, kad 
indai gali tapti ne tik naudojamu daiktu, bet 
ir meno kūriniu, kuris papuošia erdvę“, - apie 
savo kūrinį sakė J.Vaitkutė.

Visą vakarą „Neringoje“ netilo muzika ir 
pašnekesiai, liejosi prisiminimai. Restorano 
direktorė A.Lenickienė patikino, kad po pu-
santrų metų atsinaujinęs restoranas vėl lauks 
svečių. 

Aktorius Vytautas 
Rumšas jaunesnysisŽurnalistė Nemira Pumprickaitė

Dainininkė Birutė Dambrauskaitė

TV laidų vedėjai Jogaila 
ir Indrė Morkūnai

Vakaro svečius linksmino Dainiaus Pulausko džiazo kvartetas
Stasio Žumbio nuotr.

Aktorius Vytautas Rumšas
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„Neringa“ tai ne restoranas, tai buvo 
intelektualinis, nepriklausomas Lietuvos 
centras. Čia ateidavo žmonės ne tik paval-
gyti. Tai buvo vienintelė vieta, kurioje kles-
tėjo liberalizmas, buvo daug nuomonių, 
daug ginčų. Aš stebėjausi, kodėl jo tuomet 
neuždarė. Matyt, norėjo žinoti, kas vyksta. 
Po kiekvienu staliuku buvo įmontuoti mik
rofonai. Buvo klausomasi visų pokalbių. 
Tai buvo ypatinga vieta.

Džiaugiuosi, kad Jogaila (Jogaila Mor-
kūnas  red.past.) jau daug metų turi tra-
diciją tam tikras šventes švęsti „Neringoje“, 
ir aš esu prie jų prisijungusi. Mūsų didžiu-
lė draugų kompanija čia susirenka rugsėjo 
1ąją, Vasario 16ąją ir Kovo 11ąją. Džiau-
giuosi, kad rugsėjo 1ąją atsivedame ir nau-
jąją kartą supažindinti su restoranu, ir ki-
tų švenčių kitaip nebeįsivaizduoju. O šiaip 
esu kaunietė, dėl to vaikystėje „Neringoje“ 
nesilankydavau.

Kokius  prisiminimus
jums kelia  „Neringa“?

Dirigentas Donatas KatKus

tV laidų vedėja Indrė KaValIausKaItė-MorKūnIenė

LNK atstovas spaudai Gediminas  
Malaškevičius su žmona Olga

Brolių architektų Nasvyčių portretas iš „Neringos“ indų ir kavos pupelių

Architektas Algimantas Nasvytis su šeima

Menininkė Jolita Vaitkutė  
su vyru Silvestru Dikčiumi
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Fotografijos - sluoksnis po sluoksnio - 
viena ant kitos, ir atsiveria kitokie vaizdai ir 
vaizdiniai. Iš susiliejusių spalvų gali atsiras-
ti paveikslas „Naftos magnatas“, iš pirštine 
apmautos rankos - „Sraigė“, iš daugybės 

šaukštų - „Šaukštinis upėtakis“, iš batų - 
„Avinėlio tylėjimas“.

Kompiuterio pagalba fotografijos trans-
formuojasi - tampa vaizdingais, netikėtais, 
net įžūliais tapybos darbais.

Koks kelias vedė į šiuos ieškojimus ir at-
radimus? Į šiuos ir kitus klausimus atsako 
Dainius Labutis.

- Ši paroda - tai 2015-ųjų ciklo „Sluoks-
niai“ tęsinys. Kodėl nusprendėte jį tęsti?

- Daryti parodą už savo pinigus - savižudybė. 
Bet atsirado rėmėjų, gavau salę. Tada ir tęsiau 
ciklą. Lietuvoje yra taip - kas gali darbus įpirkti, 
neperka, nenori meno, o kas norėtų - neturi už 
ką nusipirkti. Tad tenka suktis - kai atsiranda 
rėmėjas, kuri, dirbi. Atsiranda ir stimulas dirbti.

„Naftos magnatas“„Avinėlio tylėjimas“

„Madona“

Sostinėje, „Židinio“ galerijoje, praėjusį trečiadienį atidaryta žinomo  
šalies fotografo, Lietuvos naujienų agentūros ELTA fotokorespon- 
dento DAiniAuS LAbučio (49) įspūdinga fotopaveikslų paroda 
„Sluoksniai plius“. Tai - ciklo „Sluoksniai“, prieš dvejus metus ekspo- 
nuoto Vilniaus rotušėje, tęsinys.

Dainius Labutis: „Neturiu teptuko, 
bet galiu nutapyti paveikslą“
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„Pukemonas“
Dainiaus Labučio nuotr.

„Miško elfai“

Dainius Labutis: „Neturiu teptuko, 
bet galiu nutapyti paveikslą“

Dainius Labutis prie paveikslo 
„Šaukštinis upėtakis“

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
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- Paveikslų pavadinimai, kaip, pavyz-
džiui, „Naftos magnatas“ - tiesiog iškalbin-
gi. O kada fotografijos, kurias sluoksniuo-
jate, darytos - po 2015-ųjų ar anksčiau?

- Didesnė dauguma - šiemet. Nufotografuo-
ju vieną kitą faktūrą - kaupiu „medžiagą“ atei-
čiai. Tada sėdu prie kompiuterio ir tiesiog žai-
džiu. Sudedi tris - keturis kadrus vieną ant kito, 
sukioji juos ir matai, kad visai gražiai pavyksta. 
Parodoje rodomi kūriniai iš tos „medžiagos“ 
padaryti šiemet. Kartais pavadinimą sugalvoju 
sąmoningai, o kartais jis būna atsitiktinis - tuo 
momentu, tą sekundę atrandi paveikslą. Pava-
dinimas - labai svarbu. Jis įprasmina darbą.

- Visi darbai - labai modernūs. Nė vie-
noje fotografijoje nėra jūsų žmonos. O 
kažkada fotografams būdavo svarbiausia 
jų žmonos, mylimosios, mūzos - moters 
grožis.

- O kodėl ji turėtų būti? Užtat yra dukra - 
paveiksle „Madona“.

- Pirmąją parodą „Džiazo portretai“ 
surengėte Vilniaus „Arkos“ galerijoje 
1996-aisiais. Per tą laiką jūsų kūryba labai 
pasikeitė - fotografijos tapo beveik tapyba.

- Tada pradėjau dirbti fotografu, o meninius 
kadrus gaudydavau džiazo koncertuose - 
taip atsirado tie „Džiazo portretai“. 2000 me-

tais surengiau parodą „Jazz Emotion“ Hel-
sinkyje, Suomijoje. Paskui sukūriau „Jazz My 
Life“. Pastaroji serija - labai didelė. 2006-2013 
metais ji buvo eksponuota Lenkijoje, Ispani-
joje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Tai buvo impro-
vizacija, žaidimas, emocijos. Jau tada ieško-
davau tam tikrų rakursų, kad tie kadrai būtų 
su judesiais. Man tai buvo įdomu. Tai nebuvo 
tradicinės džiazo muzikantų nuotraukos. Bet 
atėjo metas, kai to džiazo atsikandau.

- Kurią džiazo parodą buvo įdomiau-
sia daryti?

- Ko gero, „Jazz My Life“. Joje - nuotrau-
kos iš Lietuvoje vykusių džiazo festivalių - 
Birštono, „Mama Jazz“, „Vilnius Jazz“, „Kau-
nas Jazz“. Fotografuodavau tiktai tai, kas vyks-
ta scenoje. Jokių užkulisių. Žiūrėdavau, kokie 
muzikantų judesiai, kaip sklinda šviesa. Švie-
sa, judesys, ekspresija - tai man buvo svar-
biausia. Pamatai personažą ir prie jo prisikli-
juoji. Tos fotografijos - absoliuti improvizacija.

- Tai nebuvo konkretūs portretai - va, 
čia Vladimiras Tarasovas, o čia - Vytautas 
Labutis, jūsų brolis?

- Ne. Muzikantus ten nelabai atpažinsi.

- Vadinasi, „Jazz My Life“ ir buvo 
žingsnis į ciklą „Sluoksniai“?

- Ne. Turiu du darbus iš 1992-ųjų, kur pri-
mityviu būdu - rankomis, be kompiuterio, - 
fotolaboratorijoje viena ant kitos uždėtos nuo-
traukos - tie sluoksniai. Tie darbai buvo eks-
ponuoti. Taigi ciklas „Sluoksniai“ mintyse 
buvo nuo 1992-ųjų.

- O kas pastūmėjo fotografijas dėti 
vieną ant kitos - sluoksniuoti?

- Man tiesiog įdomus žaidimas. Neturiu 
teptuko, bet galiu nutapyti paveikslą kompiu-
terio pagalba.

- Labai didelis kontrastas tarp menų, 
kuriuos kuriate, ir darbo, kurį dirbate 
kasdien. Šis - labai tikslus, be nukrypi-
mų. Tai - ne reportažas iš grybų šventės 
Varėnoje.

- Tai - fotožurnalistika, fotodokumentavi-
mas. Atsiduri tam tikroje vietoje tam tikru 
metu ir dokumentuoji įvykius. Reportažą iš 
Prezidentūros nelabai padarysi, kai tau duoda 
minutę laiko.

- Niekada nekilo noras tapti laisvuo-
ju menininku?

- Kaip čia pasakius? Jeigu pirktų darbus, 
tai labai norėčiau. Tačiau nėra perkančiųjų. 
Tad tenka užsiimti fotožurnalistika - turi kaž-
kaip pragyventi.

Kalbino Laima ŽEMULIENĖ

„Persipynimai“
Dainiaus Labučio nuotr.



GROŽIO PALETĖ

Makiažo ir šukuosenų rudens tendencijų ABC
Kokių spalvų šešėliais šį rudenį 
dažyti akių vokus, kokius atspal-
vius rinktis veidui kontūruoti, 
kokiu lūpdažiu puoštis kasdien 
ar šventei? Rasti atsakymus į vi-
sus šiuos klausimus praėjusį sa-
vaitgalį žinomos moterys buvo 
pakviestos į CAROLINA makiažo 
studijos naujausių makiažo ir šu-
kuosenų tendencijų kolekcijos 
pristatymą. 

Anot makiažo studijos įkūrėjos Karolinos Ta-
rAškevič-Bethel, ši kolekcija yra skirta jaunoms, 
drąsioms ir savimi pasitikinčioms miesto moterims. 
„Nuolatos keliaudama po įvairias šalis, matau, kad už-
sienio moterys yra kur kas drąsesnės, labiau išreiškia 
savo charakterį ir individualumą per drabužius, makia-
žą ar šukuoseną. ši kolekcija yra būtent tokioms mo-

terims, kurios nebijo parodyti tikrąją save“, - pasakoja 
makiažo ir įvaizdžio dizainerė k.taraškevič-Bethel.

kolekcija pristatyta kiek kitaip, nei įprasta - 
vaizdo įrašo ir fotografijos pavidalu. Meistrės sukū-
rė šešis skirtingus jaunos ir savimi pasitikinčios 
miesto moters įvaizdžius. vaizdo įrašas spinduliuo-
ja seksualumu, jaunyste ir drąsa.
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Išsiskirti iš minios 
padės žaismingi akių 

apvedimai – nuo geltonų 
iki blizgančių baltų

Lūpų spalvos šiuo rudens ir žiemos sezonu gali būti labai įvairios. Madingos 
lūpos, ir padengtos tiesiog švelniai rausvu ar persikų atspalvių balzamu, ir ryškios, 
padažytos įvairiais tamsesniais raudonais ar purpurinės spalvos atspalviais. Taip pat 
madingas raudonų atspalvių „ombre“ efektas (viduryje šviesesnė vyšninė, iš šonų 
tamsiai raudona). Ir, žinoma, kaipgi be šį sezoną itin populiarios oranžinės spalvos!

Madingiausios šio sezono spalvos: oranžinė, bronzinė, auksinė, tamsiai 
mėlyna, pastelinės, šalta rožinė, „metalic“ spalvos. Šventiniam laikotarpiui 
rekomenduojama naudoti daug blizgučių ne tik akių makiažui, bet ir lūpoms.

Šio sezono makiažo tendencijos pasižymi individualumu, žaismin gu mu, 
įdomiais spalvų deriniais ir, kitaip tariant, „tingiu dažytis“ įvaiz džiu. 
Šį sezoną madingas toks makiažas, kuris nereikalauja tobulumo.

Makiažo ir šukuosenų rudens tendencijų ABC
GROŽIO PALETĖ
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Kaip reiKėtų dažytis ir šuKuotis šį 

rudenį bei artėjančių švenčių metu?

Akių makiažas labai įvairus - nuo visiškai nepadažytų iki beprotiškai ryškių 
akių. Dominuoja grafiški ir žaismingi akių apvedimai, kurie gali būti ne tik 
juodi, bet ir ryškūs, spalvoti, blizgūs, pasteliniai ar net baltos spalvos.

Šį sezoną išraiškingi antakiai nebemadingi. Tegyvuoja natūralumas! Jeigu 
jūsų neerzina koks nors tarpelis antakiuose, tai ir nesivarginkite. Galite tiesiog 
sušukuoti bespalviu geliu ir viskas.

Siūloma nepersistengti su švytėjimu. Šaltuoju laikotarpiu geriau matiškesnė 
veido oda. Veido modeliavimui patariama rinktis kuo natūralesnes spalvas. 
Siūloma naudoti šaltai rožinę skaistalų spalvą. Tą pačią skaistalų spalvą nau-
dokite ir akių makiažui.
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šį sezoną pamirškite ryškius antakius
Tomo Brazinsko nuotr.
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Festivalio rengÎjas Pagrindinis rÎmÎjas

„Pelėdų“ paslaptys, apie kurias nežino „vieversiai“
Šiuolaikinė visuomenė nusiteikusi prieš „pelėdas“ - manoma, kad sėkmė gali  
lydėti tik „vieversius“, kurie gulasi prieš vidurnaktį, o septintą ryto jau žvalūs  
stovi spūstyse pakeliui į darbą... „Pelėdos“ - ne šiaip keistokos asmenybės,  
kurioms mėnulio šviesa yra mielesnė už saulėtą dieną. „Pelėdos“ - žmonijos  
atvirkštinė pusė. Tai tikri kūrėjai, kurie pasauliui padovanojo daugybę meno kūrinių. 
Praskleiskime paslapties, gaubiančios kasdieninį (tiksliau - kasnaktinį) pelėdų  
gyvenimą, skraistę.

Už „Hario Poterio“ Pirmąjį 
leidimą - rekordinė sUma

Retas „Hario Poterio“ pirmojo leidi-
mo knygos egzempliorius aukcione JAV 
parduotas už 81 250 dolerių (67 800 eu-
rų). Tai didžiausia suma, sumokėta už 
pramanytą kūrinį be autografo, išleistą 
per praėjusius 50 metų, Dalase neseniai 
pranešė aukcionų namai „Heritage Auc-
tions“.

„Haris Poteris ir išminties akmuo“ 
yra pirmoji iš septynių Džoanos K.Rou-
ling (Joanne K. Rowling) knygų serijos 
apie berniuką burtininką. Dabar par-
duotas tomas 1997-aisiais buvo išleistas 
specialiu tiražu, jo tebuvo 500 egzemplio-
rių. 300 šių knygų buvo skirta bibliote-
koms Didžiojoje Britanijoje.

Dėl knygos aukcione užvirė nuožmi 
kova, gerokai išauginusi jos kainą. 
Knyga parduota už daugiau kaip ketu-
ris kartus didesnę sumą nei pradinė 
siūlyta.

„Hario Poterio“ knygos turi milži-
nišką gerbėjų armiją. Visame pasaulyje 
parduota per 450 mln. jų egzempliorių. 
Jos išverstos į 79 kalbas. Pagal knygas 
sukurti filmai uždirbo 7 mlrd. dolerių.

ElTA

įdomU
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„Pelėdų“ paslaptys, apie kurias nežino „vieversiai“

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Naktis tinka kūrybai

Nakties valandos puikiai tinka kūrybai - 
tai yra laikas, kada galima visa galva pasiner-
ti į šedevro kūrimą, nesibaiminant, kad įno-
ringą mūzą nubaidys netikėtas draugų vizitas 
arba telefono skambutis. Galbūt todėl tarp 
„pelėdų“ ryškių kūrybinių gebėjimų pasitaiko 
dažniau negu tarp „vieversių“, tai įrodo kai 
kurių tyrinėjimų rezultatai. Tarkime, garsių 
dailininkų ir rašytojų dienotvarkės tyrimai 
rodo - daugelis jų kūrė naktimis. Kūrybos 
procesas dažnai būna kankinamas ir nepa-
trauklus, taigi geriausia jam skirti naktį, be 
pašalinių žvilgsnių. Net neminint tikrai keis-
to ir ekscentriško kai kurių kūrėjų elgesio 
kuriant, vien kalbėjimasis su savimi iš šalies 
gali atrodyti keistokai, o juk atsipalaiduoti 
vienumoje yra gerokai lengviau negu net ar-
timiausių žmonių kompanijoje.

Naktį niekas neblaško

Dar viena priežastis, dėl kurios naktį yra 
patogu kurti arba užsiimti kokia nors kita 
mėgstama veikla, - po pusiaunakčio gyveni-
mas apmiršta. Per televizorių be galo kar-

tojami serialai arba seni filmai, interneto 
tinklalapiai beveik neatnaujinami, sociali-
niuose tinkluose lieka tik tokie patys nakti-
nėtojai, visi kiti miega. Naktį neveikia dau-
guma visuomeninio maitinimo įstaigų, todėl 
„pelėdos“  turi tenkintis tuo, ką gali greito-
siomis pasigaminti savo virtuvėje. Naktinius 
užkandžius dažnai papildo energiniai gėrimai 
su dideliu kofeino ir kitų stimuliuojančių me-
džiagų kiekiu - tai taip pat gali būti viena iš 
„pelėdų“ kūrybingumo prasiveržimo prie-
žasčių.

Naktis - marginalų ir  
chuliganų metas

Kai kurių tyrimų duomenimis, nuvargę 
žmonės yra linkę elgtis neetiškai, o dažnai 
net amoraliai. Norint išlaikyti padorumą, rei-
kia proto ir valios pastangų, todėl ir „pelė-
doms“, ir „vieversiams“ būna sunku laikytis 
normų vakare, po sunkios darbo dienos, kai 
jėgos jau išsekusios. Tačiau „pelėdos“ pa-
vargsta ne tik dieną, bet ir naktį, taigi atsibu-
dusios ryte jaučiasi dar labiau išsekusios ir 
nusiplūkusios. Dėl nuolatinio nuovargio mies-
tų „naktiniai gyventojai“ įvykdo įvairių nusi-

kaltimų ir smulkių pažeidimų. Kiekvieną nak-
tį į miestų gatves išeina pavargę, bet nepajė-
giantys miegoti marginalai, kurie aprašinėja 
sienas nešvankiais žodžiais, daužo gatvės ži-
bintus, laiptinėse išplėšia pašto dėžutes ir 
nusikalsta rimčiau.

Naktiniai sargai

Keista, bet tie, kas naktį būdrauja, apie 
ketvirtą ryto pajunta jėgų antplūdį - tai įrodo 
kai kurie moksliniai tyrimai. Specialistai ma-
no, kad naktinį energijos antplūdį galima sie-
ti su tuo, kad mūsų tolimi protėviai buvo 
priversti baidyti plėšrūnus arba gintis nuo 
agresyvių „svečių“ iš kitos genties. Taigi, 
kol kiti miega, „pelėdos“ toliau rūpinasi 
žmonijos saugumu, net jei atrodo, kad to 
visai nereikia.

Nuvargę žmoNės 
yra liNkę elgtis 
Neetiškai, o  
dažNai Net 
amoraliai
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Kai kas net juokauja, kad sportinei 
karjerai pasibaigus sulauksime L.Ha-
miltono vardinės kolekcijos. Ar taip 
bus, pamatysime, bet visą rugsėjį vy-
kusios atkaklios kovos lenktynių traso-
se nesutrukdė L.Hamiltonui apsilanky-
ti garsių dizainerių ir prekių ženklų 
naujausių kolekcijų 2018 metų pavasa-
riui ir vasarai pristatymuose. Lenkty-
nininkas per madų šou visada sėdi pir-
mose eilėse. Ir ne tik todėl, kad „Mer-
cedes“ daugeliu atvejų taip pat yra pa-
grindinis mados savaitės rėmėjas visa-
me pasaulyje - L.Hamiltonas tiesiog 
mėgsta madą. „Mados savaitės - vienas 
iš mano mėgstamiausių laisvalaikio pra-
leidimo ir atsipalaidavimo būdų. Buvi-
mas mados renginiuose man leidžia psi-
chologiškai atsigauti nuo „Formulės-1“ 
įtampos“, - sakė lenktynininkas.

Stiliaus pojūčiu išsiskiriantis L.Ha-
miltonas tarp dizainerių turi daug drau-
gų, tarp kurių - ir Stela Makartni (Stel-
la McCartney). „Ji - didžiausia automo-
bilių lenktynių gerbėja, o aš - jos ger-
bėjas“, - sako L.Hamiltonas. Savo 
mėgstamų dizainerių sąrašą jis galėtų 
sudaryti labai ilgą. Su kai kuriais iš jų 
jis jau bendradarbiauja. Iš L.Hamiltono 
bendradarbiavimo su Šveicarijos laikro-
džių gamintojos „IWC Schaffhausen“ 
dizaineriais ir inžinieriais atsirado nau-
jausias jų bendro darbo rezultatas - 
laik rodžio „Ingenieur Chronograph 
Edition Lewis Hamilton“ modelis. Ir 
nereikia stebėtis, kodėl bolido pilotas 
nusprendė užsiimti laikrodžių dizainu. 
„Laikrodžius kolekcionuoju nuo vai-
kystės, vis dar turiu vaikystėje mamos 
dovanotą - papuoštą peliuku Mikiu. Ir 
kai iš „IWC Schaffhausen“ gavau pa-
siūlymą kartu kurti laikrodžių dizainą, 
nė minutės nedvejojau“, - sakė L.Ha-
miltonas.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Sporto kodaS

Kur ir kaip atsipalaiduoja
Luisas Hamiltonas

Luisas Hamiltonas savo apranga  
patraukė susirinkusiųjų į „Missoni“ 
kolekcijos pristatymą per Milano  
mados savaitę rugsėjo 25 dieną dėmesį

Luisas Hamiltonas (Lewis Hamilton)  
Britų mados („British Fashion Awards“)  
apdovanojimų ceremonijoje EPA-Eltos nuotr.

Daugkartinis „Formulės-1“ čem-
pio nas britas Luisas HamiLtonas 
(Lewis Hamilton, 32), nuo  
2013 metų atstovaujantis  
„mercedes“ komandai, garsėja ir 
kaip nuolatinis mados renginių  
dalyvis. tiesiog etatinis mados  
savaičių niujorke, Londone,  
milane ar Paryžiuje lankytojas.
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Vilniečių ir miesto svečių pamėgtas bei 
įvertintas Vilniaus sporto festivalis grįžta. 
Spalio 14-15 d. parodų centre „Litexpo“ 
vyks jau šeštasis Vilniaus miesto savival-
dybės įstaigos „Sveikas miestas“ organi-
zuojamas „Vilniaus sporto festivalis 2017“.

Festivalis kasmet į vieną vietą suburia dau-
gybę sporto ir sveikatingumo specialistų, pro-
fesionalių sportininkų, sporto klubų bei sporto 
mokyklų atstovų. Šventės metu lankytojai galės 
ne tik mėgautis įvairiais sporto, sveikatingumo 
užsiėmimais, bet taip pat atrasti ir dar neišban-
dytas aktyvaus gyvenimo būdo galimybes.

Mados, sporto prekių parodos

Trečiojoje parodų centro salėje dominuos 
mada, grožis ir sportas. Čia vyks sveikos gy-
vensenos ir sporto prekių paroda, naujų ko-
lekcijų demonstracijos, susitikimai su spor-
tininkais, įrangos pristatymai, drabužių bei 
įrangos išpardavimai, o salės balkone bus 
įrengta sporto ir sveikatingumo studijų zona, 
veiks didžiulė sporto klubo „BIKE in“ stacio-
narių dviračių zona. Festivalio fojė įsikurs 
dalis laisvalaikio terasos, esančios „Ogmios 
mieste“: sporto, šokių, įvairių užsiėmimų vai-
kams būreliai bei kūrybinės dirbtuvės, svei-
ką gyvenseną puoselėjančios grožio, masažų 
ir treniruočių studijos. Parodos metu bus ga-
lima kai kuriuos užsiėmimus ir išbandyti.

Įvairiausios varžybos

Ketvirtojoje salėje netrūks veiksmo. Čia 
vyks „CrossFit“ varžybos „Lithuanian 
throwdown“, gatvės gimnastikos čempiona-
tas „Vilnius Street Workout Battle“, „Nike“ 
treniruočių savaitgalis, „Delfi“ sporto centro 
treniruočių ir sporto klubų zona, kurioje vyks 
sporto būrelių paroda. Be to, festivalio metu 

vyks dvejos sunkiosios atletikos varžybos - 
Vilniaus miesto sporto centro ir jo buvusio 
trenerio Franco Kavalevskio taurei laimėti. 
Varžybose sportininkai varžysis net penkiose 
amžiaus grupėse nuo jaunučių, jaunių, jauni-
mo, merginų bei suaugusiųjų. Turnyruose 
dalyvaus stipriausi sunkiaatlečiai iš visos Lie-
tuvos. Per varžybų pertraukas garsus Lietu-
vos muzikos atlikėjas ir sportininkas Ironvy-
tas šnekins Europos čempioną, pasaulio ir 
olimpinį prizininką Aurimą Didžbalį.

Įžengę į penktoje parodų centro salėje 
esantį konferencijų centrą pasijusite tarsi per-
sikėlę į mūšio lauką. Čia varžysis pirmojo 
tarptautinio tradicinių kovos menų čempio-
nato dalyviai, į jį atvyks ir dalyviai iš užsienio. 
Be to, varžybų prieigose šurmuliuos kovos 
menų klubų paroda, kurioje susipažinsite ir 
su azijietiška muzika, kultūra ir kvapais.

Be to, festivalio metu vyks sveikatingumo 
ir sporto konferencija „Active Training“. Joje 
laukia įdomios paskaitos apie sportą, treni-
ruotes bei sveikatingumą.

„Litexpo“ kieme vyks dar daugiau pra-
mogų. Mažieji festivalio lankytojai galės 
dūkti „Extremedelight.lt“ pripučiamų atrak-
cionų zonoje, o tėveliai mėgautis nesuvai-
dintomis emocijomis „Savickas Classic“ ga-
liūnų turnyre.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖParengė Vaida ANDRIKONYTĖ

■ „Vilniaus sporto festival�“ kasmet aplanko 
daugiau kaip 10 t�kst. sporto entuziast�.
■ Savo veiklas festivalyje pristato 200 Vilniuje 
veikian�i� sporto organizacij�, o dar 50 �moni� 
demonstruoja savo produkcij� - jai festivalio 
metu suteikiamos ypatingos nuolaidos.
■ Vilnie�iams ir miesto sve�iams tiesiog 
b�tina savo kalendoriuose rezervuoti spalio 
14-15 dienas, nes b�tent �iomis dienomis j�s 
tur�site i�skirtin� galimyb� i�bandyti nauj� 
sport�, �sigyti sportin� aprang�, o gal net 
abonement�, dalyvauti treniruot�se, aplankyti 
did�iausi� sporto parod� ir paklausyti nauding� 
prane�im�.

FAKTAI IR SKAIČIAI

VILNIAUS SPORTO FESTIVALYJE - 
varžybos, paskaitos, geriausi pasiūlymai

SPORTO KODAS

■ Bilietais � festival� prekiauja „Bilietai.lt“.

Renginio dien� biliet� bus galima �sigyti ir 

„Litexpo“ biliet� kasose

■ Festivalio puslapis www.sportofestivalis.lt

■ Festivalio puslapis „Facebooke“ 

www.facebook.com/sportofestivalis

Tarp intriguojančių festivalio renginių - ir Žydrūno 
Savicko vardo galiūnų turnyras „Savickas Classic“

Stasio Žumbio nuotr.
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kad muzika skambėtų legaliai

Pirmadienio vakarą Mindaugo „Maximo-
je“ Vilniuje vykusio renginio metu buvo pa-
skelbtas mėgstamiausių lietuviškų dainų de-
šimtukas, apdovanoti šių dainų atlikėjai ir au-
toriai. O Mindaugo „Maximos“ duris papuošė 

asociacijų LATGA ir AGATA inicijuotas sim-
bolinis lipdukas „Čia muzika skamba legaliai“, 
kuriuo siekiama paskatinti ne tik visuomenę, 
bet ir verslą muzikos klausytis legaliai.

„Tik legaliai klausydami muzikos remia-
me muzikos kūrėjus ir atlikėjus. Kaip tik dėl 
to net pusė mūsų parduotuvėse grojamos mu-

zikos - lietuvių autorių ir atlikėjų kūriniai. 
Labai svarbu, kad muzikos autoriams ir atli-
kėjams būtų sąžiningai atlyginama, todėl ver-
tiname „Maximos“ partnerystę su autorinė-
mis teisėmis besirūpinančiomis asociacijomis 
ir garsiausiais Lietuvos atlikėjais ir autoriais. 
Neabejoju, kad Pasaulinės muzikos dienos 
šventimas šiemet padės dar labiau didinti 
žmonių sąmoningumą autorinių teisių atžvil-
giu, o mūsų pirkėjams primins, kad kasdien 
mūsų parduotuvėse girdėdami garsiausių Lie-
tuvos autorių kūrinius kartu prisidedame prie 

Tarptautinės muzikos dienos šventė 
su žymiausiais atlikėjais ir dainų autoriais

Tarptautinę muzikos dieną  (spalio 1- ąją) prekybos tinklas „Maxima“ kartu  
su atlikėjų ir autorių teises ginančiomis asociacijomis LATGA ir AGATA paminėjo  
organizuodami mėgstamiausių lietuviškų dainų apdovanojimus.

Mėgstamiausių dainų dešimtuko viršūnėje atsidūrusiam Donatui Montvydui ir „radistui“ 
Rolandui Mackevičiui - ypatingi „Maximos“ meistrų tortai su atlikėjų atvaizdais

Stasio Žumbio nuotr.
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lietuviškos muzikos plėtros“, - sakė „Maxi-
mos“ generalinė direktorė Kristina Meidė.

Renginyje dalyvavusi dainininkė Justė Ar-
lauskaitė-Jazzu dėkojo „Maximai“ už puoselė-
jamą muzikinę kultūrą Lietuvoje. „Ačiū „Ma-
ximai“ už tai, ką daro, už tai, kad čia skamba 
legali muzika, nes tik dėl to ji gali gyvuoti“, - 
sakė dainininkė Jazzu.

Jai antrino ir ketvirtąją vietą mėgstamiau-
sių lietuviškų dainų rinkimuose užėmęs And-
rius Mamontovas. „Mano noras, kad lietuviš-
ka muzika visuomet pasiektų klausytoją ir tam 
niekada nebūtų trukdoma. Todėl džiaugiuosi, 
kad lietuvių atlikėjų ir autorių kūriniai skamba 
ir prekybos centruose, ir svarbiausia - lega-
liai“, - teigė A.Mamontovas.

Siekiant pabrėžti muzikos legalumo svarbą, 
renginio metu „Maximos“ generalinė direktorė, 
atlikėjai Donatas Montvydas, „radistas“ Rolandas 
Mackevičius, LATGA Tarybos prezidentas, kom-
pozitorius, profesorius Teisutis Makačinas ir AGA-
TA muzikos licencijų skyriaus vadovas Mindaugas 
Budvytis atidengė pagrindines Mindaugo „Maxi-
mos“ įėjimo duris paženklinusį, asociacijų LATGA 
ir AGATA inicijuotą, simbolinį lipduką „Čia mu-
zika skamba legaliai“. Mažesne šio lipduko for-
mato versija ateityje minėtos asociacijos ženklins 
ir kitus lojalius foninės muzikos naudotojus, pir-
miausia - „Maximos“ tinklo parduotuves.

Dešimtuko dainos skambės dažniau

Pirmadienio vakarą vykusios muzikinės 
šventės metu paskelbtą mėgstamiausių lie-
tuvių dainų dešimtuką rugsėjo mėnesį pirkė-
jai išrinko iš 30 dažniausiai „Maximose“ šiais 
metais skambėjusių lietuvių atlikėjų ir auto-
rių dainų. Susumavus rezultatus pirmąją vie-
tą laimėjo Donny Montell ir „radistų“ daina 
„Wicked Games“. Laimėtojai buvo apdovano-
ti piniginiu 1000 eurų prizu, kurį įsteigė aso-
ciacijos LATGA ir AGATA.

Visi mėgstamiausiųjų dainų dešimtuko atlikė-
jai buvo apdovanoti „Maximos“ meistrų pasidi-
džiavimu - originaliais tortais su atlikėjų atvaizdais.

Pasaulinę muzikos dieną „Maxima“ švęs 
visą spalio mėnesį - lietuviškos muzikos ger-
bėjų atrinktos, mėgstamiausios 10 dainų visą 
mėnesį „Maximos“ parduotuvėse skambės 
triskart dažniau.

muzika

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„Lemon Joy“ kūrinys „Kažkada“

Andriaus Mamontovo daina „Aitvarai“

Ievos Narkutės daina „Raudoni vakarai“

 Dueto „Naktinės personos“ daina „Laikas gyventi“

„Colours of Bubbles“ daina „Home“

Leon Somov & Jazzu kūrinys „Sugalvoki norą“

„Beisoul & Einius“ kūrinys „Summer Rain“

„Sisters on Wire“ kūrinys „Parallel World“

„Biplan“ daina „Amore“

„Lemon Joy“ lyderis igoris 
Kofas su savuoju tortu

„Biplan“ lyderis Maksas Melmanas 
su žmona eva ir dukra amelie

„Maxima“ generalinė direktorė 

Kristina Meidė ir Donatas Montvydas 

pabrėžė muzikos legalumo svarbą
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- Kirilai, kaip atsidūrėte improvizaci-
joje?

- Improvizacijoje atsidūriau vedamas 
smalsumo. Studijuodamas režisūrą kartą už-
sukau į aktoriams skirtą improvizacijos pas-
kaitą pas Andrių Žebrauską ir, pabandęs kar-
tą, susidomėjau šiuo žanru, tapau nuolatiniu 
paskaitų lankytoju. Improvizacija nuo pat pra-
džių man pasirodė labai įdomi, neįprasta, ta-
čiau ir labai sava. Grupiniai užsiėmimai su 
kitais aktoriais netruko peraugti į teatrą „Ki-
tas kampas“, kurio dalimi esu iki dabar. Tad 
smalsumas mane atvedė į improvizaciją. Iki 
šiol manau, kad ši savybė turi labai daug ben-
dro su improvizacija, nes improvizuodami 
mes niekada nežinome, kas mūsų laukia po 
minutės, tačiau į priekį mus veda smalsumas 
ir naujų potyrių noras. Lygiai taip pat tik 
smalsūs žmonės nenustoja eiti į priekį, net 
ir nežinodami, kas jų laukia priekyje. Dėl to 
jie lipa į kalnus, neria į giliausius vandenynus 
ar skraido.

- „Kitam kampui“ šis sezonas jau 
9-asis. Per 9 metus augote, keitėtės, to-

bulėjote. Kaip apibūdintumėte dabartinį 
teatro laikotarpį?

- Aš manau, kad esame pakankamai są-
moningi ir jau tikrai galime sakyti, kad įval-
dėme improvizaciją kaip techniką, metodo-
logiją ir apskritai kūrybinį įrankį. Esame 
taške, iš kurio galime judėti toliau ir impro-
vizaciją taikyti kur kas platesniame lauke, 
negu tai darėme iki šiol. Daug vilčių dedame 
į jaunus žmones, prisijungusius prie teatro 
praeitais metais. Jie turi labai daug kūrybinio 
potencialo ir noro mokytis. Tad ateityje ne-
pamiršdami smagių ir publikos pamėgtų 
spektaklių - „Geros humoro dozės“, „Durų“ 
ir „Improvizacijos kovų“ - mes galėsime ei-
ti į didesnio mastelio kūrybinius nuotykius. 
Galbūt improvizacija taps pagalbiniu įrankiu 
kurti pjeses ar leistis į tiriamuosius darbus. 
Žinant, kaip naudotis tuo įrankiu, galimybių 
daug.

- Šio sezono teatro „Kitas kampas“ 
šūkis „Mes esam sistema“. Gal galėtu-
mėte apie tai papasakoti šiek tiek pla-
čiau? Kodėl sistema?

- Improvizacija, kurią mes išpažįstame, 
nėra tik išbėgimas į sceną ir kvailiojimas. Tai 
visų pirma yra labai aiški, savo metodologiją 
turinti sistema, sukurta aktoriaus, dramatur-
go ir režisieriaus Kito Džonstono (Keith 
Johnston). Šį sezoną mes teigiame, kad esam 
sistema su mintimi, jog kiekvienas žiūrovas 

Kirilas Glušajevas: „Improvizacija 
yra aukščiausias pilotažas“
Režisierius, improvizatorius, vienintelio profesionalaus Lietuvoje improvizacijos teatro 
„Kitas kampas“ meno vadovas ir aktorius KiRiLas GLušajevas improvizaciją mato kur 
kas plačiau negu tik smagų pašėliojimą ant scenos. anot jo, improvizacija gali būti  
puikiu įrankiu imtis pokyčių ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir valstybėje, pasaulyje.
jau 9-ąjį sezoną šį rudenį pradedantis teatras „Kitas kampas“ ir K.Glušajevas kviečia 
būti smalsius ir jungtis prie jų kuriamos sistemos.
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ir improvizatorius yra sistema, kurią sudaro 
širdis, protas ir kūnas. Tačiau kai sąveikauja 
du, trys, keturi, penki ar šimtas žmonių, sis-
tema tampa sudėtingesnė, ji plečiasi, nes at-
siranda žmonių įtaka vienų kitiems. Mes visi 
esame sistemos dalimi ir darome įtaką vieni 
kitiems. Todėl kviečiame improvizacijos teat
re vieni kitus veikti atvirai, sąmoningai ir 
teigiamai.

- Koks žiūrovo vaidmuo improvizaci-
jos sistemoje?

 Improvizacija be žiūrovo yra neįmano-
ma, todėl jo vaidmuo yra vienas svarbiausių. 
Improvizacija ir yra unikali tuo, kad jos neį-
manoma pakartoti ir iš anksto paruošti. Ga-
lima paruošti savo kūnus ir smegenis, bet 
neįmanoma paruošti to, kas įvyks ant scenos. 
Klasikiniame dramos teatre spektaklio turi-
nys iš esmės yra kuriamas atsispiriant nuo 
teksto, kurį kažkada parašė dramaturgas, ak-
toriai vaidina jau sukurtus personažus ir sce-
noje vykstantys veiksmai byloja apie kažkada 
jau įvykusią istoriją, o improvizacija veikia 
visiškai kitaip. Pirma, visas jos turinys yra 
kuriamas atsispiriant nuo žiūrovų atsineštų 
inspiracijų. Antra, improvizatorius personažą 
kuria remdamasis savo patirtimi, žiniomis ir 
vaizduote. Trečia, improvizacijos spektaklio 

dėmesio objektas ir yra ta komunikacija bei 
magija, kuri vyksta čia ir dabar tarp improvi-
zatoriaus ir žiūrovo. Improvizacijos teatrą 
mes matome kaip žaidimą, kuris pats tampa 
turiniu.

- Šį sezoną teatras „Kitas kampas“ 
žiūrovus kviečia pasitelkus improvizaci-
ją keistis į gera. Kaip jūs pats gyvenime 
priimate pokyčius?

 Rytuose yra toks blogo linkintis posakis: 
„Kad tu gyventum permainų laikais.“ Mes daž-
nai permainą suvokiame kaip krizę, bet jeigu 
aš neklystu, kinų kalboje yra hieroglifas, kuris 
reiškia ir krizę, ir galimybę tuo pačiu metu. 
Todėl aš permainas matau kaip galimybes. Taip 
pat reikia nepamiršti, kad permaina yra vie-
nintelis amžinas dalykas šiame gyvenime.

- Kaip jums improvizacija padeda 
keistis į gera?

 Improvizacija moko priimti, kas su tavi-
mi vyksta, ir paleisti tai, kas jau įvyko. Ir 
viena, ir kita daryti lengvai, o jeigu pavyks-
ta  ir su džiaugsmu.

- Dar rudenį ketinate pristatyti prem-
jerą „Nuostabūs dalykai“, kur drauge su 
žiūrovais ieškosite atsakymo į klausimą: 

kas mums kasdienybėje yra nuostabūs 
dalykai? O kas jums gyvenime yra nuos-
tabūs dalykai?

 Visas gyvenimas yra nuostabus, jeigu 
jame patiri 5 būsenas, kurios, mano manymu, 
yra pačios nuostabiausios. Tai yra ramybė, 
meilė, pilnatvė, taip pat būsena, kurios apim-
tas jauti, kad pasaulis yra tavyje ir kad tu esi 
viso pasaulio dalis, bei „draivo“ būsena, kuri 
yra labai dažnai juntama improvizuojant. Vie-
nu metu jauti viena, kitu metu  kita. Tai yra 
nuostabiausi dalykai gyvenime.

- O kūryboje? Kas jums kūrybiniame 
procese yra pats nuostabiausias dalykas?

 Man kūryba stovi ant trijų atramų, ku-
rios man ir padaro bet kokį kūrybinį procesą 
nuostabų. Tai yra pažinti, suprasti ir susitai-
kyti. Pasitelkęs kūrybą stengiesi pažinti tave 
supantį pasaulį, pažinęs  suprasti ir jeigu 
sugebi susitaikyti su juo, o prieš tai ir su sa-
vimi, tuomet, man atrodo, gali sakyti, kad jei 
ir nesi iki galo laimingas, bent viskas yra šiek 
tiek aiškiau. O kai viskas aiškiau, tai ir erdvės 
įvykti kažkam gero yra daugiau.

- Keturi jauni aktoriai improvizatoriai 
šį rudenį pradeda jau antrąjį teatro „Ki-
tas kampas“ sezoną. Kokiomis savybė-
mis turi pasižymėti aktorius, kad pa-
kviestumėte jį prisidėti prie teatro?

 Kalbant labai paprastai, vienas pagrin-
dinių dalykų yra nusiteikimas dirbti daug ir 
ilgai. Nors improvizacija atrodo lengva ir žais-
minga, už viso to slypi valandų valandos in-
tensyvių treniruočių, nuolatinis akiračio plė-
timas ir kt. Todėl ir sakoma, kad improviza-
cija yra aukščiausias pilotažas.

- Pavasarį įvyko šou „Improvizacijos 
kovos“ premjera. Kalbant apie kovas gy-
venime: vieni kovoja su tinginyste, kiti 
su besaikiu valgymu. Kokia jūsų didžiau-
sia kova gyvenime?

 Pagrindinė kova gyvenime yra su ta sa-
vęs dalimi, kuri įvairiausiais būdais kviečia 
regresuoti, būti mažesniam, negu esi, leisti 
sau kažko nepadaryti. Man atrodo, tai yra 
daugelio mūsų, taip pat ir mano, didžiausia 
kova gyvenime.

Parengė Aistė AUDICKAITĖ

n „Gero humoro dozė“ - spalio 6 d. Vilniuje;
n „Improvizacijos kovos“ - spalio 26 d. 
Kaune;
n „Improvizacijos kovos“ - lapkričio 7 d. 
Panevėžyje;

artimiausi teatro  
„kitas kampas“ spektakliai

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Kirilas Glušajevas: „Drauge su teatro 
„Kitas kampas“ aktoriais pasiekėme 
tašką, kai improvizaciją galime taikyti 
plačiau, negu tai darėme iki šiol“

Teatro archyvo nuotr.
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Bruno Marsas - auksinis berniukas

n Bruno Marsas (Bruno Mars), tikrasis vardas 
Piteris Hernandesas (Peter Hernandez), gimė  
1985 m. spalio 8 d. Havajuose
n Šiuo metu gyvena Los Andžele
n Dainuoja nuo 2004 m. 
n Pramogų pasaulyje yra žinomas ne tik kaip 
dainininkas, bet ir kaip dainų kūrėjas, muzikantas, 
prodiuseris bei choreografas 
n Nuo 2011 m. susitikinėja su modeliu Džesika 
Kaban (Jessica Caban)
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Jis tobulas - talentingas, perspektyvus, žavingas, charizmatiškas ir trykštantis energija. 
Per savo karjerą jau pardavė daugiau nei 26 mln. albumų, o dainininkę Bijonsę (Beyon-
ce) laiko savo gerbėja. Dainininkas ir dainų kūrėjas Bruno Marsas (Bruno Mars) 
spalio 8 d. švęs 32-ąjį gimtadienį. Tiesa, apie savo asmeninį gyvenimą atlikėjas  
nedaugžodžiauja. nepaisant to, tai jam netrukdo puikuotis populiariausiųjų sąrašuose. 

apie Darbą

„Man ne vis vien dėl to, kaip žmo-
nės mane mato, kaip vertina tai, ką 
darau. Aš noriu, kad jie žinotų, jog sun-
kiai dėl to dirbu. Žmonės, į kuriuos 
lygiuojuosi, yra Džordžas Maiklas 
(Geor ge Michael), Princas (Prince), 
Džeimsas Braunas (James Brown). Kai 
į juos žiūri, supranti, kad jie kreipė di-
delį dėmesį į savo kūrinių detales. 
Jiems rūpėjo viskas - tai, kaip jie buvo 
apsirengę, kaip judėjo, kokią atmosfe-
rą sukurdavo. Jie buvo pasiruošę vis-
kam - sugniuždyti tuos, kurie koncer-
tuodavo prieš juos arba po jų. Štai tuo 
aš ir žaviuosi.“ 

apie mamą

„Mama man buvo tas žmogus, ku-

ris išmokė mane mylėti, parodė, kokia 

moteris turi būti. Kai ji mirė, daugiau 

nei pusė manęs išėjo kartu su ja. Ne-

paisant to, ji yra visur su manimi. Nie-

kas neįsivaizduoja skausmo, kuris lie-

ka. Visada galvoju: norėčiau, kad bū-

čiau jai pasakęs tą ar kitą, būčiau pada-

ręs tą ir aną. Po jos mirties į gyvenimą 

ėmiau žiūrėti kitaip. Tai parodė, kas iš 

tiesų gyvenime yra svarbiausia. Nieko 

nėra svarbesnio už šeimą ir mylimus 

žmones. Mama man yra daugiau nei 

muzika. Jei tik galėčiau iškeisti muziką 

į ją, nedvejodamas taip padaryčiau. 

Kaskart girdžiu, kaip ji man kartoja: 

nesustok ir judėk pirmyn.“ 

apie vaikystę

„Buvo laikotarpis, kai su šeima gyveno-

me iš tiesų skurdžiai. Bet mes turėjome 

vieni kitus, todėl niekada nejutome, kad yra 

taip blogai, tarsi būtų pasaulio pabaiga. Jei 

neturime šiandien elektros, nieko baisaus, 

tai laikina, kaip nors išspręsime šią proble-

mą. Gal dėl to ir muzikoje esu optimistas. 

Kad ir kas nutiktų, visada sakau: aš tai iš-

spręsiu, tik duokite man truputį laiko.“ 

apie savO sceninį varDą
„Niekada nesakiau, kad tikrąjį savo 

vardą pasikeičiau į Bruno tam, kad nu-
slėpčiau faktą, jog esu puertorikietis. 
Tokie gandai žeidžia mane ir mano šei-
mą. Tai juokinga. Kai man buvo dveji 
metai, tėtis jau tada man davė Bruno 
pravardę. Pradėjęs dainuoti, norėjau 
likti tiesiog „Bruno“, bet „Mars“ pri-
lipo savaime - pajuokavome kažkada 
su draugais, taip ir likau „Bruno Mars“. 
Man patinka mano pseudonimo skam-
besys. Be to, muzika yra verslas. Mes 
darome pinigus iš vardo, iš dainų, ku-
rias parašau. O dainos neturi tautybės. 
Jos nėra skirtos tik puertorikiečiams 
ar tik baltaodžiams. Mano muzika yra 
visiems, kas nori jos klausytis.“ 

Imanto Boiko nuotr.
Interviu su radijo laidų vedėja Raminta Vyšniauskaite - 40 p.

Ar išvysime Ramintą 
Vyšniauskaitę televizijoje?

2017 m. spalio 6-12 d.
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Lietuvos rytas TV 4,6 %
TV1 4 %
TV6 3 %
TV8 2,5 %
Info TV 2,2 %

PBK 1,6 %
NTV Mir Lietuva 1,4 %
REN Lietuva 0,7 %
LRT Kultūra 0,6 %
Liuks! 0,2 %

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

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

LNK 15,8 %

TV3 15,2 %

TV3 18,5 %

LNK 17,5 %
 

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 6,3 %

 
BTV 6,4 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,4 %

LRT Televizija 
10,7 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
10,5 %

Kiti  
kanalai 21,5 %

Kiti  
kanalai 18 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,1 %

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 LIETUVOS BALSAS LNK 10,2

2 MOTERYS MELUOJA GERIAU 10 TV3 9,0 

3 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,7

4 GERO VAKARO ŠOU TV3 8,5

5 KK2 LNK 8,5

6 VALANDA SU RŪTA LNK 8,3

7 X FAKTORIUS  TV3 8,3

8 PRIEŠ SROVĘ TV3 8,0

9 TV3 ŽINIOS TV3 7,7

10 KARALIŠKA DRĄSA TV3 7,6

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. rugsėjo 25 - spalio 1 d.

Rudenį pokyčiams neatsispiria ne tik me-
džių lapai, bet ir žinomos moterys. Radijo 
stoties „Power Hit Radio“ viena iš laidų 
vedėjų RAMINTA VYŠNIAUSKAITė (30) 
naujoje fotosesijoje tapo sunkiai atpažįs-
tama diva. Šitokiu įvaizdžiu mergina pa-
sitinka naująjį „Power Hit Radio“ sezoną ir 
skelbia, kad nuobodu tikrai nebus. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokius įspūdžius paliko ši išskirtinė 
fotosesija?

- Šios fotosesijos metu sukurtas įvaizdis 
buvo nelabai man būdingas. Nesu ta „femme 
fatale“, kuri labai apsitempia, pabrėždama vi-
sus savo moteriškus privalumus. Man buvo 
šiek tiek keista. O dėl ilgų plaukų, kalbėjomės 
su stiliste, pasakiau, kad turiu tokią kasą. Nu-
sprendėme pabandyti. Seniai ją turiu, bet vis 
neradau momento ar tinkamos progos, kur 
galėčiau pritaikyti. Man pasirodė, kad šiai fo-
tosesijai tai buvo labai tinkama detalė, kuri 
sulaukė daug dėmesio. Net galvoju, gal reikia 
apsišarvoti kantrybe ir užsiauginti plaukus. 
Iš žmonių reakcijos suprantu, kad reikia.

- Turėjote kada nors ilgus plaukus?
- Mano plaukai nėra gerai augantys. Vi-

sada buvo maždaug iki pečių. Net neįsivaiz-
duoju, kaip su tokiais ilgais plaukais reikėtų 
gyventi. Juk jie reikalauja daug priežiūros - 
visur kliūva, reikia ypatingai plauti, o apie jų 
džiovinimą, net nekalbu. Lenkiu galvą prieš 
visas moteris, kurios turi tokius plaukus. 

- Ar jautėtės patogiai taip apsiren-
gusi?

- Taip apsirengusi tikrai niekur neičiau ir 
neįsivaizduoju, kas galėtų vaikščioti su triko 

viešoje vietoje. Nekalbu apie sceną. Bet, bent 
jau iš vyrų reakcijos, supratau, kad galėčiau 
tai sau leisti. 

- Tuo, matyt, jūsų profesija ir yra dė-
kinga, kad galite sau leisti įsijausti į skir-
tingus tipažus ir išeiti iš savo komforto 
zonos?

- Visiškai sutinku. Dažniausiai per foto-
sesijas mane labai pakeičia. Tampu moteriš-
kesnė, seksualesnė, apsirengiu aptemptus 
drabužius, kurių gyvenime privengiu.

- Kaip dažnai keičiate įvaizdį?
- Būna kartais, kad užsimanau pakeisti 

šukuoseną, bet kirpėja dažniausiai atkalba. 
Anot jos, man netiks jokia kita. Aš buvau ir 
tamsi, ir tamsiai vyšninė, buvau labai trum-
pais plaukais, ir net su tokia skiautere. Bet 
supratau, kad esu blondinė, ir ne kitaip. Kai 
turėjau tamsius plaukus, man reikėdavo ryš-
kesnio makiažo, kad nebūčiau lyg pabudusi 
iš letargo miego, nes atrodydavau išbalusi. 
Šviesūs plaukai yra mano. O dėl aprangos,  
rudenį man užeina elegancijos poreikis. No-
riu kokio nors palto, trumpų sijonų, aukšta-
kulnių. Tampu elegantiška dama. 

- Kokie drabužiai vyrauja jūsų spin-
toje?

- Laisvalaikio: džinsai, marškinėliai ir odi-
nė striukytė. Tai, tarsi, mano uniforma, su 
kuria jaučiuosi geriausiai. Bet, žinoma, kar-
tais norisi įšokti ir į kokią suknelę. 

- Kur mėgstate apsipirkti?
- Internete retai perku, nes mano nestan-

dartiniai gabaritai. Turiu labai ilgas rankas, 
todėl dažnai drabužių rankovės būna per 
trumpos. Reikia viską matuotis. O šiaip 
mėgstu įvairiausias dėvėtų drabužių parduo-
tuves, ieškau ten kokių nors įdomesnių da-

lykų. Pirkti paprastose parduotuvėse ir atro-
dyti kaip dar 100 kitų moterų, nesinori.

- Kokias makiažo priemones dažniau-
siai naudojate?

- Jei kalbame apie kasdienį makiažą, ne-
galiu apsieiti be lengvos pudros. Visada pa-
ryškinu antakius, mineraline pudra užfiksuo-
ju makiažą ir tušu padažau blakstienas. Lūp-
dažius naudoju labai retai. Turiu vieną mylimą 
ryškiai raudoną lūpdažį, kuris labai ilgai lai-
kosi. Visada juo pasidažau, kai reikia eiti į 
kokį nors renginį ar vakarėlį. Iškart jaučiuo-
si pasipuošusi. Manau, toks lūpdažis privalo 
būti kiekvienos moters rankinėje, kad išgel-
bėtų netikėtai prireikus pasipuošti.

- Ar darbas radijuje kaip nors įparei-
goja kasdien atrodyti nepriekaištingai?

- Tikrai ne. Radijas yra puiki vieta, kur 
gali ateiti apsirengęs bet kaip. O jei rimtai, 
mūsų radijuje vyksta interviu, ateina svečių, 
todėl vis tiek stengiamės pasipuošti. Kita ver-
tus, mus pažįsta ir gatvėje, todėl negaliu sau 
leisti į viešumą eiti bet kaip. Nesakau, kad 
kasdien reikia darytis vakarinį makiažą, bet 
reikia atrodyti tvarkingai. 

- Kalbant apie darbą radijuje, kokios 
naujovės laukia „Power Hit Radio“ klau-
sytojų?

- Pagrindinė naujovė - naujais veidais pa-
sipildęs mūsų desantas. Turime naujų radijo 

NESU TA „fEMME 
fATALE“, KURI 
LAbAI APSITEMPIA, 
PAbRėžDAMA VISUS 
SAVO MOTERIšKUS 
PRIVALUMUS

R.Vyšniauskaitė: rudenį tampu  elegantiška dama
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Naujas lRT kulTūRos 
sezoNas

Kultūrai skirtas nacionalinio 
transliuotojo kanalas LRT Kultūra 
praėjusią savaitę pradėjo naująjį se-
zoną. Nuo šiol žiūrovai šį kanalą jau 
matys didelės raiškos (HD) formatu. 
„Šis sezonas bus labai turiningas. 
Sulig kiekvienais metais nuo pat ta-
da, kai atsirado kultūros kanalas, 
mes žengiame po didžiulį žingsnį į 
priekį, ir jau šį sezoną turėsime be-
veik 35 originalias laidas. O sma-
giausia - tai, kad praėjusį sezoną tu-
rėjome tik 2 kino pozicijas, šį sezoną 
turėsime net septynias“, - sakė LRT 
Kultūros prodiuseris Marius Siparis. 
Žiūrovų lauks „Oskarais“, „Aukso 
gaubliais“, „Auksine palmės šakele“ 
įvertinti kino šedevrai, geriausi „Ki-
no pavasario“, „Scanoramos“ filmai. 
Viena didžiųjų LRT Kultūros šio se-
zono naujovių - projektas „Kultūros 
teismas“, kurį ves tikra teisėja - su-
jungs pokalbių šou ir teismų prak-
tikos elementus. Žiūrovai galės nau-
jai pažvelgti tiek į aktualius kultū-
rinius, socialinius reiškinius, tiek 
kitaip įvertinti klasika tapusias kny-
gas, spektaklius, paminklus, asme-
nybes. 

k.juodzevičiūTei - 
dvigubas iššūkis

Nacionalinės „Eurovizijos“ at-
rankoje sužibėjusiai dainininkei, 
šiuo metu dvyliktoje klasėje besimo-
kančiai Kotrynai Juodzevičiūtei šie 
metai itin intensyvūs - mergina ne 
tik ruošiasi brandos egzaminams, bet 
ir sutiko dalyvauti populiariausiame 
BTV įsikūnijimų projekte „Muzikinė 
kaukė“. Kaip jai sekasi suderinti 
karjerą, mokslus, projekto repeticijas 
ir filmavimus? „Nespėju, vėluoju, pa-
mirštu - faktas. Bet mano požiūris 
yra, kad per trumpai gyvename, jog 
galėtume atsisakyti kažko, kas išties 
svarbu“, - apie priimtą iššūkį kalbė-
jo jauniausia projekto dalyvė. Atlikė-
ja K.Juodzevičiūtė išgarsėjo dar 
2015-ais metais, kai dalyvavo projek-
te „Lietuvos balsas“. Savo talentu pa-
vergusi ir komisiją, ir televizijos žiū-
rovus, jauna mergina iškovojo pir-
mąją vietą. Šiais metais vykusioje 
„Eurovizijos“ atrankoje dainininkei 
taip pat šypsojosi sėkmė - Kotryna 
finale užėmė trečią vietą.

TRumpai

laidų vedėjų - tai ir Edgaras, pravarde „Maest-
ro“ -  vaikinas, turintis neįtikėtinai gražų balso 
tembrą. Jis mus tiesiog užbūrė. Taip pat - Ka-
milė. Labai seniai norėjau moteriško balso, nes 
visada dirbau tik su vyrais. Daug bus naujo: 
rubrikos, svečiai, darysiu interviu su sėk-
mingais jaunais žmonėmis, kurie įkūrė savo 
prekės ženklus, pradėjo savo verslus, nes tokių 
aplinkui yra labai daug. Jaunimui tai bus labai 
gera paskata sužinoti ir pradėti kažką savo.

- Kaip apibūdintumėte šiandienį radijo 
klausytoją?

- Tai jaunas, protingas, sportiškas, mokan-
tis rinktis žmogus, kuris, kaip ir mes visi, sku-
ba, ir radijo mėgsta klausyti automobilyje, ke-
lyje, sportuodamas. 

- Gal jus išvysime ir televizijos eteryje?
- Kol kas nenoriu nieko atskleisti. Bet ne-

sakau nei taip, nei ne.

R.Vyšniauskaitė: rudenį tampu  elegantiška dama
TELEVIZIJAUŽ KADRO
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 11.35  „Diagnozė - 
            žmogžudystė“

 18.55  „Albanas“ 23.00   „Nerealusis
             Halkas“

 7.55  „Volkeris, Teksaso
           reindžeris“

 19.30   „Pelenė“

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.20 Senoji animacija. 10.10 Romantinė 
drama „Diagnozė - sveika mityba“ (N-7). 12.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medikopte-
ris“ (N-7). 14.00 „Privati praktika“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikop-
teris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.15 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Netikėta meilė“ (N-7). 23.10 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 1.20 „Privati praktika“ 
(N-7). 2.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Žinios. 
10.00 Dienos komentaras. 10.30 KK2 (N-7). 
11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
16.30 Savaitės kriminalai (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 @rimvydasvalatka. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 @
rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 3.35 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.30 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Kvapų detek-
tyvas. Naujas sezonas“. 14.45 Mados nuospren-
dis. 15.45 Susituokime. 16.45 Vyriška/Moteriška. 
17.40 „Jam buvo galima atleisti viską“. 18.45 
Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.00 Jumorina 2016. 23.05 Filipo Kirko-
rovo šou „Aš“. 1.30 Vakaras su Urgantu.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmo-
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 mi-
nučių. 21.00 Humoro laida. 23.15 „Jei aš būčiau 
carienė...“ 2.45 „Nepamiršk... stotelė Lugovaja“. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 
9.25 „Šeimos dramos“. 11.10 Pati naudingiau-
sia programa. 12.00, 14.40 Čapman paslaptys. 
13.50 Dar ne vakaras. 15.30 „Pėdsekiai“. 17.30 
Senovės gražuolių paslaptys. 18.30 Tinkama 
priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Žmo-
nijos paslaptys. 23.15 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 
„Bombila“. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 17.05 „Sudaužytų žibintų gatvės 15“. 
19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.55 „Jūrų 
velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 NTV-matymas. 
Kirilo Pozdniakovo f. „Likti žmonėmis“.

 TV PolonIa
8.25, 17.55, 2.15 Naminukai. 8.45 Laukinių gyvūnų 
paslaptys. Vilkas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos po-
kalbiai. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
17.20 Žinios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gelbėtojai“. 16.10 Tiesio-
ginė perlaida. 16.15 Verta kalbėti. 17.30 UNESCO 
medinės architektūros lobiai. 17.45 Žodžių žaidi-
mas. 18.10, 20.45, 2.40 Animacinis f. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.25 Edukacinė laida. 19.25 
Zaolzė. 19.55 „Pagalbos signalas“. 20.25 Laisvasis 
ekranas. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 0.15 XVII Pasaulio polonijos folkloro 
ansamblių festivalis 2017. 1.50 Laida iš Amerikos.

 TV1000
8.25 „Gražuolė ir pabaisa“. 10.40 „Perėja“. 13.05 
„Kaukė“. 15.05 „Mėnesienos karalystė“. 16.55 
„Aviatorius“. 20.10 „Paskutinis samurajus“. 23.15 
„Asmens sargybinis“. 2.00 „Zils Marijos debesys“.

 DIscoVeRy 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
daroma? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Pas-
kui klasikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į 
Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Netinka-
mas garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Machinatoriai. 
14.30 Paskutiniai Aliaskoje. 21.00, 2.50 Beringo 
jūros auksas. 22.00, 3.40 Gelbėtojai su sun-
kiaisiais automobiliais. 23.00, 4.30 Australijos 
nardytojų karai. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00, 2.00 Turto gelbėtojai. 22.00, 
3.00 Statybos Aliaskoje. 23.00, 4.00 Vaiduoklių 
medžiotojai. 24.00 Kai puola vaiduokliai.

6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių 

draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba 

(N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas

„Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba 

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

„Pelenė“.
21.05 Mokslinės 

fantastikos f.  
„Juros periodo  
parkas 3“ (N-7).

22.55 Fantastinis 
veiksmo f.  
„Kito gyvenime“.

1.15 Veiksmo f. 
„Rembo.  
Pirmasis kraujas“ 
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.40 KK2 (N-7).
13.30 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.30 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Godzila“  
(N-14).

23.25 Trileris 
„Eskobaras.  
Kruvinas rojus“ 
(N-14).

1.40 Veiksmo f. 
„Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastinis nuotykių f.

„Nerealusis Halkas“ 
(N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Diagnozė - 

žmogžudystė“  
(N-7).

12.40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

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

gatvės“ (N-7).
19.35 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.35 Veiksmo f. 

„Sunku nužudyti“ 
(N-14).

23.35 Veiksmo 
ir nuotykių f.  
„Mirtini priešai“ 
(N-14).

1.35 „Begėdis“ (N-14).
2.25 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
3.10 Veiksmo f. 

„Sunku nužudyti“ 
(N-14).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė  
Australija“.

7.20 Vantos lapas.
7.50 Partizanų 

keliais.
8.20 Patriotai 

(N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Albanas“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas 

(N-7).
15.00 Patriotai 

(N-7).
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“ 

 (N-7).
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
1.05 „Delta“ (N-7).
2.55 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
4.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 D.Kazragytė skaito 

R.Bacho sakmę 
„Džonatanas Livings-
tonas Žuvėdra“. 

6.40 Koncertuoja V.Čepins -
kis ir Ū.U.Žebriūnaitė.

7.40 „Mažasis princas 3“.
8.05 ARTi.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Legendos.
14.15 Teatras.
15.15 „Auklė Mun“.
15.25 „Šikšnosparnis Patas“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Kultūros teismas. 

Teisėja S.Matulienė.
21.20 Drama „Sugrįžimas“ 

(N-14).
22.50 Sapnų gaudyklė. 

Skambina Gintaras 
Januševičius.

0.10 DW naujienos rusų k.

 21.20   „Sugrįžimas“
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 23.05   Shakira koncertas 13.30  „Univeras. 
             Naujas bendrikas“

 16.05   „Skūbis Dū. 
            Paslapčių biuras“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XIX. Mirtis 
dėl įtikėjimo“ (N-7).

23.05 Snobo kinas. Komedija
„Atsisveikinimo žodis“ 
(N-7).

1.10 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

2.00 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Havajai 5.0“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas 

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

sportas. TV3 sportas.
22.30 Biografinė drama 

„Ranka, verta  
milijono“ (N-7).

1.00 Nuotykių f. 
„Beždžionių planeta“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

10.35 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

11.05 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

12.05 „Elajus 
Stounas“.

13.05 „Ema“.
14.15 Pinigai 

iš nieko.
15.15 „Užkariaujant 

dangų“.
16.15 Kriminalinė

drama  
„Apkaltinta  
septyniolikos“  
(N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 Noriu šio 
automobilio.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Karališkosios 
paslaptys.

21.00 Pagaliau 
penktadienis! 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 Shakira koncertas 
„En vivo desde 
Paris“. 2011 m.

 AnimAl PlAnet
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55, 5.02 Lotynų Amerikos platybėse. 11.55 
Banginių karai. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir pa-
vojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Laukinių gyvūnų gel-
bėjimas. 18.20, 22.00, 4.15 Kinologijos įvadas. 

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao 
„Retabet“ - Madrido „Real“. Vakar. 9.00 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 12 turas. Vakar. 
9.30 „CrossFit Games“. 10.00 Pasaulio taurės 
plaukimo varžybos. Doha. Antra diena. Vakar. 12.00 
KOK World GP Series. Ryga. 2 d. 14.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 15.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - Ma-
drido „Real“. Vakar. 17.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lygos apžvalga. 8 turas. 18.00 Pasaulio 
taurės plaukimo varžybos. Doha. Vakar. 20.00 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. Premjera. 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Santjago de Kompostelos „Monbus 
Obradoiro“. 22.40 „CrossFit Games“. 23.10 KOK 
World series. Vilnius. 1 d. 1.30 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. Genujos „Genoe“ - Bolonijos „Bologna“. 
3.30 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Monpeljė 
„Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Germain“.

 ViASAt SPort BAltic
5.55 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“ - Rygos „Dina-
mo“. 7.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 2. 
Tiesioginė transliacija. 9.40, 17.00 Boksas. „World 
Super Series“ turnyras. 10.10, 17.30 Boksas. 
„World Super Series“ turnyras. 48 iki kovos. 10.40 
Premier League World žurnalas. 11.25 Premier 
lygos apžvalga. 12.25 Ledo ritulys. KHL. „Red 
Star“ - „Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 15.00 
KHL. „Vityaz“ - Rygos „Dinamo“. 18.00 Boksas. 
Svėrimasis. Chrisas Eubankas JNR - Avni Yilidir-
mas. Tiesioginė transliacija. 18.30 KHL. „Salavat 
Yulaev“ - „Avangard“. 20.30 UEFA Čempionų 
lygos žurnalas. 21.00 Smiginis. Pasaulio Grand 
Prix turnyras. Šešta diena. Tiesioginė transliacija. 
24.00 KHL. SKA - „Sibir“. 2.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 3.55 KHL. „Red Star“ - „Metallurg“. 

 euroSPort
6.00, 1.00 Sporto linksmybės. 7.00, 2.00 Motociklų 
lenktynės. „Superbike“ serijos pasaulio čempionatas. 
Prancūzija. 8.30, 11.45 Šuoliai su slidėmis. Vasaros 
„Grand Prix“ serija. Vokietija. 9.30, 14.00, 19.30, 4.00 
Angliškasis biliardas. „European Masters“ turnyras. 
Belgija. 11.30 Automobilių lenktynės. 12.45 Dviračių 
sportas. Milanas - Turinas. Italija. 18.00, 24.00, 2.30 
Futbolas. FIFA U-17 pasaulio čempionatas. Indija. 
19.25, 23.55 „Eurosport 2“ žinios. 

„Kito GYVenime“
Fantastinis veiksmo Filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Tarsem Singh.
Vaidina: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Ben Kingsley.

Aristokratas ir verslininkas Deimjenas serga paskutinės stadijos vėžiu. 
Jo išgelbėti medicina jau nebegali, tačiau vyras sužino apie kitą galimy-
bę: perkelti savo sąmonę į jauną kūną ir taip atgimti. Kadangi pinigai 
- ne problema, Deimjenas nedvejodamas pasinaudoja galimybe tapti 
nemirtingu. Mirtį apgauti bandęs aristokratas suvokia, kad amžinojo 
gyvenimo kaina yra didesnė nei atrodė iš pradžių...

tV3
22.55

rekomenduoja

„GoDZilA“
Fantastinis nuotykių Filmas. 
JAV, Japonija. 2014.
Režisierius: Gareth Edwards.
Vaidina: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elizabeth Olsen.

Džo su žmona Sandra dirba atomi-
nėje elektrinėje Japonijoje. Nelaimin-
go atsitikimo metu Sandra įstringa 
už izoliuotų durų ir Džo pažada 
atskleisti tikrąją incidento priežastį...

„SunKu nuŽuDYti“
veiksmo Filmas. JAV. 1990.
Režisierius: Bruce Malmuth.
Vaidina: Kelly LeBrock, William 
Sadler, Frederick Coffin.

Policininkas Meisonas Štormas su-
sekė, kad įtakingas politikas Trentas 
įsakė mafijos parankiniams nužudy-
ti jo konkurentą. Netrukus politiko 
užsakymu samdyti žudikai įsiveržia 
į Meisono namus. Žuvo žmona, o 
policininkas ir jo sūnus išgyveno...

„netiKĖtA meilĖ“
Drama. Kanada, D.Britanija. 2009.
Režisierius: Brandon Camp.
Vaidina: Aaron Eckhart, Jennifer
Aniston, Martin Sheen.

Našlys Berkas įsitik inęs, kad 
jau niekada nebepatirs meilės 
džiaugsmo. Todėl jis visas paniręs į 
darbą - knygas bei seminarus. Sykį 
per seminarą jis sutinka žavią mo-
terį, kuri jam neabejinga...

lnK
21.00

tV8
21.00

BtV
21.35
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6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija - 

dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Komedija 

„Teisinguolis Dadlis“ 
(N-7).

12.40 Komedija 
„Beždžionėlė ledo 
ritulininkė“.

14.20 Komedija 
„Nuleist periskopą!“

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Garfildas 2“.
21.10 Drama 

„Aš ir Erlas, ir  
mirštančioji“ (N-7).

23.25 Trileris „Regresija“ 
(N-14).

1.30 Fantastinė komedija 
„Karštas kubilas - 
laiko mašina“ 
(N-14).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 Animacinis f. 

„Tinginių miestelis“.
10.00 Animacinė komedija 

„Romos gladiatorių 
nuotykiai“.

11.50 Nuotykių komedija 
„Mažius“ (N-7).

13.35 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Zatura. 
Nuotykiai kosmose“.

15.40 Nuotykių f. „Tomas 
Sojeris ir Heklberis 
Finas“ (N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Veiksmo drama 

„Karate vaikis“ (N-7).
22.20 Romantinė komedija 

„Pasodinsiu savo 
EKS“ (N-7).

0.35 Drama „Fuksų“ 
krikštynos“ (S).

2.30 Fantastinis nuotykių f.
„Godzila“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos lau  -

kiniai gyvūnai“. „Ypa-
tingi gyvūnų pojūčiai“.

12.50 „Nepaprastos 
gyvačių galios“.

13.45 „Agata Kristi. Mįslin gos 
žmogžudystės“ (N-7).

15.15 Mes nugalėjom.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 Romantinė komedija 

„Atostogos“ (N-7).
1.15 Pasaulio dokumentika.

 23.00  „Atostogos“ 9.00    Virtuvės istorijos

ŠeŠtadienis

„REGRESIJA“
Trileris. Ispanija, Kanada. 2015.
Režisierius: Alejandro Amenabar.
Vaidina: Ethan Hawke, David Thewlis, Emma Watson.

Detektyvas Briusas tiria bylą Džono Grėjaus, prisipažinusio, kad seksua liai 
išnaudojo savo septyniolikmetę dukrą Andželą. Įtariamasis tikina, kad 
beveik nieko neatsimena, tad tyrėjai kreipiasi į profesorių, prašydami 
terapijos seansų, kurie padėtų sugrąžinti Džono prisiminimus. Kuo dau-
giau aiškinasi Briusas, tuo daugiau keistų faktų jis sužino...

rekomenduoja

„LAIKO ĮKAITAI“
NuoTykių filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Paul Walker, Gerard
Butler, Billy Connolly.

Profesoriaus vadovaujama ar-
cheologų grupė tyrinėja XIV a. 
Prancūzijos pilies griuvėsius. Ši 
ekspedicija - senos profesoriaus 
svajonės išsipildymas, tačiau jam 
netikėtai tenka išvykti. Kaip tik 
tada jo padėjėjai griuvėsių pože-
miuo se aptinka patalpą, kuri buvo 
užrakinta net 600 metų...

„PASODINSIU SAVO „EKS“
romaNTiNė komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Andy Tennant.
Vaidina: Gerard Butler, Jennifer 
Aniston, Jason Sudeikis.

Mailas Boidas dirba „medžiotoju už 
išpirką“. Jo darbas - į teismo salę ati-
tempti tuos, kurie mėgina išvengti 
teisingumo kumščio. Tačiau pasta-
ruoju metu jam nelabai sekasi. Tad 
kai likimo ironijos dėka jam tenka 
užduotis į teismą už pakarpos (arba 
plaukų) atitempti buvusią žmoną, 
jis net liežuviu cakteli iš malonumo.

„AŠ, TU IR DIUPRI“
komedija. JAV. 2006.
Režisieriai: Anthony Russo, 
Joe Russo.
Vaidina: Kate Hudson, 
Owen Wilson, Matt Dillon.

Ką tik iškeptų jaunavedžių Karlo 
ir Molės gyvenimas negali būti 
saldesnis - vedybinio gyvenimo 
malonumai, įsikūrimas naujuose 
namuose ir klestinčios karjeros. 
Tačiau į jų gyvenimą įsiveržia Karlo 
geriausias draugas Diupri...

BTV
22.05

TV6
22.30

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se-
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 
Svajonių sodai. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 
15.00 Tavo augintinis. 15.30 Aš - Lietuvos pilie-
tis. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.00 Šokiai! 
(N-7). 19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Vaikas, apie kurį svajojau“ 
(N-7). 22.55 Drama „Netikėta meilė“ (N-7). 1.05 
Kadagys. Lietuva, tautinių šokių kovos, 2016. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Farai 
(N-7). 18.30 Pagalbos skambutis (N-7). 19.30 
@rimvydasvalatka. 20.00 Kalinių žmonos
(N-7). 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasauly-
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skam-
butis (N-7). 4.10 Tauro ragas (N-7). 4.35 Apie 
žūklę. 5.00 Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00, 2.10 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00, 17.25 
Naujienos. 6.50 Grok mylimas, akordeone! 7.25, 
10.05 Vaikų klubas. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 
8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Sąmokslo teorija. 10.25 
Skanėstas. 11.30 Jumorina 2016. 13.40, 17.45 
„Meilės sezonas“. 18.25 Kas nori tapti milijonieriu-
mi? 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.40 
Fonogramos karaliai. 23.35 Komedija „Gegutė“. 
1.20 Olegas Tabakovas ir jo „viščiukai Tabaka“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.35, 8.20 Tyrimą atlieka žinovai. 8.00 Žinios. Vietos 
laikas. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki prieš vieną. 
11.00 Žinios. 11.40 Humoras! Humoras! Humoras! 
13.20 „Aš viską pamenu“. 20.00 Šeštadienio naujie-
nos. 21.00 „Laimė iš šukių“. 0.55 „Saldi moteris“.

 REN
9.35 Geriausias šefas. 12.50 Rusiškas vairavimas. 
13.15 Pažink mūsiškius. 13.35 „Kiekvienam po kati-
nėlį“. 14.10 Mintransas. 14.55 Sąžiningas remontas. 
15.35 Pati naudingiausia programa. 16.30 Žmo-
nijos paslaptys. 18.20 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 19.15 Prajuokink komiką. 20.00 „Paslėpta 
grėsmė! 7 tikri Žemės šeimininkai“. 21.50 „Žmo-
nės X. Evoliucija tęsiasi“. 23.30 Didžiosios paslaptys.

LNK
22.20

 11.50    „Mažius“

TV3
23.25
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6.00 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 TV serialas 

„Vandenyno  
paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

10.30 Kiti pasauliai. 
Tradicijų sargai.

11.40 Pragaro katytė.
12.40 TV serialas 

„Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos 
istorija)“.

13.45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
(N-7).

14.40 Kas žudikas? (N-7).
15.55 Blogiausias Lietuvos 

vairuotojas (N-7).
17.00 LKL čempionatas. 

Dzūkija - Nevėžis. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.30 Naujas sezonas. 
Muzikinė kaukė.

22.05 Nuotykių f. „Laiko 
įkaitai“ (N-7).

0.20 Siaubo f.
„Pjūklas 2“ (S).

2.05 TV serialas 
„Begėdis“ (N-14).

3.40 Muzikinė kaukė.

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Natūrali 

atranka“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
15.00 „MMA „King of 

the Cage“. Vasaros 
turas“ (N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Kasdieniniai gam-
tos stebuklai su 
R.Anusausku“.

16.50 „Pražūtingi 
smaragdai“ (2) (N-7).

18.00 Žinios.
18.30 Dokumentinis f. 

„Geriausios nardymo 
vietos“ (N-7).

19.00 Muzikiniai sveikini-
mai. Ved. V.Mainelytė.

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Inspektorius Luisas. 

Virš gėrio ir blogio“ 
(N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vera. Natūrali 

atranka“ (N-7).
1.00 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Rusų gatvė.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 „Dainų dainelė 2016“. 

Laureatų koncertas. 1 d.
11.30 Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro spekta-
klis. W.Szymborska. 
„Moters portretas“. 

12.35 Legendos.
13.20 LRT 90-mečio gala 

koncertas iš Kauno 
„Žalgirio“ arenos.

15.10 „Giminės“.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Misija knygnešys.
17.05 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Bajoras 
Mykola Lysenko“.

17.40 „Steiko (r)evoliucija“.
19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Komedija „Vienišas 

vyrukas“ (N-14).
22.30 Grupė „Golden 

Parazyth“. Botanika.
23.30 Kristian Benedikt ir 

draugai gala koncerte.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Drama „Sugrįžimas“ 

(N-14).
2.00 Sapnų gaudyklė. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. Pavojinga 

tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga 

tikrovė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio 

restoranai“.
14.05 Pasisvėrę ir laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

23.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.15 Komedija 
„Atsisveikinimo 
žodis“ (N-7).

2.15 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Mirtis dėl įtikėjimo“ 
(N-7).

3.55 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

7.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Sporto namai.
10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ 

(N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 TV serialas „APB“ 

(1) (N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Komedija 

„Aš, tu ir Diupri“ 
(N-7).

0.50 Komiška drama 
„Magiškasis Maikas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai 
iš nieko.

11.30 „Elajus Stounas“.
12.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
13.30 „Užkariaujant 

dangų“.
14.30 Animacinė 

nuotykių  
komedija  
„Šaunusis  
ponas Lapinas“.

16.00 Karališkosios 
paslaptys.

16.30 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

17.30 Šeimos vakaras. 
„Drakonų  
medžiotojai“.

19.00 Biografinis 
draminis serialas 
„Raudonoji  
karalienė“ (1)  
(N-7).

20.00 „Ema“.
21.10 Celine Dion 

koncertas  
„Une Seule Fois“. 
2013 m.

23.15 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

0.50 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

 20.15   Stambiu planu 19.00  Muzikiniai 
    sveikinimai

 10.00   „Vandenyno pas-
     laptys su Džefu Korvinu“

 21.10   Celine Dion 
    koncertas

 19.00    „Kastlas“ 18.50   „Didingasis amžius“

TV PROGRAMAspalio 7 d.

 NTV Mir
8.00 Šiandien. 8.25 Apžiūra. 8.55 Naujas namas. 
9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.00, 16.00 
Šiandien. 10.20 Pagrindinis kelias. 11.00 Gyvas 
ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 13.05 
Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, paval-
gysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 
16.20 Kartą... 17.00 Milijono verta paslaptis. 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Tu - šaunuolis! 
Šokiai. 22.50 „Vidinis tyrimas“. 0.50 NTV pa-
sisėdėjimas pas Morgulisą. 1.50 „Tarptautinė 
pjūklorama“. 2.50 „Didžioji regėjimo apgaulė“.

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos 
pokalbiai. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „Tėvas 
Mateušas“. 14.15 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.10 
Pramoginė laida. 16.00 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Įsimylėk Lenkijoje. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 
6.10 Pramoginė laida. 20.45, 2.45 Animaci-
niai f. 21.00, 3.00 Žinios. Popiežiaus diena. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.50 „Karo merginos“. 
22.45, 4.40 Didysis testas apie sveikatą. 0.20 
Europos kultūros stadionas Žešuve 2017. Kon-
certas. 1.50 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
6.10 „Matrica“. 8.45 „Paskutinis samurajus“. 
11.45 „Amžinos meilės laiškai“. 14.05 „Nenuo-
ramos“. 15.50 „Aidas“. 17.35 „Matrica“. 20.10 
„Hičas - meilės specialistas“. 22.25 „Hercogie-
nė“. 0.30 „Interviu su vampyru“. 2.50 „Sensacija“.

 DiscoVery 
7.25, 22.00, 3.40 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10, 
18.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių 
medžiotojai Jungtinėje Karalystėje. 10.55 Auto-
mobilių rykliai Dalase. 11.50 Paskui klasikinius 
automobilius. 12.40 Turto gelbėtojai. 13.35 Sunk-
vežimių vairuotojai. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 
15.25 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 16.20 Aukso 
karštinė. 17.15, 20.00 Beringo jūros auksas. 19.05 
Jukono vyrai. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo ope-
racija. 23.00, 4.30 Mirtinas laimikis. 24.00, 5.20 
Velnio kanjonas. 1.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Namai ant ratų. 16.00 Neįprastas mais-
tas. 20.00 Statybos atokioje Montanoje. 22.00, 
3.00 Nežinomos ekspedicijos. 23.00, 4.00 Vai-
duoklių medžiotojai. 1.00 Kai puola vaiduokliai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Šuns 
gelbėjimo misija. 13.45 Ekspedicija Mungo. 
14.40 Kalmarai-žmogėdros. 15.35, 0.45 Liūno 
broliai. 18.20 Dr.Džefas. 19.15 Namai medžiuose. 
20.10 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 21.05 Turkija, 
kontrastų šalis. 22.00 Akiplėšos katės.

 sPorT1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Bergamo „Ata-
lanta“ - Turino „Juventus“. 9.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. Vakar. 10.00 Pasaulio 
taurės plaukimo varžybos. Doha. Pirma diena. 12.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - 
Madrido „Real“. 13.40 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 7 turas. 14.20 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Valensijos „Valencia“ - Santjago de 
Kompostelos „Monbus Obradoiro“. 16.00 „CrossFit 
Games“. 2 laida. Premjera. 18.00 Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Bergamo „Atalanta“ - Turino „Juven-
tus“. 20.00 Tiesiogiai. Pasaulio taurės spidvėjaus 
varžybos. Lenkija. 23.00 KOK World series. Vilnius. 
2 d. 1.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Genu-
jos „Genoe“ - Bolonijos „Bologna“. 3.00 Ispanijos 
„Super taurė“. Finalas. Gran Kanarijos „Herbalife“ - 
Valensijos „Valencia“. 4.40 Rusijos „Premier“ futbo-
lo lyga. Maskvos „Spartak“ - Jekaterinburgo „Ural“. 
6.40 „CrossFit Games“. Pirma laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 3. Tie-
sioginė transliacija. 7.10 Boksas. Mairis Briedis -
Mike’as Perezas. 8.25 „Mobil-1“ The Grid lenkty-
nės. 8.55 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 
Kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 10.15 Smi-
ginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. Šešta diena. 
13.15 Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 
15.00 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. Kva-
lifikacija. 16.25 „World Super Series“ turnyras. 
16.55, 23.15 „World Super Series“ turnyras. 48 iki 
kovos. 17.25, 20.30 Boksas. Svėrimasis. Chrisas 
Eubankas JNR - Avni Yilidirmas. 17.55 KHL. „Slo-
van“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
21.00, 23.45 Boksas. Svėrimasis. Chrisas Euban-
kas JNR - Avni Yilidirmas. Tiesioginė transliacija. 
2.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. Sep-
tinta diena. Finalas. 4.50 Motosportas. 

 eurosPorT
6.00, 8.15, 11.30 Dviračių sportas. Milanas - Turi-
nas. Italija. 7.00, 12.45, 18.30, 1.00 Futbolas. FIFA 
U-17 pasaulio čempionatas. Indija. 9.30, 20.00, 
4.00 Angliškasis biliardas. „European Masters“ 
turnyras. Belgija. 16.15, 23.30, 2.30 Dviračių 
sportas. Lombardijos turas. Italija. 19.50, 0.25 
„Eurosport 2“ žinios. 0.35 Automobilių lenktynės. 
FIA Europos ralio čempionatas. Latvija. 
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 17.00  LKL čempionatas  19.40  „Nesąmoniukas“ 21.30  „Laisvės kaina.
   Partizanai“ 

 

 17.20  Teleloto 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Linksmieji traukinukai“. 9.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Vir-
tuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 Misija - 
dirbame sau. 13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Valgyk 
ir lieknėk. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 
Sveikatos medis. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 
17.00 Šokiai! (N-7). 19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Vasara Lansarotėje“ 
(N-7). 22.55 Romantinė drama „Vaikas, apie kurį 
svajojau“ (N-7). 0.50 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 
Nuo... Iki. 8.30 KK2 (N-7). 10.30 Savaitės 
kriminalai (N-7). 11.00 Ne vienas kelyje. 11.30 
Autopilotas. 12.00 Kalinių žmonos (N-7). 13.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 17.35 Valanda su 
Rūta. 19.00 KK2 (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 
21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 Žinios. 23.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų 
k. 0.30 24 valandos (N-7). 4.10 Autopilotas. 
4.35 Ne vienas kelyje. 5.05 „Alfa“ savaitė. 5.30 
Kalinių žmonos (N-7). 

 PBK
6.50 Sargybinis. 7.15, 7.30, 10.00 Vaikų klubas. 
7.45 Stebuklų laukas. 8.45 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 9.00, 11.00 Naujienos (su subtitrais). 
9.15 „Garbės žodis“ su J.Nikolajevu. 10.20 „Pa-
grindinis šalies katinėlis“. 11.25 Mano mama 
gamina geriau! 12.30 Melodrama „Nuotrauka, 
blogam atminimui“. 14.40 Linksmųjų ir išra-
dingųjų klubas. 17.10 Visų geriausias! 18.50 Aš 
galiu! 20.55 Šiandien vakare. 23.40 Laikas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.15 J.Petrosiano hu-
moro laida. 8.45 Žinios. Maskva. 9.25 Rytinis 
paštas. 10.00 Kol visi namie. 11.00, 14.00 Žinios. 
11.20 Juoktis leidžiama. 14.15 „Prochindiada, 
arba bėgimas vietoje“. 16.05 „Klastingi žaidi-
mai“. 20.00 Savaitės naujienos. 22.00 Sekma-
dienio vakaras su V.Solovjovu. 24.00 Šalies 
budėtojas. 0.55 „Rojaus kampelis“. 

 Ren
7.50 „V ir M“. 8.45 Žiūrėti visiems! 9.35 „Kie-
kvienam po katinėlį“. 10.35 Prajuokink komiką. 
11.20 „Mėsos planeta: žuvies visata“. 13.10-
20.45 „Bėglys“ 23.05 Paklydimų teritorija su 
Igoriu Prokopenka. 0.50 „Druska“. 

 nTV MIR
7.10 Jų papročiai. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.20 Ir vėl sveiki! 8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 
Valgome namie! 10.20 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklai. 12.00 Sodininkų atsakas. 
13.05 „Kaip kine“. 14.00 „Dvigubi standartai. Čia 
jums ne ten!“. 15.00 „Muchtaras. Naujas pėdsa-
kas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. „Kilerio klaida“. 
17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos 
sensacijos. 19.00 Savaitės apžvalga. 20.15 Tu 
nepatikėsi! 21.05 „Žvaigždės susiėjo“. 22.55 „Vi-
dinis tyrimas“. 0.55 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PolonIa
6.55 „Namas“. 8.30 Giminės saga. 9.05 „Di-
džiausios diecezijos vyskupas - J.Gavlina“. 9.25 
Laida iš Didžiosios Britanijos. 9.45 Laisvasis 
ekranas. 10.05 Grūdas. 10.35, 20.25, 2.20 Žo-
džių žaidimas. 11.00 Šv.Mišios. 12.30 Turistinė 
kelionė. 12.45 „Namas“ - kaip gimė serialas. 
12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.45 „Permainų mašina“. 
14.50 TOTUS 2017 fondo apdovanojimai. 15.50 
„Namas“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV eks-
presas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 Akis į 
akį. 20.40, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Blondinė“. 22.40, 
5.25 „Skiedros“. 0.30 Eikime pirmyn su viltimi. 

 TV1000
10.45 „Interviu su vampyru“. 13.15 „Hičas - 
meilės specialistas“. 15.45 „Sensacija“. 17.50 
„Šalutinis poveikis“. 20.10 „Keliamieji metai“. 
22.10 „Šanchajaus riteriai“. 0.20 „Žaidimas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 11.50 Beringo jūros auksas. 7.00 Kaip tai 
daroma? 7.25 Netinkamas garažas. 8.15 Greitai 
ir triukšmingai. 9.10 Machinatoriai. 10.05 Ledo 
ežero maištininkai. 10.55 Ežero auksas. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Jungtinėje Karalystėje. 
13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvidatorius. 15.25 
Automobilių rykliai Dalase. 16.20 Neįtikėtinos in-
žinierių klaidos. 17.15 Didžiuliai traukiniai. 18.10 
Kaip pagaminta. 19.05 Kas yra Žemėje? 20.00 
Maisto fabrikas. 21.00 Gelbėjimo darbai Evereste. 
22.00 Velnio kanjonas. 23.00 Maištas slėnyje. 

 TRaVel
6.00, 21.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 
19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. Airstre-
am Globester. 12.00 Žvejyba Majamyje. 13.00, 
20.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Statybos atokioje 
Montanoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Pa-
slaptys muziejuje. 23.00 Vaiduoklių medžiotojai.  

6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės  
meistrai“ (N-7).

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis 

pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Komedija 

„Skraiduolis“ (N-7).
13.20 Veiksmo f. 

„Greitis“ (N-7).
15.45 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
16.15 Ekstrasensų 

mūšis (N-7).
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Trileris 

„Nesunaikinami 3“ 
(N-14).

0.30 Kriminalinis trileris 
„Nuodėmių  
miestas 2“ (S).

2.20 Fantastinis veiksmo f. 
„Kito gyvenime“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Srovės nublokšti“.
11.40 Veiksmo komedija 

„Ieškokit  
Gudručio!“ (N-7).

13.55 Pričiupom!
14.25 Drama „Rizikingos 

lenktynės“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Romantinė kome-

dija „Mano tobulas 
gangsteris“ (N-14).

0.05 Siaubo f. „Nakvynės 
namai 2“ (S).

2.00 Romantinė komedija 
„Pasodinsiu savo 
EKS“ (N-7).

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

Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų 

pasakos“. 8 s. 
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumenti-

ka. „Gyvenimas ore“. 
12.50 Pasaulio dokumen-

tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje“. 2 d. 

13.45 „Mis Marpl“ (N-7).
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Pasaulio futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva -  
Anglija. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

21.00 Panorama. Sportas. 
21.30 „Laisvės kaina. 

Partizanai“ (N-7).
22.25 Romantinė komedija 

„Patvirtinta  
bučiniu“ (N-7).

24.00 Fantastinis nuotykių f. 
„Nerealusis  
Halkas“ (N-7).

6.30 Galiūnų 
čempionų lygos  
etapas Vokietijoje.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Olandijoje.

10.00 TV serialas 
„Vandenyno  
paslaptys su  
Džefu Korvinu“.

10.30 Kiti pasauliai. 
Tradicijų sargai.

11.40 Pragaro katytė.
12.40 TV serialas 

„Nutrūkę nuo  
grandinės“.

13.40 Sveikinimai.
16.00 TV serialas 

„Policijos  
akademija“ (N-7).

17.00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas - 
Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija.

19.30 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

21.45 Anapus 
nežinomybės (N-7).

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

23.55 Nuotykių f. 
„Laiko įkaitai“ (N-7).

2.05 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

7.25 Dokumentinis f. 
„Kalnų ežerai“.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Dokumentinis f. 
10.35 Ekovizija.
10.45 „Inspektorius Luisas. 

Nemėjos liūtai“ (N-7).
12.45 Dokumentinis f. „Mo-

terų daktaras“ (N-7).
14.55 Dokumentinis f. „Van-

denyno milžinai“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Dokumentinis f. 

„Geriausios nardymo 
vietos“ (N-7).

19.00 Gyvenimo būdas 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „MMA „King of the 

Cage 001“.  
JAV - Lietuva“ (3). 
Kovų narvuose  
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

24.00 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ (N-7).

2.00 Dokumentinis f. 
„Kalnų ežerai“.

7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita.
8.00 Menora (subtitruota).
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx.
9.30 „Skonio pasaka“. 
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus. 

Gražina Balandytė.
13.30 Festivalis „Midsum-

mer Vilnius 2017“.
14.30 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Bėdų turgus.
17.15 Stilius.
18.00 Iškilmingas 

koncertas, skirtas 
Mokytojų dienai. 

19.40 Filmas šeimai 
„Nesąmoniukas“.

21.00 Skambantys pasau-
liai su N.Kazlaus. 

21.55 „Vilniaus festivalis 
2017“. 

23.25 Stambiu planu.

 16.20  Krepšinio 
   pasaulyje

laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  6 47

spalio 8 d.

 21.00  „Gintaro kambario
    beieškant“

 10.30  Svajonių šefas 15.05  „Širdele mano“ 

 AnimAl PlAnet
8.15, 0.45 Namai medžiuose. 12.50 Dinozaurai. 
13.45 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Kino-
logijos įvadas. 15.35 Liūno broliai. 18.20 Ekspe-
dicija Mungo. 19.15 Kalmarai-žmogėdros. 20.10 
Šuns gelbėjimo misija. 21.05 Lotynų Amerikos 
platybėse. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 

 SPort1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Genujos 
„Genoe“ - Bolonijos „Bologna“. 9.00 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 10.00 
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Doha. Antra 
diena. 12.00 „CrossFit Games“. 2 laida. Vakar 
(rungtys: vyrų ir moterų bėgimas). 12.50 Italijos 
„Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 13.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Fuenlabrada „Montakit“ - Malagos „Unicaja“. 
15.30 KOK Summer Special Edition. 1 d. Premje-
ra. 17.50 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 
7 turas. 18.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 19.30 Tiesio-
giai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“ - Valensijos „Valencia“. 21.30 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Bergamo „Atalanta“ - Tu-
rino „Juventus“. 23.30 KOK Hero’s Series. Ryga. 
1 d. 2.10 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Sankt 
Peterburgo „Zenit“ - Ufos „Ufa“. 

 SPort BAltic
7.50 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 10.10 Smiginis. Pa-
saulio Grand Prix turnyras. Septinta diena. 
Finalas. 12.10 Motosportas. Spidvėjus. 
Torunės GP lenktynės. 15.10 Boksas. Chri-
sas Eubankas Jr. - Avni Yildirimas. 18.05 
„Formulė-1“. Japonijos GP lenktynės. 20.30 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Slovan“ - Rygos „Dinamo“. 3.00 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 3.30 Premier League 
World žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Sala-
vat Yulaev“ - „Avangard“. 

 euroSPort
6.00, 8.15, 11.30 Dviračių sportas. Lombar-
dijos turas. Italija. 7.00, 14.15, 18.00 Futbo-
las. FIFA U-17 pasaulio čempionatas. Indija. 
9.30 Automobilių lenktynės. FIA Europos ralio 
čempionatas. Latvija. 10.00, 19.00 Angliškasis 
biliardas. „European Masters“ turnyras. Belgi-
ja. 12.45 Futbolas. JAV „Major League Soccer“ 
lyga. 16.15 Sporto linksmybės. 16.30, 23.00 
Dviračių sportas. Prancūzija. 18.55, 23.55 „Eu-
rosport 2“ žinios. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Afrika. 

Pavojinga tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Monstrų 

karai“ (1).
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 Šviežias maistas. 

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.05 Pasisvėrę 
ir laimingi.

15.05 „Širdele 
mano“ (N-7).

17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 Komedija 

„Žandaras ir  
žandariukės“ (N-7).

21.00 Nuotykių komedija 
„Tėčio dienos  
stovykla“.

22.50 Romantinė 
komedija 
„Aeroplanas“ (N-7).

0.35 „Detektyvė 
Rizoli“ (N-7).

1.25 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

3.15 Pasisvėrę 
ir laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities 

žvalgas (N-7).
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Dalykai, kuriuos 

verta išmėginti (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Formulės-1 pasaulio 

čempionato Didžiojo 
Japonijos prizo lenk-
tynės“. Vaizdo įrašas.

21.40 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.40 Naujas sezonas 
„Nakties TOP“ (N-14).

23.10 „Daktaras 
Hausas“ (N-14).

0.10 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai (N-14).

1.05 Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai (N-14).

9.00 Skrajojantys 
ežerai.  
Baltų mitai  
ir simboliai.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Moteriškas 
apiplėšimas“.

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

12.35 „Ema“.
13.40 Karališkosios 

paslaptys.
14.10 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris  
ir Achenateno  
kapas“ (N-7).

15.55 „Juodabarzdis“ 
(N-7).

17.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Raudonoji 
karalienė“  
(N-7).

20.00 „Kai šaukia 
širdis“.

21.00 VIP seansas. 
„Gintaro  
kambario  
beieškant“  
(N-7).

23.00 Mistinė drama 
„Svetima  
šalis“ (N-14).

„mAno toBulAS GAnGSteriS“
Romantinė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Paco Cabezas.
Vaidina: Anna Kendrick, Sam Rockwell, Tim Roth.

Marta niekad nepasižymėjo „normaliu“ gyvenimo būdu, tačiau kai vai-
kinas išdavė ją su kita, atrodo, kad stogas Martai visiškai nuvažiuos. Lai-
mei, netikėtai ji sutinka žavų nepažįstamąjį vardu Frensis - tiesiog misterį 
Tobulybę, kuris, kaip netrukus paaiškėja, yra dar labiau „nučiuožęs“ nei 
Marta. Marta nežino, kad Frensis yra ne visai tradicinis samdomas žudikas.

lnK
22.10

„ŽAnDArAS ir 
ŽAnDAriuKĖS“
komedija. Prancūzija. 1982.
Režisieriai: Jean Girault.
Vaidina: Louis de Funes, 
Michel Galabru, Maurice Risch.

Žandarmerija įsikuria naujose pa-
talpose. Be naujos įrangos, jiems 
atsiunčiamos ir keturios jaunutės 
stažuotojos. Žandarų nuotaika dėl 
šių pasikeitimų tikrai pagerėja.

„neSunAiKinAmi 3“
tRileRis. JAV.2014.
Režisierius: Patrick Hughes.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Harrison Ford.

Tai bus pats asmeniškiausias mūšis, 
nes Konradas, kadaise su Barniu 
įkūręs „Nesunaikinamus“, šį kartą 
stoja prieš savo senuosius sąjun-
gininkus. Ginklų kontrabandininkas 
neturės svarbesnio tikslo, nei su-
naikinti stipriausią kovotojų grupę. 

„VASArA lAnSArotĖJe“
Romantinė dRama. Vokietija. 2016.
Režisierius: Jophi Ries.
Vaidina: Christina Hecke, 
Fabian Passamonte.

Juliana dirba personalo specialiste 
ir naujausia jos užduotis - pervilio-
ti perspektyvų inžinierių Chuaną 
Garsiją dirbti į Maroko naftos kon-
glomeratą. Tai ji ketina padaryti 
per Chuano atostogas Lansarotėje. 

tV1
18.50

tV8
21.00

tV3
22.00

rekomenduoja



6.10 Televitrina.
6.25 INOprogresas.
6.55 Animacinis f. „Didvy

rių draugužiai“.
7.25 „Simpsonai“ (N7).
7.55 Legendinės legendos.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N7).
10.00 TV Pagalba (N7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N7).
13.30 „Simpsonai“ (N7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N7).
15.30 TV serialas „Pamilti 

vėl“ (N7).
16.30 TV Pagalba (N7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N7).
20.00 Legendinės legendos.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 TV serialas „Kobra 11“.
23.35 TV serialas 

„Gaudynės“ (N7).
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N7).
1.30 TV serialas „24 valan

dos. Palikimas“ (N14).
2.20 TV serialas „Paskutinis 

žmogus Žemėje“ (1).
2.45 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N7).
3.35 TV serialas „Ponas 

Jangas“ (N7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Kaukė“.
7.30 Animacinis f. „Nepa

prastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ 
(N7).

9.50 24 valandos (N7).
10.35 Yra, kaip yra (N7).
11.35 24 valandos (N7).
12.35 Bus visko.
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N7).
20.00 TV serialas „Meilė 

gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Siaubo drama „10oji 

Kloverfyldo gatvė“ 
(N14).

0.35 TV serialas „Juodasis 
sąrašas“ (N7).

1.30 TV serialas „Visa 
menanti“ (N7).

2.20 Romantinė kome
dija „Mano tobulas 
gangsteris“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štut garto kriminali

nė policija 2“ (N7).
10.55 TV serialas „Detek

tyvas Monkas 2“ (N7).
11.40 Nacionalinė 

ekspedicija.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Nematoma Lietuvos 

istorija (N7).
23.20 TV serialas „Jaunasis 

Popiežius“ (N14).
0.15 TV serialas „Detektyvas 

Monkas 5“ (N7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 10.05  „Štutgar to krimi
  nalinė policija 2“

 16.30  TV Pagalba  20.30  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Romantinė drama „Vasara Lansarotėje“ 
(N7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 13.00 
„Medikopteris“ (N7). 14.00 „Privati praktika“ 
(N7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
„Medikopteris“ (N7). 17.00 „Jaunieji gydyto
jai“ (N7). 18.00 „Tai  mano gyvenimas“ (N7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Meilė, vagys, deiman
tai“ (N7). 22.55 „Tai  mano gyvenimas“ (N7). 
0.50 „Privati praktika“ (N7). 1.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Savaitės kriminalai (N7). 7.00 „Alfa“ sa
vaitė. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Žinios. 10.00 
@rimvydasvalatka. 10.30 KK2 (N7). 11.30 
Yra, kaip yra (N7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N7). 13.35 24 valandos (N7). 15.30 Valan
da su Rūta. 17.00 Info diena. 21.00 Dienos 
komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.25 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Nuotrauka 
blogam atminimui“. 14.40 Mados nuosprendis. 
15.40 Susituokime. 16.40 Vyriška/Moteriška. 
17.40 „Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Lai
kas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.00 „Miegantys“. 
23.10 Vakaras su Urgantu. 23.50 Vyriška/Mo
teriška. 0.35 Pozneris. 1.30 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 12.00 „Žmo
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Andrejus Malachovas. Tiesio
ginis eteris. 19.00 60 minučių. 21.00 „Jaukas 
angelui“. 23.15 „Vieno žygdarbio istorija“. 

 Ren
7.15 „Diatlovai“. 8.00 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama 
priemonė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.25 Mums net 
nesisapnavo. 14.20 Čapman paslaptys. 15.20 „Pėd
sekiai“. 17.20 Senovės gražuolių paslaptys. 18.20 
Tinkama priemonė. 19.20 „Šeimos dramos“. 21.25 
Juoktis leidžiama. 23.10 „V ir M“. 24.00 „Kitas 2“. 

„BaUBaS“
Fantastinis trileris. Rusija, Ukraina, Vokietija. 2014.
Režisierius: Olegas Stepčenko.
Vaidina: Jason Flemyng, Andrejus Smoliakovas, Aleksejus Čiadovas, 
Agnija Ditkovskytė.

Kartografas Džonatanas leidžiasi į mokslinę pažintinę kelionę po Rytų 
Europą. Jis atsiduria mažame bekraščiuose Ukrainos miškuose įsikūru-
siame miestelyje. Džonatanas šioje gyvenvietėje pamatys tokių siau-
bingų dalykų, kokių neregėjo per visą kelionę. Ar pavyks jam prakeiktą 
miestelį pažymėti sudarinėjamuose žemėlapiuose ir apsaugoti ateities 
keliautojus, o gal jis amžiams liks siaubingoje, užkerėtoje vietoje?

„RIMTI VYRaI“
Kriminalinė Komedija. JAV. 
2013.
Režisierius: Fisher Stevens.
Vaidina: Al Pacino, Christopher 
Walken, Alan Arkin.

Istorija pasakoja apie nusikaltėlių 
pasaulio kietuolį Valą, kuris po 28 
metų kalėjimo išeina į laisvę. Prie 
vartų jį pasitinka senas partneris 
ir bičiulis Docas. Valas nori suburti 
senąją gaują, tačiau jis nė nenu-
tuokia, kad mafijos vadeiva pa-
samdė Docą jį nužudyti. Ar Valas 
supras draugužio klastą?

„MeIlĖ, VaGYS, DeIManTaI“
romantinė drama. Vokietija. 
2015.
Režisierius: Marco Serafini.
Vaidina: Michael Fitz, Sibylle
Canonica, Ralph Gassmann.

Prieš dvidešimt penkerius metus 
Ričardas už padarytą nusikaltimą iš 
Didžiosios Britanijos buvo priverstas 
išskristi į Pietų Ameriką ir palikti nėš-
čią draugę Marianą. Dabar jis grįžta 
su savo jaunesniuoju sūnumi Fer-
nandu. Mariana ištekėjusi už Ričardo 
draugo ir ruošiasi jų dukros Rouzės 
vestuvėms su įtartinu advokatu.

„10-ojI KloVeRfYlDo GaTVĖ“
siaubo drama. JAV. 2016.
Režisierius: Dan Trachtenberg.
Vaidina: Mary Elizabeth 
Winstead, John Goodman,
John Gallagher Jr.

Lemtingoji diena Mišelei buvo to-
kia pat kaip ir kitos - ji niekaip nega-
lėjo įtarti, kad gyvenimas apsivers 
aukštyn kojom. Pakliuvusi į avariją, 
Mišelė prarado sąmonę ir atsigavo 
nepažįstamoje patalpoje. Sutvars-
tyta koja ir prirakinta antrankiais. 

TV6
23.00

lnK
22:30

rekomenduoja

TV8
21.00
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TV1
21.00

6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

8.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

11.35 TV serialas „Įtei
sintas faras“ (N7).

12.40 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

14.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N7).
19.30 TV serialas „Įtei

sintas faras“ (N7).
20.30 Farai (N7).
21.00 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Ekstremali riba“ 
(N14).

22.50 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N14).

23.55 Siaubo f. 
„Pjūklas 2“ (S).

1.35 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Laiko pjūvis.
7.50 24/7.
8.50 4 kampai.
9.20 „Moterų daktaras“ 

(N7).
11.30 „Likimo melodija“ 

(N7).
12.35 „Albanas“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Moterų balsas. 

Dabar.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N7).
20.00 Reporteris. 

Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas 

(N7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N7).
3.25 „Merdoko paslaptys“ 

(N7).
4.10 „Rojus“ (1) (N7).
5.00 „Bitininkas“ (N7).
5.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.05 „Auklė Mun“.
7.50 ARTS21.
8.20 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Nesąmoniukas“.
13.30 „Steiko (r)evoliucija“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Rusų gatvė.
18.30 Kelias į namus. 

Agnė Žagrakalytė.
19.00 Euromaxx.
19.35 „Šlovės dienos“ (N7).
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 Dokumentinis f. 

„Pokyčių karta“. 1 d. 
22.10 „Giminės“.
23.00 Misija knygnešys.
23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.10 „Lengvai ir saldžiai“.
1.35 W.Szymborska. 

„Moters portretas“. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N7).

7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“.
13.30 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
14.35 „Marvel animė. Gele

žinis žmogus“ (N7).
15.05 „Vyrai juodais dra

bužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Kriminalinė komedija 
„Rimti vyrai“ (N14).

22.55 „Meilės randai“ (N7).
1.10 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
2.00 „Policija ir Ko“ (N7).
2.55 „Ekspertė Džordan“.
3.40 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N7).
9.00 Kur giria žaliuoja.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk

džius žmogžudystę“ 
(N7).

12.30 „Havajai 5.0“ (N7).
13.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N7).

14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk

džius žmogžudystę“ 
(N7).

17.00 „Kvantikas“ (1) 
(N7).

18.00 „CSI Majamis“ 
(N7).

19.00 „Kobra 11“ (N7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N7).

20.30 „Univeras“ (1) (N7).
21.00 „Naša Raša“ (N14).
22.00 Farai (N7).
23.00 Fantastinis trileris 

„Baubas“ (S).
1.45 „Las Vegasas“ (N7).

9.00 Karališkosios 
paslaptys.

9.30 „Kai šaukia širdis“.
10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 Dokumentinis f. 

„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

12.30 „Noriu šio 
automobilio“.

13.30 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“ 
(N7).

15.05 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

15.35 „Elajus Stounas“.
16.25 Animacinė 

nuotykių komedija 
„Šaunusis ponas 
Lapinas“.

17.55 Kriminalinė 
komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“.

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 Dokumentinis f. 

„Užkariaujant 
dangų“.

21.30 Kino akademija. 
„Denis Kolinsas“ 
(N14).

23.25 Balticum TV žinios.
23.55 „Raudonoji 

karalienė“ (1, 2) 
(N7).

 19.00  Euromaxx 12.35  „Albanas“ 18.00  Info diena  21.30  „Denis Kolinsas“ 15.00  „Raitelis be 
  galvos“ 

 13.30  „Diagnozė  
  žmogžudystė“

TV PROGRAMAspalio 9 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Advokatas“. 19.50 
„Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.50 „Jūrų vel
niai. Viesulas. Likimai“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.25 Pozdniakovas. 0.35 „Voratinklis 7“. 

 TV PoloNia
7.15 Įsimylėk Lenkijoje. 7.50, 20.25 Prie Ne
muno. 8.10 Knygų kandys. 8.25, 17.55, 2.15 
Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos receptas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 
Trumpa istorija. 12.10 Kultūringieji PL. 13.05 
Valstybės interesai. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 16.50 „Ulono Krechoveskio lai
mės ir nelaimės“. 16.25 Turistinė kelionė. 16.55, 
1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 Paslėpti lobiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su... 
19.40 Prie Tatrų. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.10 „Čilė. Igno Domeikos pėdsakais“.

 TV1000
6.10 „Kaukė“. 8.15 „Šanchajaus riteriai“. 10.35 
„Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“. 13.30 „Kelia
mieji metai“. 15.35 „Gražuolė ir pabaisa“. 18.05 
„Kaukė“. 20.10 „Geriausia, ką turiu“. 22.30 „Pra
keiktųjų kaimas“. 0.35 „Labai bloga mokytoja“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta? 9.10, 
18.10 Paskui klasikinius automobilius. 10.05 
Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Išgyventi su Edu Stafor
du. 16.20 Edas Stafordas. 21.00 Apsinuoginę ir 
išsigandę. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 Laukinė 
gamta. Lokiai. 24.00 Išgyventi surištiems. 

 TraVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso stilius 
nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00, 21.00 
Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
22.00 Paslaptys muziejuje. 23.00 Nežinomos eks
pedicijos. 24.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Liūno broliai. 8.15, 16.30, 0.45 
Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Kova su 
brakonieriais. 10.05, 14.40, 22.55 Lotynų Ame
rikos platybėse. 11.55 Laukinių gyvūnų gelbė
jimas. 12.50 Kinologijos įvadas. 15.35, 23.50 
Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Ekspedicija 
Mungo. 18.20 Gaudant monstrus. 20.10Tamsios 
dienos beždžionių mieste. 22.00 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“  Valensijos „Valencia“. Vakar. 8.40 
Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Doha. 10.40 
„CrossFit Games“. (Moterų bėgimas, vyrų ir mo
terų jėgos). 12.10 KOK World GP Series. Ryga. 
14.10 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
14.40 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Mask vos 
CSKA  FC „Rostov“. 16.40 „Road to Glory“. Laida 
apie kovinį sportą. 17.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 17.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. 18.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. 
Doha. 20.00 „Road to Glory“. Laida apie kovinį 
sportą. 20.30 „CrossFit Games“. (Vyrų bėgimas). 
21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės 
„Iberostar“  Valensijos „Valencia“. Vakar. 22.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 23.40 
KOK Summer Special Edition. 1 d. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.30 Boksas. Chrisas Eubankas Jr.  Avni 
Yildirimas. 14.30 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“  
Rygos „Dinamo“. 16.30 „Formulė1“. Japo
nijos GP lenktynės. 18.55 Boksas. Po kovos. 
Chrisas Eubankas JNR  Avni Yilidirmas. 19.25 
Ledo ritulys. KHL. CSKA  „Lokomotiv“. Tie
sioginė transliacija. 22.00 Smiginis. Pasaulio 
Grand Prix turnyras. Šešta diena. 1.00 Smi
ginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. Septinta 
diena. Finalas. 3.00 Premier lygos apžvalga. 
4.55 Ledo ritulys. KHL. CSKA  „Lokomotiv“. 

 eurosPorT
6.00, 10.00, 16.15, 20.00, 24.00, 4.00 Dviračių 
sportas. Lombardijos turas. Italija. 7.00, 11.00, 
17.00, 1.15, 5.00 Dviračių sportas. Paryžiaus 
turas. Prancūzija. 8.00, 12.00, 18.00, 2.30 An
gliškasis biliardas. Belgija. 9.30 FIA Europos 
ralio čempionatas. 13.00 Futbolas. FIFA U17 
pasaulio čempionatas. Indija. 20.50, 23.55 Eu
rosport žinios. 21.00 TBA. 23.00 JAV futbolo 
lyga. 23.30 FIFA futbolas.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 1.40  „Džeikas, Storulis 
  ir šuo“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  15.40  „Mažasis 
  princas 3“

 23.20   „Tvin Pyksas 3“ 17.35  Yra, kaip yra 18.30  TV3 žinios

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji anima-
cija. 10.05 Romantinė drama „Meilė, vagys, 
deimantai“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 13.00 „Medikopteris“ (N-7). 14.00 „Pri-
vati praktika“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Melodrama „Piktžolės 
gėlių darželyje“ (N-7). 22.55 „Tai - mano gyve-
nimas“ (N-7). 1.00 „Privati praktika“ (N-7). 1.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Nuo... Iki. 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Dienos 
komentaras. 10.30 Bus visko. 11.30 Yra, kaip 
yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.35 24 valandos (N-7). 15.30 Nuo... Iki. 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Die-
nos komentaras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Miegantys“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš tiesų“. 18.45 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.00 „Miegantys“. 23.20 Vakaras su Urgan-
tu. 24.00 Vyriška/Moteriška. 0.45 „Kimas Filbis. 
Slaptas karas“. 1.40 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Vietos laikas. 12.00 „Žmogaus 
likimas“. 13.00, 19.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Andrejus Malachovas. 21.00 
„Jaukas angelui“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.05 Juoktis leidžiama. 13.45 Rusiškas 
vairavimas. 14.35 Čapman paslaptys. 15.25 „Pėd-
sekiai“. 17.20 Senovės gražuolių paslaptys. 18.20 
Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 
21.25 Geriausias šefas. 0.15 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila“. 
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 
„Susitikimo vieta“. 17.00 „Advokatas“. 19.50 
„Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.50 „Jūrų vel-
niai. Viesulas. Likimai“. 23.50 Dienos apžvalga. 
0.25 „Voratinklis 7“. 

 TV PolonIa
8.35, 17.55, 2.15 Laida vaikams. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05 Polonijos pokalbis. 
12.45, 23.20 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 
Žinios. 13.50, 19.15, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Karo merginos“. 15.20 „Čilė. Igno Do-
meikos pėdsakais“. 16.25 Kita stotelė - Zgože-
lecas. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 
Zondas 2. 18.10, 2.30 Miško bičiuliai. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 ZUS be sienų. 19.45, 
2.45 Animacinis f. 20.00 Šv. Mišios Skolensko 
katastrofos aukoms atminti. 21.15, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 22.00, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
0.10 „Ulono Krechoveckio laimės ir nelaimės“. 
0.40 Kažkas matė, kažkas žino. 

 TV1000
8.10 „Prakeiktųjų kaimas“. 10.10 „Mėnesienos 
karalystė“. 12.10 „Geriausia, ką turiu“. 14.30 
„Asmens sargybinis“. 17.15 „Paskutinis samu-
rajus“. 20.10 „Matrica. Perkrauta“. 22.45 „Adelė 
ir mumijos paslaptis“. 0.45 „Kiti“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Pas-
kui klasikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į 
Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių 
garažas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 
21.00 Vyras, moteris, gamta. 22.00 Gelbėtojai su 
sunkiaisiais automobiliais. 23.00 Akropolio istorija. 
24.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 

 TRaVel
6.00, 11.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Teksaso 
stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00 Neįprastas maistas. 22.00 
Įkaušęs keliautojas. 23.00 Paslaptys muziejuje. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. „Did-

vyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ (N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Tėvelio 

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

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

riba“ (N-14).
0.20 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-7).
1.20 TV serialas „24 valan-

dos. Palikimas“ (N-14).
2.10 TV serialas 

„Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (2) (N-7).

2.35 TV serialas 
„Rouzvudas“ (N-7).

3.30 TV serialas „Ponas 
Jangas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Kaukė“.
7.30 Animacinis f. „Nepa-

prastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.35 24 valandos (N-7).
12.35 Nuo... Iki.
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas „Meilė 

gydo“.
20.30 Čia tai geras!
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo komedija 

„Taksi 3“ (N-7).
0.15 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(1) (N-7).

1.10 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

2.00 Siaubo drama 
„10-oji Kloverfyldo 
gatvė“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 2“ (N-7).
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, HD.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 TV serialas 

„Detek tyvas  
Monkas 5“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 LRT forumas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

11.35 TV serialas „Įtei-
sintas faras“ (N-7).

12.40 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N-7).

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 TV serialas „Įtei-

sintas faras“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. „Dingę be 

žinios 2“ (N-14).
22.55 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Ekstremali riba“.
0.45 TV serialas 

„Begėdis“ (S).
1.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.25 Pragaro katytė.

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Vantos lapas.
7.20 Muzikinės kovos.
9.20 „Gluchariovas“ 

(N-7).
11.30 „Likimo melodija“ 

(N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 24/7.
15.00 Muzikiniai 

sveikinimai.
16.00 Reporteris. 

Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Gyvenimo būdas 

(N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).
5.00 „Bitininkas“ (N-7).
5.45 „Merdoko paslaptys“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Misija knygnešys.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Nes man tai rūpi.
14.20 Lietuvos kolumbai.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai.
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Šalono 
„Elan“. Tiesioginė 
transliacija.

21.00 Laisvės vėliavnešiai.
21.30 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. „Monaco“ -  
Utenos „Juventus“. 
Tiesio ginė transliacija.

23.35 DW naujienos rusų k.
23.50 Dabar pasaulyje.
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 13.10  „Banditės“ 17.00  „Kvantikas“ 19.00  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55 Lotynų Amerikos platybėse. 11.55 Ekspe-
dicija Mungo. 12.50 Gaudant monstrus. 15.35, 
23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 Šuns 
gelbėjimo misija. 18.20, 22.00 Liūtė karalienė. 

 SPort1
8.40 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. Doha. 
Antra diena. 10.40 „Road to Glory“. Laida apie 
kovinį sportą. Penktas sezonas. Antra laida. Vakar. 
11.10 „CrossFit Games“. Pirma laida. (Rungtys: 
vyrų/moterų plaukimas, bėgimas, vyrų dviračių 
krosas). 12.20 KOK Summer Special Edition. 1 d. 
14.40 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. Lenkija. 
17.40 „CrossFit Games“. Antra laida. (Rungtys: 
jėgos). 18.00 Pasaulio taurės plaukimo varžybos. 
Doha. Antra diena. 20.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lygos apžvalga. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Fuenlabrada „Montakit“ - Malagos 
„Unicaja“. 22.40 „Road to Glory“. Laida apie kovinį 
sportą. Penktas sezonas. 23.10 „CrossFit Games“. 
Pirma laida. (Rungtys: vyrų bėgimas, plaukimas). 
23.40 KOK World series. Vilnius. 1 d. 1.40 NBA 
krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Antros rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Motosportas. Spidvėjus. Torunės GP 
lenktynės. 9.55 Futbolas. UEFA Europos lyga. 
„FC Koln“ - „Crvena Zvezda“. 11.45 Krepšinis. 
Eurolyga. Pusfinalis. 13.35 Krepšinis. Eurolyga. 
Finalas. 15.55 Motosportas. Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 16.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Traktor“ - „Jokerit“. Tiesioginė transliacija. 
19.30 Boksas. „World Boxing Super Series“ 
turnyras. Aleksandras Usikas - Marco Huckas. 
20.55 Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 
22.20 Boksas. Chrisas Eubankas Jr. - Avni 
Yildirimas. 1.15 „Formulė-1“. Japonijos GP 
lenktynės. 3.40 Boksas. Po kovos. Chrisas Eu-
bankas JNR - Avni Yilidirmas. 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Traktor“ - „Jokerit“. 

 euroSPort
 6.00, 9.30 Angliškasis biliardas. Belgija. 8.00, 
12.30 Dviračių sportas. Lombardijos turas. Itali-
ja. 8.45, 13.30 Dviračių sportas. Paryžiaus turas. 
Prancūzija. 11.30 JAV futbolo lyga. 12.00, 17.00 
FIFA futbolas. 15.00, 20.30, 1.30, 5.00 Dviračių 
sportas. Turkijos turas. 17.15, 19.15, 21.30, 
0.20, 3.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio čem-
pionatas. Indija. 19.10, 0.10 Eurosport žinios. 
23.30, 2.30 FIA Europos ralio čempionatas. 
24.00 Motosportas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai.
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“.
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. Gele-

žinis žmogus“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Draugų būry“ (N-7).

22.55 „Meilės randai“ (N-7).
1.05 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
1.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“.
3.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“ 
(N-7).

12.30 „Kvantikas“ (1) 
(N-7).

13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“ (N-7).

14.00 „Univeras“ (1) (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

17.00 „Kvantikas“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Šilumos smūgis“ 
(N-14).

24.00 „Naša Raša“ (N-14).
1.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.50 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Kriminalinė komedija 

„Moteriškas apiplėši-
mas“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Užka riaujant dangų“.

11.30 Romantinė drama 
„Ema“.

12.40 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

13.10 Kriminalinė veiksmo 
komedija „Banditės“ 
(N-7).

14.55 „Kai šaukia širdis“.
15.55 Dokumentinis f. 

„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

16.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.00 Karališkosios 
paslaptys.

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Noriu šio 

automobilio“.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV žinios.
23.00 Kriminalinė komedija 

„Moteriškas  
apiplėšimas“.

24.00 Nuotykių drama 
„Juodabarzdis“ 
(N-7).

„tAKSi 3“
Veiksmo komedija. Prancūzija. 2003.
Režisierius: Gerard Krawczyk.
Vaidina: Samy Naceri, Bernard Farcy, Frederic Diefenthal.

Kol policija ruošiasi didžiausioms žiemos šventėms, Marselyje pastebi-
mai padaugėjo Kalėdų senelių, kurie rūpinasi ne tik dovanų išnešioji-
mu. Policininkas Emiljenas turi įtarimų, kad po raudonais kostiumais ir 
dirbtinėmis barzdomis gali pasislėpti nusikaltėlių gauja, kuri pasinaudos 
šventine ramybe ir sukels Marselyje didžiulį chaosą.

lnK
22.30

„ŠilumoS SmŪGiS“
Veiksmo trileris. JAV, PAR, 
Vokietija. 2013.
Režisierė: Evelyn Purcell.
Vaidina: Stephen Dorff, Svetlana 
Metkina, Maisie Williams.

Pykstanti dėl tėvų skyrybų Džo 
neslepia savo paaugliškai kandaus 
požiūrio į viską aplinkui. Mama pa-
prašo buvusio vyro Polo pasiimti 
ją į kelionę į Pietų Afriką...tV6

22.00

„PerŽenGtA riBA“
Veiksmo filmas. Kanada. 2011.
Režisierius: Terry Miles.
Vaidina: Steve Austin, 
Serinda Swan, Danny Trejo.

Kai Rijanas buvo Teksaso policinin-
kas, nusikaltėlių grupuotė užpuolė 
jo šeimą ir nužudė devynmetį sūnų 
ir mylimą žmoną. Rijanui pavyko nu-
kauti tris užpuolikus ir šiaip taip išlikti 
gyvam, nors ir sunkiai sužeistam...tV3

22.30

„DinGĘ Be ŽinioS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius: Lance Hool.
Vaidina: Chuck Norris, 
Steven Williams, John Wesley.

Pulkininkas Džeimsas Bredokas 
dalyvavo Vietnamo kare, vėliau 
kentėjo nelaisvėje, iš kurios sunkiai 
ištrūko. Po daugelio metų jis grįžta 
į kovos vietas, kad išgelbėtų ame-
rikiečių karo belaisvius, tarp kurių 
gali būti ir jo draugų...BtV

21.00

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Rembo. Pirmasis 
kraujas 2“ (N-14).

0.25 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

1.25 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

2.15 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“ (N-7).

2.40 „Rouzvudas“ (N-7).
3.30 „Ponas Jangas“ 

(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 „Nepaprastas Gu -
muliuko gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.30 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.
21.30 Žinios.
22.30 Trileris 

„Apsimetėlis,  
sukčius ir dama“ 
(N-14).

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

1.20 TV serialas 
„Visa menanti“ 
(N-7).

2.10 Veiksmo komedija 
„Taksi 3“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 „Vokietija 

1983-iaisiais“ 
(N-14).

0.15 „Detektyvas 
Monkas 5“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 23.20    „Vokietija 
            1983-iaisiais“

 20.00    Gero vakaro šou  13.25  „Rožių karas“

trečiadienis

„VIENAS TARP GYDYTOJŲ“
Drama. Vokietija. 2014.
Režisierius: Oliver Schmitz.
Vaidina: Dana Golombek, Nina Gummich, Hannes Jaenicke.

Iškylaujant gamtoje dėl neaiškios priežasties staiga susmunka jauna 
mama. Pradiniai apendicito įtarimai nepasitvirtina - ligoninėje paaiš-
kėja, kad Marla serga kur kas pavojingesne liga. Kas sukėlė ligą ir kaip 
ją pagydyti? Atrodo, kad padėti gali tik jaunas medicinos specialistas 
Maikas, į kurį visi iš pradžų visai nekreipė dėmesio.

rekomenduoja

TV8
21.00

„REMBO. PIRMASIS 
KRAUJAS 2“
Veiksmo filmas. JAV. 1985.
Režisierius: George P.Cosmatos.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Richard Crenna, Charles Napier.

Džono Rembo vadas Samuelis 
Trautmanas ištraukia jį iš kalėjimo 
ir skiria jam naują užduotį. Viet-
name Rembo turės vaduoti karo 
belaisvius. Jam tereikia nufotogra-
fuoti kalinimo vietą, bet jis imsis 
ir rimtesnių reikalų - padedamas 
vietnamietės kovotojos už laisvę.

„CSI. NIUJORKAS“
DetektyVinis serialas. JAV, 
Kanada. 2013.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Danny 
Messer, Stella Bonasera.

Detektyvas Mekas Teiloras - nu-
sikaltimo vietos tyrėjas. Jo dar-
bas - jo gyvenimas: jis skiria visą 
savo dėmesį byloms tol, kol jas 
išnarplioja. Tokia pat meile dar-
bui pasižymi ir jo partnerė Stela 
Bonasera...

„APSIMETĖLIS, SUKČIUS  
IR DAMA“
trileris. D.Britanija, Prancūzija, 
JAV. 2014.
Režisierius: Hossein Amini.
Vaidina: Viggo Mortensen, 
Kirsten Dunst, Daisy Bevan.

Česteris su žavia jaunesne žmona 
Kolete Korinto laivu atplaukia į Atė-
nus. Besižvalgydami po Akropolį, jie 
susiduria su Ridalu - jaunu, graikiš-
kai kalbančiu amerikiečiu, dirbančiu 
gidu ir apgaudinėjančiu turistus...

TV3
22.30

TV1
19.00

LNK
22.30

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Melodrama „Piktžolės gėlių darželyje“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Medikopteris“ (N-7). 14.00 „Privati prakti-
ka“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Drama „Vienas tarp gydytojų“ 
(N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
1.00 „Privati praktika“ (N-7). 1.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfO TV
 6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kalinių žmo-
nos (N-7). 8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 
Dienos komentaras. 10.30 Nuo... Iki. 11.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7).
13.35 24 valandos (N-7). 14.25 Yra, kaip yra 
(N-7). 15.30 Kalinių žmonos (N-7). 16.30 Farai 
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Dienos komen-
taras. 21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena.
 

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.25, 
1.35 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.00 „Mie-
gantys“. 14.40 Mados nuosprendis. 15.45 Susi-
tuokime. 16.40, 23.55 Vyriška/Moteriška. 17.40 
„Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 23.15 Vakaras su Urgantu. 0.40 
„Kimas Filbis. Slaptas karas“. 2.10 „Pirmininkas“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmo-
gaus likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Tiesioginis eteris. 19.00 60 
minučių. 21.00 „Jaukas angelui“. 23.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 1.45 Žinios. Sankt Peterburgas.

 REN
8.05 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.15 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.05 „Įslaptinti sąrašai. Paslėpta grėsmė! 7 tikri 
Žemės šeimininkai“. 13.55 Dar ne vakaras. 14.55 
Čapman paslaptys. 15.50 „Pėdsekiai“. 17.20 Gyva 
tema. 18.25 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos 
dramos“. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
23.15 „Kiekvienam po katinėlį“. 24.00 „Kitas 3“. 
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6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ 

(N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
12.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Paskutinė misija“ 
(N-14).

23.05 Veiksmo f. 
„Dingę be žinios 2“ 
(N-14).

0.55 „Begėdis“ (S).
1.45 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.30 Pragaro katytė.
3.20 Farai (N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Skinsiu raudoną 

rožę.
7.20 Nuoga tiesa 

(N-7).
9.20 „Baudėjas“ (1, 2) 

(N-7).
11.30 „Likimo melodija“ 

(N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 Moterų balsas. 

Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „MMA „King of the 

Cage“. Vasaros turas 
(4). Kovų narvuose 
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Albanas“ (N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).
5.00 „Bitininkas“ 

(N-7).
5.45 „Albanas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 XXIII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis.
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas. Dir. 

Robertas Šervenikas.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 FIBA krepšinio čempio -

nų lyga. Klaipėdos „Nep- 
tūnas“ -Šalono „Elan“.

13.45 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. „Monaco“ - 
Utenos „Juventus“.

15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.25 Lietuvos kolumbai.
21.20 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija - 
visata“. 5/2 s.

22.10 Drama „Kaulai ir 
rūdys“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Ginklo sūnus“ (N-7).

22.55 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.15 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

2.05 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
9.00 Svajonių šefas.
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

12.30 „Kvantikas“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

17.00 „Kvantikas“ 
(N-7).

18.00 „CSI Majamis“ 
(N-7).

19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Beždžionių planetos 
aušra“ (N-7).

0.35 „Naša Raša“ (N-14).
1.30 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.25 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“.
11.30 „Kai šaukia širdis“.
12.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
13.35 Nuotykių f. 

„Džekas Hanteris ir 
Achenateno kapas“ 
(N-7).

15.20 Kriminalinė komedija 
„Moteriškas  
apiplėšimas“.

16.20 Animacinė nuotykių 
komedija  
„Aviukas Šonas“.

17.50 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

18.50 Romantinė drama 
„Ema“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 Kriminalinis

veiksmo serialas 
„Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Elajus Stounas“.
0.30 „Kai šaukia širdis“.

 15.30    „Drakoniukas
    Kokosas 1“

 20.30   Moterų balsas.
    Dabar

 0.55  „Begėdis“  16.20  „Aviukas Šonas“ 18.00    „CSI Majamis“ 20.00   „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“

TV PROGRAMAspalio 11 d.

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Da-
lykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 
„Bombila“. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Advo-
katas“. 19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 
21.55 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 
Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 7“. 2.20 
„Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05, 14.25 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Vilties 
ženklai - išsaugoti atmintį. 8.25, 7.55, 2.15 Pe-
tersburskio muzikos šou. 8.50 Dienos receptas. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polo-
nija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 
12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
15.20, 0.10 „Viskas Lenkijai. Zamojsko sukili-
mas 1942 - 1944“. 16.25, 6.50 Energijos gūsis. 
16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Astronariu-
mas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Laiko kariai. 
20 pėstininkų pulkas“. 19.25, 1.15 Rytų studija. 
20.25, 6.35 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“. 

 TV1000
8.20 „Kiti“. 10.25 „Matrica. Perkrauta“. 13.10 
„Hercogienė“. 15.25 „Interviu su vampyru“. 
17.50 „Hičas - meilės specialistas“. 20.10 „Prak-
tinė magija“. 22.10 „Septynios sielos“. 0.30 
„Scenos gražuolė“. 2.30 „Šanchajaus riteriai“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta? 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai 
veikia? 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui 
klasikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į Alias-
ką. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 14.30 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 22.00, 3.40, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 21.00, 2.50 
Garažo atstatymas. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 
24.00 Greiti ir triukšmingi. Griovimo teatras.

 TraVel
6.00, 11.00, 23.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Tek-
saso stilius nekilnojamojo turto rinkoje. 10.00, 17.00 
Viešbučių verslas. 12.00, 21.00, 2.00 Nežinoma 
ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Nežinomos ekspedi-
cijos. 24.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 Namai 
medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Kova su 
brakonieriais. 10.05, 14.40 Lotynų Amerikos 
platybėse. 11.55 Šuns gelbėjimo misija. 12.50 
Liūtė karalienė. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai ir 
pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Dr.Džefas. 22.55, 
5.02 Laukinės Indonezijos salos. 

 sPorT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Bilbao 
„Retabet“ - Madrido „Real“. 8.40 Pasaulio taurės 
spidvėjaus varžybos. Lenkija. 11.40 „Penktasis 
kėlinys“. 12.40 KOK World series. Vilnius. 1 d. 
14.40 ATP 250 teniso turnyras. Kinija. Pirma-
sis pusfinalis. 17.00 „CrossFit Games“. Antra 
laida. 17.30 „Road to Glory“. Penktas sezonas. 
Antra laida. 18.00 „CrossFit Games“. Antra laida. 
(Rungtys: vyrų/moterų bėgimas, jėgos rungtys, 
svarmenų kilnojimas). 20.00 Italijos „Seria A“ 
futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 20.40 „CrossFit 
Games“. Pirma laida. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Bilbao „Retabet“ - Madrido „Real“. 
22.40 „Road to Glory“. Penktas sezonas. Pirma 
laida. 23.10 KOK World series. Vilnius. 2 d. 1.30 
NBA krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Trečios rungtynės. 
4.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. Lenkija. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Borus-
sia“ - „Real“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Spartak“ - „Liverpool“. 10.40 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - „Chelsea“. 
12.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. PSG -
„Bayern“. 14.20 Boksas. 15.10 Krepšinis. Eu-
ropos moterų čempionatas. Latvija - Italija. 
16.55 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos „Di-
namo“. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Torpedo“ -
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
„Formulė-1“. Japonijos GP lenktynių apžvalga. 
22.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Torpedo“ - 
Rygos „Dinamo“. 0.30 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „FC Ko ln“ - „Crvena Zvezda“. 2.20 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 2.50 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
6.00, 13.00, 18.30, 3.30 JAV futbolo lyga. 6.30, 
10.00, 12.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.35, 4.00 
Futbolas. FIFA U-17 pasaulio čempionatas. 
Indija. 8.30, 11.00, 14.00, 20.15, 23.30, 1.30, 
5.00 Dviračių sportas. Turkijos turas. 9.30 FIA 
Europos ralio čempionatas. 13.30, 3.00 FIFA 
futbolas. 18.15 Motosportas. 18.55, 0.25 Eu-
rosport žinios. 2.30 Sporto linksmybės.

53



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

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 13.45   „Farų karai“  20.25  „Baudėjas“  13.30  Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus

 21.30  Svarbios detalės 0.35  „Juodasis sąrašas“ 15.30  „Pamilti vėl“

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 10.05 Drama „Vienas tarp 
gydytojų“ (N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“
(N-7). 13.00 „Medikopteris“ (N-7). 14.00 „Pri-
vati praktika“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 
„Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Vėliau išsiskleidusi“ 
(N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
0.45 „Privati praktika“ (N-7). 1.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Dienos 
komentaras. 10.30 Kalinių žmonos (N-7). 11.30 
Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 14.25 Yra, kaip 
yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 16.30 Farai (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasau-
lyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30, 
1.50 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.20 „Mie-
gantys“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Su-
situokime. 16.45, 0.10 Vyriška/Moteriška. 17.40 
„Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.05 Brangi laida. 23.35 Vakaras 
su Urgantu. 1.00 „Jie norėjo mane susprogdinti“. 
„Rusų jūreivio išpažintis“. 2.30 „Jį vadino Robertu“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmogaus 
likimas“. 13.00, 19.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo 
paslaptys. 18.00 Tiesioginis eteris. 21.00 „Jaukas 
angelui“. 23.15 „Dvikova“. 1.15 Žinios. Sankt 
Peterburgas. 1.30 „Bėganti nuo meilės“.

 Ren
8.00 Žvalus rytas! 8.40 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.10 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
13.55 Dar ne vakaras. 14.50, 21.25 Čapman 
paslaptys. 15.50 „Pėdsekiai“. 17.20 Gyva tema. 
18.20 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dra-
mos“. 23.10 Žiūrėti visiems! 0.05 „Kitas 3“ 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“.
10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 
„Bombila. Tęsinys“. 13.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 14.00, 16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 
„Advokatas“. 19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sie-
nos“. 21.55 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 7“. 
2.20 „Susitikimo vieta“. 4.15 Vartotojų priežiū-
ra. 5.10 „Viskas bus gerai!“ 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Miško istorijos. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 
5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos 
pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gilus 
vanduo“. 16.10 Prie Tatrų. 16.25 Vilnoteka. 16.55, 
1.45 „Komisariatas“. 17.25 Kaip tai veikia. 17.55, 
2.15 Miško istorijos. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kelionės su istorija. 19.25, 6.35 Valstybės intere-
sai. 20.25 Laida iš Kanados. 20.45, 2.45 Animaci-
nis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Instinktas“. 
0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
8.35 „Prabudimai“. 11.05 „Praktinė magija“. 13.10 
„Šanchajaus riteriai“. 15.25 „Artimi trečiojo laips-
nio kontaktai“. 18.10 „Keliamieji metai“. 20.10 
„Vampyrų akademija“. 22.15 „Rimtas žmogus“. 
0.20 „Anarchistai“. 2.20 „Labai bloga mokytoja“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių karai. Kanada. 
9.40, 18.40 Paskui klasikinius automobilius. 10.05 
Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00, 
3.40 Turto gelbėtojai. 24.00 Senienų medžiotojai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 22.00, 1.00, 3.00 Muziejų paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00, 16.00 Teksaso stilius nekilnojamojo turto 
rinkoje. 10.00, 17.00 Viešbučių verslas. 12.00 
Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai ant ratų. 
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 
2.00 Pilies paslaptys. 23.00, 4.00 Kai puola 
vaiduokliai. 24.00 Vaiduoklių medžiotojai.

6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių 

draugužiai“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Bruto ir Neto“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ 

(1) (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ 

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

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

„Auklės“ (N-7).
0.25 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
1.25 „24 valandos. 

Palikimas“ (N-14).
2.15 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“ (N-7).
2.40 „Rouzvudas“ (N-7).
3.30 „Ponas Jangas“ 

(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas „Rožių 

karas“.
14.25 TV serialas „Dvi 

širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.30 Kriminalinis trileris 

„Kai nesiseka, tai 
nesiseka“ (N-14).

0.35 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.30 TV serialas „Visa 
menanti“ (N-7).

2.20 Alchemija. 
VDU karta (N-14).

2.50 Retrospektyva. 
Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 2“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Psichologinė drama 

„Apsimetėliai“ (N-14).
0.15 „Detektyvas 

Monkas 5“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Mes nugalėjom“.
3.30 Laisvės vėliavnešiai.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (N-7).
8.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.30 „Voratinklis“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
12.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
13.45 „Farų karai“ (N-7).
14.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.50 „Voratinklis“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 „Įteisintas faras“ 

(N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Trileris 

„Nekviesta viešnia“ 
(N-14).

22.45 Veiksmo f. 
„Paskutinė misija“ 
(N-14).

0.50 „Begėdis“ (S).
1.40 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
2.25 Vanity Fair. 

Visiškai slaptai 
(N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Kaimo akademija.
7.20 Šiandien kimba.
8.20 Patriotai (N-7).
9.20 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“ 
(N-7).

11.30 „Likimo melodija“ 
(N-7).

12.35 „Albanas“ 
(N-7).

13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa

(N-7).
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“ 

(N-7).
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. 

Dabar.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Albanas“

(N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).
5.00 „Bitininkas“ 

(N-7).
5.45 „Albanas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Maistas ir aistros.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias - 
Jean Michel Jarre.

14.20 „Hablo kosminis 
teleskopas. Misija - 
visata“. 5/2 s.

15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas. 

Anatolijus Šenderovas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Legendos.
21.15 „Eimuntas Nekrošius. 

Nutolinti horizontą“.
22.45 Drama „Nuomos 

sutartis“.
0.05 DW naujienos rusų k.
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 16.10    „Sofi ir Šiba“ 21.00  „Naša Raša“ 21.00  „Nebylus 
       liudijimas. Po kryčio“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

mantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“ 
(N-7).

15.05 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Po kryčio“ (N-14).

23.15 „Meilės randai“ (N-7).
1.25 „Diagnozė -

žmogžudystė“ (N-7).
2.10 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
3.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

12.30 „Kvantikas“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

17.00 „Kvantikas“ (N-7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„12 galimybių 2. 
Perkrauta“ (N-14).

23.55 „Naša Raša“ 
(N-14).

1.00 „Daktaras Hausas“ 
(N-14).

1.50 „Las Vegasas“
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Dokumentinis f. 

„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

11.30 „Raudonoji 
karalienė“ (1, 2) 
(N-7).

13.30 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

14.00 „Noriu šio 
automobilio“.

15.00 Romantinė drama 
„Ema“.

16.10 Nuotykių drama 
„Sofi ir Šiba“.

18.00 Dokumentinis 
f. „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Elajus Stounas“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
21.35 Kriminalinis 

veiksmo trileris 
„Paskutinės 
 panteros“ (1) 
(N-14).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.05 Romantinė drama 
„Ema“.

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 8.15, 12.50, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 
9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 
10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Laukinės Indonezijos 
salos. 11.55 Dr.Džefas. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05 Banginių karai.

 SPort1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Valensijos 
„Valencia“ - Santjago de Kompostelos „Monbus 
Obradoiro“. 8.40 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Monpeljė „Montpellier“ - Paryžiaus „Saint-Germain“. 
10.40 „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 7 turas. 
11.40 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
11 turas. 12.10 KOK World series. Vilnius. 2 d. 
14.30 ATP 250 teniso turnyras. Antrasis pusfina-
lis. 15.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Maskvos
„Spartak“ - Jekaterinburgo „Ural“. 18.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. 11 etapas. Vokietija. 20.00 Rusi-
jos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 12 turas 20.30 
„Road to Glory“. Antra laida. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Valensijos „Valencia“ - Santjago de 
Kompostelos „Monbus Obradoiro“. 22.40 „CrossFit 
Games“. Pirma laida. 23.10 KOK Hero’s Series. Ryga. 
1 d. 1.50 NBA krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ -
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Ketvirtos rungtynės. 
4.20 Italijos „Seria A“ futbolo lyga.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. Pasaulio Grand Prix turnyras. 
Šešta diena. 10.00 Smiginis. Pasaulio Grand 
Prix turnyras. Septinta diena. Finalas. 12.00 
„Trans World Sport“ žurnalas. 13.00 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 13.30 Moto-
sportas. Aragono MotoGP Moto3 lenktynčs. 
14.55 „Mobil-1“ The Grid lenktynės. 15.25 
Ledo ritulys. KHL. „Torpedo“ - Rygos „Di-
namo“. 17.25 Boksas. „World Super Series“ 
turnyras. 17.55 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Jo-
kerit“. Tiesioginė transliacija. 20.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Baskonia“. Tiesiogi-
nė transliacija. 23.00 Krepšinis. Eurolyga. „Uni-
caja“ - „Fenerbahce“. 0.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Baskonia“. 2.40 „Formulė-1“. 
Japonijos GP lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Lada“ - „Jokerit“. 

 euroSPort
6.00 Sporto linksmybės. 6.30, 9.35, 0.35 FIFA 
futbolas. 7.00 JAV futbolo lyga. 7.30, 10.00, 
23.30, 4.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio čem-
pionatas. Indija. 8.30, 15.00, 1.00, 5.00 Dvira-
čių sportas. Turkijos turas. 11.00 TBA. 17.00, 
19.00, 2.30 Tenisas. 18.55, 0.25 Eurosport 
žinios. 

 
 

„neKVieStA VieŠniA“
Trileris. Danija. 2013.
Režisierius: Adam Neutzsky-Wulff.
Vaidina: William Baldwin, Estella Warren, Sarah Butler.

Po sunkių išbandymų aktorė Emilė su vyru, psichiatru Robertu išvyks-
ta išsvajotų atostogų į Viduržemio jūros salą. Bet netrukus ramybę 
sudrumsčia naktį už durų pasirodžiusi mergina kruvinomis rankomis, 
jos vaikinas ką tik žuvo avarijoje. Ar šeima padės netikėtai atsiradusiai 
keistuolei?

BtV
21.00

rekomenduoja

„12 GAlimYBiŲ 2. 
PerKrAutA“
Veiksmo Trileris. JAV. 2013.
Režisierius: Roel Reiné.
Vaidina: Randy Orton, Tom 
Stevens, Brian Markinson.

Paramedikas Nikas sąžiningai dir-
ba savo darbą ir nors kas dieną 
susiduria su mirtimi, niekad ne-
galvojo, kad ši ir jį patį gali prisivyti 
taip greitai...

„KAi neSiSeKA, tAi 
neSiSeKA“
kriminalinis Trileris. JAV. 2006.
Režisierius: Mario Van Peebles.
Vaidina: Wesley Snipes, Cybill 
Shepherd, Kevin Chapman.

Lakis, išėjęs iš kalėjimo, nori pradė-
ti švarų gyvenimą, nepaisydamas 
savo purvinos praeities. Deja, keli 
jo bandymai gyventi tvarkingai 
sužlunga, ir jis vėl susiduria su 
nusikaltėlių pasauliu...

„AuKlĖS“
komedija. Rusija. 2012.
Režisierius: Ašotas Keščianas.
Vaidina: Nikolajus Naumovas, 
Araratas Keščianas, Aglaja 
Šilovskaja.

Valentina - griežta, šaltakraujė 
didelės turizmo kompanijos savi-
ninkė. Kad galėtų sudaryti sutartį, 
į Turkiją jį vežasi du kompanijoje 
dirbančius vyrus - Dimą ir Mišą...tV3

22.30

lnK
22.30

tV6
22.00
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Kinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.50, 13, 15.55, 18.40, 21,  
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 6-12 d. 10.10, 11.10, 13.50, 
16.10, 17.50 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) -  
6-12 d. 10.40, 12.30, 18, 22.35 val. (22.35 val. seansas 
vyks 6-7 d.).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 6-12 d. 15.10, 
21.30 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (komedija, JAV) - 
11 d. 18.15 val. (COSMO VIP seansas).
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6-12 d. 14, 19.10, 19.20, 23.59 val. (23.59 val. seansas 
vyks 6-7 d.).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 13.25, 
18.30, 20.20 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 15.20, 21.45, 
23.25 val. (23.25 val. seansas vyks 6-7 d.).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11, 13.10 val. (11 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 6-12 d. 18.15, 21.15 val.  
(11 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
6-12 d. 15.40, 19.40 val. (12 d. 19.40 val. seansas 
nevyks).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 10.20, 15 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 6-12 d. 12.40, 17.20 val. 
(12 d. 17.20 val. seansas nevyks).
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 16.50, 21.40 val.

„loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 16.30, 21.50 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
6-12 d. 10.30 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 6-12 d. 12.35 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 14.30 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
6-12 d. 11.20 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems“ (komedija, Rusija, 
N-16) - 6, 8, 10, 12 d. 20.45 val.
„Partneris“ (komedija, Rusija, N-13) - 7, 9, 11 d. 
20.45 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11, 14.55, 16.45, 17.50, 19, 
20.15, 21.10, 21.40 val. (7 d. 17.50 val. seansas  
nevyks; 9, 10, 21 d. 19, 21 val. seansai nevyks;  
20.15 val. seansas vyks 9 d.; 21.40 val. seansas  
vyks 10, 12 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 6-12 d. 11, 12, 13.05, 15.25, 
17.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6-12 d. 11.30, 18, 
21.15, 17 val. (10 d. 17 val. seansas nevyks).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 16-12 d. 
13.15, 20.30, 21.30 val. (10 d. 20.30 val. seansas nevyks; 
21.30 val. seansas vyks 10 d.).
„norma“ (originalo k.) - 10 d. 19.55 val. (Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos 
įrašas).
12-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo 
filmų festivalis - 6 d. 13 val.
Hans Zimmer koncertas „live in Prague“ 
(koncertas, N-13) - 9 d. 18.30 val.
„C’est la vie!“ (komedija, Prancūzija) - 10 d. 19 val. 
(žurnalo „Vestuvės“ seansas).

„let’s Play Two“ (filmas-koncertas) - 11 d. 19 val. 
(Pearl JAM).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (komedija, JAV) - 
11 d. 20.15 val. (COSMO VIP seansas).
nepatogus kinas (festivalis) - 12 d.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11.10, 
16.15, 18.20, 20 val. (10 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 14, 18.45, 21.40 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 11.15, 13.40, 16 val. 
(11.15 val. seansas vyks 7-8 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 6-12 d. 16.30 val.
„loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 18.30, 21.30 val. (10 d. 21.30 val. seansas 
nevyks).
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6-12 d. 13.30, 19 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 16.05, 
21.40 val. (9 d. 16.05 val. seansas nevyks).
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, 
Jungtinė Karalystė, JAV, N-16) - 6-12 d. 14.30, 20.40 val. 
(7 d. 14.30 val. seansas nevyks).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 11.20, 15.45 val.  
(11.20 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) -  
6-12 d. 11.45 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
6-12 d. 13.50 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 7-8 d. 11.30 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, 
dubliuota lietuviškai, Prancūzija, V) -  
7-12 d. 13.30 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 6, 12 d. 20.15 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
8 d. 20.15 val.

1982 m. kino teatruose pasirodė niūri 
Ridlio Skoto (Ridley Scott) žmonijos ateities 
vizija „Bėgantis skustuvo ašmenimis“, su-
kurta pagal fantasto Filipo K. Diko (Philip 

K.Dick) knygą „Ar androidai sapnuoja elek-
tronines avis?“. Kritikų atsiliepimai entu
ziaz mu netryško, žiūrovai į kino sales iš pra-
džių taip pat nesiveržė. Vis tik, laikui bėgant, 

Premjera

„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“
„Blade Runner 2049“

„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ - fantastikos 
šedevro tęsinys, kurio reikėjo laukti net 35-erius metus

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo spalio 6 d.

n Veiksmo filmas, Didžioji Britanija, 

JAV, Kanada, 2017

n Režisierius: Denis Villeneuve

n Vaidina: Jared Leto, Harrison Ford, Robin 

Wright, Ryan Gosling, Dave Bautista, Barkhad 

Abdi, Ana de Armas, Mackenzie Davis ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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ši juosta tapo kultine ir dabar yra laikoma 
vienu geriausių mokslinės fantastikos filmų 
kino istorijoje.

Praėjus 35-eriems metams, į kino ekra-
nus atkeliauja legendinės juostos tęsinys. 
Ėmęsis prodiuserio pareigų, R.Skotas reži-
sieriaus kėdę patikėjo filmų „Atvykimas“, 
„Sicario: narkotikų karas“, „Kaliniai“ režisie-
riui Denisui Vilenevui (Denis Villeneuve).

Istorija prasideda praėjus trisdešimčiai 
metų po pirmojo filmo įvykių. Jaunas Los 
Andželo policijos pareigūnas K priklauso 
specialiam „Blade Runner“ likvidatorių pa-
daliniui. Jo užduotis - susekti ir sunaikinti 
išlikusius androidus („replikantus“). Vieną 
dieną K sužino paslaptį, potencialiai galin-
čią sunaikinti žmoniją. Siekdamas išsiaiš-
kinti, kas už to slypi, likvidatorius išsiruo-
šia ieškoti legendinio Riko Dekarto, pra-
dingusio prieš 30 metų. Pagaliau suradęs 
savo pirmtaką, pareigūnas K supranta, kad 
Dekarto ieškojo ne tik jis. O tai, ką slepia 
buvęs „Blade Runner“ pareigūnas, gali tap-
ti lemiamu veiksniu žmonijos išlikimo is-
torijoje.

„Forum Cinemas“ inf.

Rajenas Goslingas (Ryan Gosling), Ana de Armas (Ana de Armas) 
ir Harisonas Fordas (Harrison Ford) filmo pristatyme Paryžiuje

EPA-Eltos nuotr.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 6, 9-10 d. 17 val. 
7 d. 14 val. 11 d. 21.15 val. 12 d. 21 val.
„Laikas mirti“ (drama, Lenkija) - 6 d. 19 val.
„Loganų sėkmė“ (veiksmo komedija, JAV) - 6-7 d. 
21 val. 11 d. 16.50 val.
„Kaimynė šnipė“ (animacinis f., Danija) - 7 d. 12 val. 
8 d. 14 val.
„Kitas pasaulis“ (dokumentinis f., Lenkija) - 
7 d. 18 val.
„Bielsko-Bialos animacinių filmų studijos 
60-metis“ (animacinis f., Lenkija) - 8 d. 13 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV) - 
8 d. 15.30 val. 9 d. 19 val.
„Faustina“ (biografinis f., Lenkija) - 8 d. 18 val.
„Aš žudikas“ (psichologinis trileris, Lenkija) - 
8 d. 20 val.
„Teisuolis“ (drama, Lenkija) - 9 d. 15 val.
„Uždraustos dainos“ (muzikinis karinis f., Lenkija) - 
10 d. 19 val.
„Pasaulio laimė“ (drama, Lenkija) - 10 d. 21 val.
„Meilės menas“ (biografinė drama, Lenkija) - 
11 d. 19 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV) - 12 d. 16.50 val.
„Konvojus“ (detektyvas, Lenkija) - 12 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Slipknot: Day of the Gusano“ (koncertas, N-13) - 
12 d. 19 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.15,  
21.15 val. 7-9, 11 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19.15,  
21.45 val. 10 d. 13.15, 15.15, 19.30, 22 val. 12 d. 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 6-9, 11-12 d. 
11.45, 15.15, 18.30, 21.30 val. 10 d. 11.45, 15.15, 18.30, 
19.45 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6, 8-9, 11-12 d. 
10.15, 19.45 val. 7 d. 19.45 val. 10 d. 10, 21.30 val.

„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 6, 8-9 d. 10.15, 11, 12.30, 
13.30, 14.45, 16, 17, 18.45 val. 7 d. 10.30, 12.30, 14, 
14.45, 16, 17, 18.45 val. 10 d. 10.45, 11.45, 13.45, 16, 
17.15, 18.45 val. 11 d. 11, 13.30, 14.45, 16, 17, 18.45 val. 
12 d. 10, 11.30, 12.15, 14.30, 16.45 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6-12 d. 16.15 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
7-9, 11-12 d. 22 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
6-9, 11 d. 19.30 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6 d. 11, 16.15, 19, 
22 val. 7-9, 11-12 d. 11, 16.15, 19, 21.15 val. 10 d. 19, 
21.15 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 10, 12.15, 14.30, 
17.15 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 6-9, 11 d. 13.15, 21 val. 10 d. 13, 
21 val. 12 d. 13.15, 21.45 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
7-11 d. 21.15 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6, 8-9, 11 d. 10, 12, 14 val.  
7 d. 10.15 val. 10 d. 11.30 val. 12 d. 12, 14 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 7 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).
17-asis lenkų kino festivalis
„Meilės menas“ (N-16) - 6 d. 18.30 val.
„Bodo“ (N-13) - 6 d. 21 val.
„Konvojus“ (N-16) - 7 d. 19 val.
„Silpnoji lytis“ (N-7) - 8, 11 d. 19 val.
„Už mėlynų durų“ (N-7) - 7 d. 13 val. 10 d. 14 val.
„Volta“ (N-7) - 9 d. 19 val. 12 d. 21 val.
„Marija Kiuri“ (N-13) - 10 d. 19 val.
„Tarnai“ (N-16) - 12 d. 19 val.

OZO KINO SALĖ
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, 
Estija) - 6, 10 d. 18 val.
„Gobšius“ (komedija, Prancūzija) - 6 d. 19 val. 
7 d. 14 val. 11 d. 18 val. 12 d. 18.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 7 d. 15.40 val. 11 d. 19.40 val.
„Siena: tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 7 d. 17.50 val. 10 d. 19 val. 12 d. 17.30 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, Lenkija) - 7 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.40, 12.50, 15.55, 17.40, 18.30, 
20, 21.25 val. (10 d. 17.40, 20 val. seansai nevyks;  
7, 9, 11 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6-12 d. 12.30, 
19.25, 22.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 6-7 d.). 
6, 8-12 d. 15 val. (SCAPE).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
6-12 d. 18 val. 6-12 d. 20.40, 21.40 val. (7, 9, 11 d.  
20.40 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks  
19, 11 d.; SCAPE).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Kanada, V) - 6-12 d. 10.10, 12.40, 13.30, 14.45, 17.05 val.
„Norma“ (originalo k.) - 10 d. 19.55 val. (Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas).
Hans Zimmer koncertas „Live in Prague“ 
(koncertas, N-13) - 9 d. 18.30 val.
„Let’s Play Two“ (filmas-koncertas) - 11 d. 19 val. 
(Pearl JAM).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (komedija, JAV) - 11 d. 19 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 10.30, 12.25,  
14.20 val. (10.30 val. seansas vyks 7-8 d.).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 10.50, 
17.30, 19.45 val.
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Lietuviškai filmo herojus įgarsino: Ne-
ringa Nekrašiūtė, Giedrius Arbačiauskas, 
Ugnė Žirgulė, Indrė Endriukaitė, Algirdas 
Dainavičius, Inga Mikutavičiūtė, Neringa 
Varnelytė ir Andrius Žiurauskas.

Ponių šalies draugystės princesė Žėru-
tė kartu su penkiomis ištikimosiomis drau-
gėmis Obuoliuke, Vaivorykšte, Rausvute, 
Skraiduke ir Deimantuke laimingos gyvena 
savo karalystėje. Kol vieną dieną jų džiaugs-
mą, draugystę ir žaidimus pertraukia pa-
slaptingas juodas debesis, pakibęs virš Po-
nių miesto. Netrukus paaiškėja, kad pikta-
sis Karalius Uraganas ir jo padėjėja, grės-
minga vienaragė nulaužtu ragu Šešėlė kė-
sinasi užimti laimingąjį Ponių miestą.

Žėrutė su draugėmis pasiryžta išgelbėti 
gimtąjį miestą ir išsiruošia toli už Ponių ša-
lies ribų. Į kelionę, kurioje jų laukia daugybė 
nuotykių, iššūkių, išbandymų ir naujų drau-
gų. Poniukių pasiryžimas, užsispyrimas ir 
už visus išbandymus stipresnė draugystė 
nugalės visas kliūtis ir suras paslaptingą gin-
klą, padėsiantį nugalėti Karalių Uraganą.

„Forum Cinemas“ inf.

 Kinas
Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr. 

„Mano  
mažasis ponis“

Kino teatruose nuo spalio 6 d.

n Animacinis filmas, JAV, 2017

n Režisierius:  Jayson Thiessen

Filmas bus rodomas dubliuotas lietuviškai ir be 

subtitrų

„My Little Pony: The Movie“

„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 
6-12 d. 13, 15.20 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.20 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 15.50, 21.55 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 19.40, 22.20 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė Kara-
lystė, JAV, N-16) - 6-12 d. 10.25, 16.40, 18.45 val. (16.40 val. 
seansas vyks 6, 8, 10, 12 d.; 11 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 6-12 d. 
16.40, 21.50 val. (16.40 val. seansas vyks 7, 9, 11 d.).
„Bjaurusis aš 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 6-12 d. 12 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6-12 d. 14.55, 22.10 val. (10 d. 22.10 val. seansas nevyks).

CINAMON
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada) - 6-12, 14.30, 17.30 val.  
6-11 d. 11, 13.15 val. 12 d. 16.40 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11.45, 15.30, 17.40, 19.45,  
21.50 val. 12 d. 19.15, 21.30 val.
Karališkoji opera. „La Boheme“ - 12 d. 19 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., Didžioji 
Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 6-12 d. 13.45, 18.50 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6-12 d. 17, 22 val.
„Gobšius“ (komedija, Prancūzija) - 6-11 d. 22.15 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Danija, V) - 6-12 d. 10.10 val. 6-11 d. 16.40 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 6-12 d. 12.20 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija) - 6-12 d. 10 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 20.10 val. 12 d. 19.30 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 22.30 val.
„Septynios seserys“ (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
6-11 d. 19.30 val. 12 d. 21.40 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 6-12 d. 10.20 val.

„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.45, 12.30 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-11 d. 13, 19 val. 
6-12 d. 14.40, 16.50 val. 12 d. 20.10 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 6-11 d. 21 val. 12 d. 22.10 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV) - 6-12 d. 15 val.

KLAIpėDA

FORUM CINEMAS
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 6-12 d. 11, 13.10, 15, 17.30, 18.50, 21 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 6-12 d. 10.10, 12.30, 14, 
16.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6-12 d. 10.30, 
19.45, 21.30 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., Didžioji 
Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 6-12 d. 15.20, 18 val.
„Norma“ (originalo k.) - 10 d. 19.55 val. (Tiesioginės 
premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (komedija, JAV) - 
11 d. 18.15 val. (COSMO VIP seansas).
„C’est la vie!“ (komedija, Prancūzija) - 12 d. 18.15 val. 
(žurnalo „Vestuvės“ seansas).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 10.40, 14.30 val. (10.40 val. 
seansas vyks 7-8 d.).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-12 d. 12.50, 19.20 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-12 d. 15.10, 
21.10 val. (10 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 11, 15.40 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 6-12 d. 13.20 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 6-12 d. 10.20 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 6-12 d. 12.20 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 6-12 d. 16.50 val.

„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 21.40 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
6-12 d. 19.10 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.45 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 6, 8 d. 18.15 val.
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
7, 9 d. 18.15 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 6-12 d. 11, 13.10, 15.10, 17.30, 19, 21.15 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 6-12 d. 10.30, 11.10, 12.50, 
15.40, 17.05 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 6-12 d. 13, 18, 20 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 6-12 d. 15.30 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (komedija, JAV) - 
11 d. 21.20 val. (COSMO VIP seansas).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 6-1 d. 10.50, 
14.50, 19.30 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 6-12 d. 10.10, 12.30 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 6-10, 12 d. 21.40 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
6-12 d. 21.50 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 6-12 d. 13.30 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-12 d. 21.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 6-12 d. 16.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 6, 8, 10, 12 d. 18.40 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
7, 9, 11 d. 18.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Paskutinis romantikas žemėje ir nelabai 
vykęs „stand-up“ komikas Benas įsitikinęs, 
kad jie su Atėne - ideali pora. Deja, taip 
atrodo tik jam... Kai romantiškos vakarie-
nės restorane metu Atėnė palieka Beną, jis 
prisiekia, kad per septynias dienas susigrą-
žins didžiąją savo gyvenimo meilę. Tačiau 
mergina sugrįžti nesiruošia. Dainininke 
svajojanti tapti Atėnė gyvenimo džiaugsmą 
po to, kai paliko Beną, atrado su Sauliumi, 
gerokai vyresniu ir vyriškesniu odontologu.

Odontologai - vienintelės profesijos žmo-
nės, kurių, po to, kai girtas mokyklos dantis-

tas išrovė du sveikus dantis, Benas bijo ir 
negali pakęsti. Nežinodamas, kaip susigrą-
žinti mylimąją, Benas į pagalbą pasitelkia ge-
riausią draugą, pusgalvį Rokelį. Draugai su-

taria, kad reikia ryžtingai susigrąžinti Beno 
gyvenimo meilę. Taip Benas įsivels ne į vie-
ną iki ašarų juoktis priversiančią situaciją...

„Forum Cinemas“  inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas/TeaTras

Premjera

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
6 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų vaka-
ras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
7 d. 18.30 val. - G.Donizetti „Meilės eliksyras“. 
2 v. opera (italų k.). Dir. M.Pitrėnas.
8 d. 12 val. - R.Šerkšnytė „Penki Merės stebuklai“. 
2 v. opera vaikams. Dir. M.Barkauskas.
12 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Don Kichotas“. 
3 v. baletas. Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
8 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas+“. Rež. K.Dehlholm.
10 d. 19 val. Fojė - Pojūčių spektaklis pagal C.G.Jungo 
biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
10 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
11 d. 13 ir 19 val.; 12 d. 13 val. Studijoje - I.Šeinius 
„Kuprelis“. Rež. P.Markevičius.
11 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
11 d. 18.30 val. - P.Pukytė „Bedalis ir Labdarys“. 
Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
6 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal W.Shakespeare’o 
pjesę „Makbetas“). Rež. A.Latėnas.
7 d. 12, 14 val. Salė 99 - „Kakė Makė“ 
(pagal L.Žutautės paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
7 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
8 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 val. 
Teatro fojė - T.Kavtaradzė „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
10 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.
11 d. 13 val. - Edukacija „Pabėgimas iš teatro“.
Autorė A.Pukelytė.
11 d. 18 val. Salė 99 - Premjera! „Apsėdimas“ 
(pagal F.Dosto jevskio romaną „Broliai Karamazovai“).  
Rež. P.Makauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Špilevoj 
„Neišmoktos pamokos“ (lietuvių k.). Rež. A.Gintautaitė.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! G.B.Shaw 
„Pigmalionas“ (su lietuviškais titrais). Rež. L.Urbona.
8 d. 11 ir 14 val. - „Batuotas katinas“ 
(Maskvos valstybinis muzikinis teatras).
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov 
„Zoikos butas“ (su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
7 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
8 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

6 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“. Rež. R.Kazlas.
7 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
8 d. 12 val. - „Dainuojantis ir šokantis mergaitės viever-
sėlis“ (su vertimu į gestų k.). Rež. A.Mikutis.
12 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
7 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.
8 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.

MEnŲ sPAusTuVĖ
6 d. 15, 16.30, 18, 19.30, 21 val. - SIRENOS’17: 
NACHLASS, kambariai be žmonių.
6 d. 19 val. Stiklinėje salėje - Vakaras P. Rež. ir atlikėjai 
B.Ivanauskas ir A.Dubaka.
7, 8 d. 15, 16.30, 18, 19.30, 21 val. - SIRENOS’17: 
NACHLASS, kambariai be žmonių.
8 d. 12 val. - STALO TEATRAS: „Dangaus virėja“. 
Rež. S.Degutytė.
10 d. 16, 18.30 val. - ATVIRAS RATAS: „Brangioji 
mokytoja“ (N-16). Rež. I.Stundžytė.
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šokio spektaklis STATE 
OF FLOW: „Identity“. Idėjos autorė ir choreogr. A.Pečiul.
12 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (pagal 
J.Paškevičiaus pjesę, N-16). Rež. T.Montrimas.
12 d. 18 val. Kišeninėje salėje - KLAIPĖDOS JAUNIMO 
TEATRAS: „Kontrabosas“. Rež. V.Masalskis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
6 d. 17 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
7 d. 18 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis 
AURA 27. „Antes“ („Alias“, Šveicarija).
7 d. 20 val. Rūtos salėje - Tarptautinis šokio festivalis 
AURA 27. Japonijos šokio vakaras. R.Mito „Matou“. 
S.Hirahara „Per naktis“. M.Kasai „Duo“. R.Suzuki „BU“.
8 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas Dievas“. 
Rež. I.Paliulytė.
8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Tarptautinis šokio festi-
valis AURA 27 Rachid Ouramdane (Prancūzija).
10 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“ 
(N-16). Rež. J.Jurašas.
11, 12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė 
„Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
11 d. 19 val. Rūtos salėje - F.Dostojevskij 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo  
teatras).

KAunO MuZiKinis TEATRAs
6, 7 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.
8 d. 12 val. - Z.Bružaitė „Grybų karas ir taika“. 
2 v. operėlė-parodija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.
8 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
11 d. 18 val. - G.Donicetis „Liučija di Lamermur“. 
2 d. opera. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
12 d. 18 val. - Premjera! I.Kalman „Misteris X“. 
2 d. operetė. Rež. V.Streiča. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
11 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros klaida“. 
Rež. A.Dilytė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
7 d. 12 val. - „Žvaigždės vaikas“. Rež. A.Stankevičius.
8 d. 12 val. - Premjera! „Mažylis R-r-r-r“. 
Rež. M.Jaremčiukas (Ukraina).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Kaip susigrąžinti ją per septynias dienas?“
Kino teatruose nuo spalio  6 d.

n Romantinė komedija. Lietuva, 2017

n Režisierius: Andrius Žiurauskas

n Vaidina: Justinas Jankevičius, Elžbieta 

Latėnaitė, Ainis Storpirštis, Emilija Latėnaitė, 

Dainius Kazlauskas ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr. 
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 Koncertai/Parodos

Pasaulinėse gastrolėse Stingas pristato 
savo dvyliktąjį studijinį albumą „57th & 
9th“ - pirmą naujų dainų atlikėjo solo darbą 
per daugiau nei dešimtmetį. Britų super-
žvaigždė, kurios tikrasis vardas Gordonas 
Samneris (Gordon Sumner), atvyks su savo 
grupe, kurioje groja gerai žinomi muzikan-
tai: gitaristas Dominikas Mileris (Dominic 
Miller), būgnininkas Džošas Frizas (Josh 
Freese) ir gitaristas Rufusas Mileris (Rufus 
Miller).

Koncertą „Žalgirio“ arenoje Kaune pra-
dės Stingo sūnus Džosefas Samneris (Joe 
Sumner). Tai bus antrasis jo vizitas Lietuvo-
je - kartą jo grupė „Fiction Plane“ jau daly-
vavo Stingo gastrolėse ir koncertavo Vilniu-
je. Išskirtinių svečių teisėmis koncerte taip 
pat gros kvartetas iš Teksaso - „The Last 
Bandoleros“ - gitaristo ir prodiuserio Džerio 
Fuenteso (Jerry Fuentes) ir Manhatano  mu-
zikos piligrimo, dainų autoriaus ir prodiuserio 
Dereko Džeimso (Derek James) grupė.

Kompozitorius, dainų autorius ir daini-
ninkas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas 
Stingas gimė Njukastlo mieste, Anglijoje. 
1977 m. jis persikėlė gyventi į Londoną, 
kur su Stiuartu Koplandu (Stewart Cope-
land) ir Endi Samersu (Andy Summers) 
subūrė grupę „The Police“. Viena populia-
riausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje 
išleido penkis studijinius albumus, pelnė 
šešis „Grammy“, du „BRITs“ apdovanoji-
mus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock’n’roll“ 
šlovės muziejų“.

„Laisvalaikio“ inf.

Stingas asmeniškai pakvietė 
gerbėjus į savo koncertą Kaune

l Pradėjęs solo karjerą, Stingas tapo vienu 
geriausių mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų 
planetoje.
l Jo solinė kūryba yra įvertinta dešimčia 
„Grammy“, dviem „BRITs“, „Auksinio gaublio“, 
„Emmy“ apdovanojimais. Stingas taip pat buvo 
triskart pristatytas „Oscar“ ir kartą nominuotas 
„Tony“ apdovanojimams.
l Muzikantui prestižinį „Century“ 
apdovanojimą įteikė muzikos biblija vadinamas 
žurnalas „Billboard“, o 2004 m. „MusiCares“ 
ceremonijoje Stingas buvo paskelbtas „Metų 
persona“.
l Stingui, kuris yra „Dainų autorių šlovės 
muziejaus“ narys, 2014 m. buvo įteiktas 
aukščiausias ir labiausiai prestižinis kultūros 
srities apdovanojimas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose - „Kenedžio centro“ apdovanojimas.
l Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą 
Stingas yra pardavęs daugiau nei 100 mln. įrašų.

Faktai

Bilietus į Stingo koncertą Kaune galima įsigyti 

visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu - 

 www.bilietai.lt

Stingas
Organizatorių nuotr.

Spalio 10 d. Kaune koncertuosiantis StingaS asmeniškai kviečia gerbėjus į savo koncertą. 
Dainininkas įrašė trumpą vaizdo klipą, kuriuo pasidalijo socialiniuose tinkluose. „Sveiki, aš - 
Stingas. nekantriai laukiu vizito į Lietuvą ir tikiuosi su visais jumis susitikti Kaune“, - sako bri-
tų muzikos superžvaigždė. Priminsime, kad vos paskelbus apie atlikėjo pasirodymą „Žalgirio“ 
arenoje, gausus Stingo gerbėjų būrys vos per kelias dienas išpirko visus sėdimus bilietus.

Parodos
Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio 
stiklo paroda „Monologai“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Bokšto g. 20/18

Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos 
atradimai“

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose
Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39
M.Lukošaičio ir T. van Houtryve parodos

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925-1979). Mažoji 
retrospektyva“

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Adomo Galdiko (1893-1969) kūrybos paroda
Fotografijos galerija „Vilnius“

Stiklių g. 4
Stasys Povilaitis. „Viena Galąstojo diena“

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Druskininkų dailininkų A.Nedzelskio, A.Šuliausko, 
A.Mosiejaus, L.Vrubliauskienės, O.Zakarienės, 
D.Sinkevičiaus, R.Žukauskaitės, O.Olšauskienės, 
S.Jakavonienės darbų paroda

Vu biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „O laikai! O papročiai!“
VDA parodų salė „Titanikas“

Maironio g. 3
Paroda „Tapyba: B.Gražys, H.Natalevičius, R.Sližys, 
M.Skudutis“

(lTMKs) projektų erdvė „sodų 4“
Sodų g. 4

Dainiaus Liškevičiaus paroda „On passe a l’orange“
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Ross W. GReene

NEVALDOMŲ VAIKŲ NEBŪNA
Kategorija: PsicholoGija

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: anGlų k.
Vertėja: kRistina Gudelytė-lasman

Viršelio dailininKė: Živilė adomaitytė

Žymus vaikų psichologas dr. R.V.Gry
nas knygoje pristato auklėjimo metodą, 
kuris padės suprasti ir auginti rizikin
gos elgsenos vaikus, stokojančius 
lankstaus mąstymo, gebėjimų prisi
taikyti, pakelti nusivylimą ir spręsti 
užklupusias bėdas. Aptardamas 
atsiliekančius įgūdžius ir neįveiktus 
sunkumus, dėl kurių kyla nevaldomų 
emocijų protrūkiai, autorius brėžia 

gaires, kaip teisingai spręsti nesutarimus ir sugrąžinti į namus ramybę. 
Dr.R.V.Gryno siūloma metodika plačiai taikoma viso pasaulio ugdymo bei 
gydymo įstaigose.
Kai jūsų vaikui pakanka įgūdžių tinkamai atsakyti į jam keliamus reika
lavimus ir jo atžvilgiu puoselėjamus lūkesčius, jis tą ir daro. Jei jam pakanka 
įgūdžių įveikti nesutarimus, susitaikyti su mintimi, kad pasikeitė planai, pri
imti suaugusiųjų nubrėžtas ribas ar keliamus reikalavimus ir dėl to nesijausti 
sugniuždytam, jis be didesnių nesklandumų susidoros su šiais iššūkiais. O 
štai neturėdamas šių įgūdžių  nesusidoros. Neabejotinai svarbiausia šios 
knygos tema  jei tik sugeba, vaikai elgiasi tinkamai. 

Rudolf dReikuRs, vicki soltz

LAIMINGI VAIKAI
Kategorija: PsicholoGija

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: anGlų k.
Vertėjas: Rimantas matulis

Viršelio dailininKė: milena GRiGaitienė

Tėvai nebežino, kaip šiais laikais elgtis 
su vaikais. Pasauliniu bestseleriu tapu
sioje dr.Rudolfo Dreikurso ir Vicki Soltz 
knygoje patariama nei nuolaidžiauti 
jiems, nei bausti, bet tapti vaikų 
draugais. Siūlydamas demokratiniais 
principais grįstus auklėjimo metodus 
ir pateikdamas daugybę naudingų 
pavyzdžių, R.Dreikursas moko tėvus ir 
pedagogus, kaip bendrauti su neklus
niais vaikais, kaip juos auklėti ir lavinti.

Dr.Rudolfas Dreikursas (18971972)  vienas žymiausių Amerikos vaikų 
psichiatrų, artimiausias individualiosios psichologijos kūrėjo Alfredo Adlerio 
sekėjas ir jo idėjų propaguotojas.
Bet koks žmogaus elgesys turi tikslą. Kartais jį nuspėjame, kartais  ne. 
Visi esame patyrę būseną, kai sakome sau: „Kodėl aš taip padariau?“. 
Tokią nuostabą galima pateisinti: mus veikti pastūmėjo priežastis, slypinti 
pasąmonėje. Tas pats tinka ir mūsų vaikams: jei norime padėti vaikui keisti 
savo elgesį, turime suprasti, kas lemia jo veiksmus. Vaiką išmokysime elgtis 
kitaip tik pakeitę jo elgesio motyvaciją.
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lentyna/knygos „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Televizijos laidų vedėja GerūTa GriniūTė (29) prisipažįsta, kad 
skaitymui norėtų skirti daugiau laiko, nei skiria dabar, bet kol 
kas yra, kaip yra. Dažniausiai knygą ji atsiverčia keliaudama 
arba norėdama pailsėti po dienos darbų prieš miegą. TV laidų 
vedėja neabejinga tiek lietuvių rašytojams, tiek užsieniečiams. 
O visai neseniai ėmė skaityti prancūziškai, šitaip norėdama 
pagerinti šios kalbos žinias.  

FORmATAS: Man priimtinesnis tradicinis formatas, jis malonesnis. Be 
to, popierinę knygą galiu pasiimti bet kur ir bet kada, nebijodama, kad 
išsikraus. 

BiBliOTeKA AR KNyGyNAS: Dažniau knygynas. Jei neturiu ko skaityti, 
pasiteirauju draugų ar pažįstamų rekomendacijų. Į biblioteką norėčiau 
užsukti dažniau, bet kol kas nepavyksta.

ŽANRAS: Renkuosi įvairias. Kartais kokią nors biografiją, kitą kartą - 
grožinę literatūrą. Gali būti ir psichologinė knyga. Viskas priklauso nuo to 
momento, kurios knygos reikia. Kartais gali būti trumpas poezijos rinkinys. 

PASTAROSiOS KNyGOS: Visai neseniai perskaičiau Česlovo Milošo 
(Czeslaw Milosz) „Isos slėnį“. Paliko įspūdį. Dar viena iš Č.Milošo nese-
niai skaitytų knygų  - „Pakelės šunytis“. Tai tos knygos, kurias perskaičiusi 
pasidėjau ant geriausiai pasiekiamos lentynos. Kai kurias knygas mėgstu ir 
po keletą kartų atsiversti. Kadangi ši vasara buvo nelabai dėkinga, dar kartą 
paskaitinėjau Akselio Miuntės (Axel Munthe) „Knygą apie San Mikelę“. Ji 
tikrai sušildo. Be to, pastaruoju metu užsikabinau už bandymo atgaivinti 
savo prancūzų kalbos žinias, tad mėginu dažniau skaityti prancūziškai.  
Be abejo, tai nėra lengva, todėl negriebiu itin sudėtingos literatūros.  
Bet, pavyzdžiui, prancūzų kalba mielai skaitau „Mažąjį Princą“ ar Žako 
Prevero (Jacques Prevert) eiles, taip pat įvairių kompozitorių biografijas, 
straips nius. 

GeRiAuSiAS lAiKAS SKAiTymui: Kur nors keliaujant traukinyje ar 
lėktuve, nors čia dažniausiai užmiegu. Arba vakaras prieš miegą, tik 
stengiuosi pasirinkti tokį, kai nesu stipriai nuvargusi, kad nepradėčiau 
knapsėti.

Ką skaitai?

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.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 „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.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
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 

Baras „California“
Vilnius. 13% 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 „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% 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-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.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
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 

teatras

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

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

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.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.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

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.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
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

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 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
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
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
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
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
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
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 
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
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
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
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
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   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.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

spOrtas ir pramOgOs

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, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
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
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

    
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Šis laikotarpis palankus 
tiems, kurie mėgsta konstruoti, dirba 
kantriai, ramiai ir produktyviai. Tai 
puikus laikas rimtiems ateities planų 
apmąstymams. Tvarkykite reikalus, 
susijusius su nekilnojamuoju turtu, 
nuoma. Periodas nepalankus remonto 
darbams. Galite patirti išlaidų, 
susijusių su sveikata.

JAUČIUI

Būsite konkretūs, praktiški 
ir racionalūs, tik neužmirškite, kad 
neverta tikėtis lengvų pinigų, norint 
uždirbti, teks paplušėti. Bręsta rimtas 
pokalbis su mylimu žmogumi, - jeigu 
esate nusiteikę santykius išsaugoti, 
būkite nuolaidesni, neteikite kategoriškų 
reikalavimų ar vertinimų. Atkreipkite 
dėmesį į savo fizinę ir dvasinę sveikatą.

DVYNIAMS

Įtemptas periodas, tai karminių 
pamokų metas. Gali pasitaikyti keistų 
situacijų, kurias bus sunku logiškai 
paaiškinti. Profesinėje veikloje viskas 
gali pakrypti šimto aštuoniasdešimt 
laipsnių kampu. Šiuo metu iššūkius 
reikia priimti, o ne trauktis nuo jų. 
Atkreipkite dėmesį į fizinę ir dvasinę 
sveikatą.

AVINUI

Prognozė sPalio 6-12 d.

Jūs vėl pajutote tvirtą pagrindą 
po kojomis, bet,  užuot džiaugęsi esama 
situacija, galite susikurti problemų, kad 
vėliau jas spręstumėte. Pasirūpinkite 
tais, kurie savimi pasirūpinti neįstengia. 
Šiek tiek altruizmo suteiks naujų 
jausminių atspalvių. Pasirūpinkite savo 
sveikata, geros savijautos šaltiniu šiuo 
metu jums taps šalia esantis žmogus.

ŠAULIUI

Palanku imtis darbų,  
kurie reikalauja kruopštumo. 
Sulauksite draugiškų patarimų ar 
paramos. Sėkmingas laikotarpis 
sudaryti piniginius sandorius.  
Jeigu laukiate finansinės  
paramos, tikėkite gauti teigiamą 
atsakymą. 

SKORPIONUI

Galėsite iš širdies padirbėti 
ir vėliau pasidžiaugti puikiais darbo 
rezultatais. Galite priimti drąsų 
sprendimą ir kardinaliai pakeisti 
savo darbo pobūdį. Palankus laikas 
kūrybinei veiklai ir būti viešumoje. 
Didelė tikimybė gauti įdomių 
pasiūlymų, susijusių su pagrindine 
veikla ir pomėgiais. Saugokitės traumų.

SVARSTYKLĖMS

Bus sunku rasti bendrą kalbą 
su aplinkiniais, jus daug kas erzins, 
kai kurios situacijos gali visai išmušti 
iš pusiausvyros. Pasistenkite į  
viską reaguoti paprasčiau,  
nedarykite iš kiekvienos smulkmenos 
tragedijos. Asmeniniame gyvenime 
jausite dėmesio stygių. Saugokitės 
peršalimo ligų.

VĖŽIUI

Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite su 
kasdienėmis užduotimis ir džiaugsitės 
puikiais rezultatais. Palanku imtis 
darbų, kurie reikalauja kruopštumo. 
Nauji darbai ir projektai judės 
lėčiau, nei norite, tačiau sėkminga 
linkme. Palankus laikas profilaktiškai 
pasitikrinti sveikatą.

LIŪTUI

Jūsų  santykiai su kolegomis 
ir vadovais taikūs, palankus laikas 
įgyvendinti senus sumanymus ir 
svajones. Puikus laikas analizuoti  
savo jausmus, svarstyti, ar esate 
patenkinti tuo, ką turite. Geriau  
įvertinę savo poreikius, lengviau  
rasite atsakymus į kylančius 
klausimus.

MERGELEI

Atlikėja Neringa Šiaudikytė
1990 10 12

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

„Biplan“ lyderis  
Maksas Melmanas
1977 10 11

Atlikėjas Jeronimas Milius
1984 10 11

GEROS DIENOS: spalio 6 d. BLOGOS DIENOS: spalio 9, 10, 12 d.

Solistas Liudas Mikalauskas
1985 10 11

Didelių permainų metas.  
Nors permainos kelia stresą, šiuo 
metu jos geriau nei sąstingis. 
Pasistenkite nuolat tobulėti. 
Asmeniniame gyvenime laikykitės 
aukso vidurio. Būkite pareigingi, 
taktiški. Tikėtini galvos skausmai  
dėl apsinuodijimo maistu.

Palankus laikas atlikti net 
pačius sudėtingiausius darbus. Būtinai 
tuo pasinaudokite, ieškokite naujų 
saviraiškos galimybių. Tarpusavio 
santykiai bus tarsi veidrodis, nes 
dėmesio sulauksite tiek, kiek patys 
rodysite. Sunkiausia bus apsispręsti. 
Palankus laikas pradėti sveiką 
gyvenimo būdą, jeigu dar nepradėjote.

OŽIARAGIUI

Puikus laikas tvarkyti 
net pačius sudėtingiausius ir 
rizikingiausius piniginius reikalus. 
Netikėkite pasiūlymais greitai pralobti, 
nes būsite apmulkinti, jeigu reikės 
pinigų, būkite atviri - tikrai sulauksite 
pagalbos. Laikas pagalvoti apie 
atostogas.

ŽUVIMSVANDENIUI
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 

atsakymai:

Vertikaliai: Maišas. Unitoriai. 
Distilis. Rd. Karta. Aminas. Aka. 
Kelias. LA. As. Star. Las. Valakas. 
Ona. Vis. Apatija. Polas. Kadis.  
Staras. Taivanas. Alas. Inaris.  
Galit. Ko. Arak. Tai. Isokas. Kasa. 
Artimas. Rasa.
Horizontaliai: Mikelitai. Masalas. 
Inas. Itris. Vara. Šita. Akara. Valas. 
Panika. Si. Vadas. Salatis. „TT“.  
Su. Malis. Ai. Nei. Aj. Gim. Nakas. 
Trasa. Talis. No. Spalis. Re. Orator. 
Atolas. Ka. Arkanas. Kas. Kidaras. 
Posa.
Pažymėtuose langeliuose: 
MušKietininKas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti bilietus į 

„Vilniaus sporto festivalį 2017“,  
vyksiantį „Litexpo“ spalio 14-15 d.

Atsakymą iki spalio 10 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
Birutė Jakimaitė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Equador“  
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

 - Brangioji, ką man padovanosi per Ka-
lėdas?
- Žiūrėk, brangusis, matai - kitoje gatvės 

pusėje juodas mersas stovi...
- Matau, matau!
- Tai va, tokios pat spalvos kojines.

l

- Birute, ar girdėjai, kad pensijas pakėlė 
keturiais šimtais?
- Girdėjau, kad tik keturiais eurais...
- Taip,  bet  kai  sakai  centais,  solidžiau 

skamba!
l

Boksininkas ateina pas gydytoją ir skun-
džiasi:
- Daktare, niekaip negaliu užmigti - ne-

miga kamuoja.

Gydytojas:
- O  skaičiuoti  bandėte? Daugumai  tai 

padeda.
- Daugybę  kartų  bandžiau,  bet  suskai-

čiuoju iki 9 ir pašoku.
l

Kalbasi dvi draugės:
- Atėjo vasara, atidariau spintą ir ėmiau 

ieškoti, į ką mano užpakalis dar telpa.
- Na, ir ką nors radai?
- Nerealias basutes.

l

Dailės  pamoka.  Petriukas  susikaupęs 
piešia. Mokytoja klausia:
- Ką čia pieši?
- Dievą.
- Bet niekas nežino, kaip Dievas atrodo...
- Tuoj sužinos...

l

Kalbasi du prancūzai:
- Gera žmona ta, kuri turi vyrą ir mei-

lužį.
- O aš manau, kad tokia žmona - bloga.
- Ne, bloga ta, kuri turi tik meilužį.
- Mano nuomone, tai puolusi moteris.
- Ne,  puolusi moteris  ta,  kuri  neturi 

nieko.
- O  aš manau,  kad  tai  tiesiog  vieniša 

moteris.
- Ne, vieniša ta, kuri turi tik vyrą...

l

Žurnalistas  atvyko  į Rusiją  ir  klausia 
vietinio gyventojo:
- Turite problemų su alkoholiu?
- Problemos su alkoholiu? Nemanau. Be 

alkoholio - tai jau problemos... 

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

PIPIRŲ SOSTINĖ. Serbijos Donja Lokosnica kaimas (300 km nuo 
Belgrado) pusiau rimtai, pusiau juokais vadinamas „čili pipirų pasaulio  
sostine“. Mat beveik visi 1500 kaimo gyventojų užsiima čili pipirų  
auginimu. Rudenį nuėmus jų derlių, visas kaimas „paraudonuoja“ - 
gyventojai čili pipirus džiovina iškabindami juos ant namo sienų.

EPA-Eltos nuotr.




