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 ■ Televizijos laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė ir renginių organizatorius Jogaila Morkūnas 
į savo vestuves pakvietė didžiulį būrį draugų ir kolegų. 8 p.

 ■ Kaip visada stilinga TV3 generalinė 
direktorė Laura Blaževičiūtė sveikino 
naujojo sezono pristatymo vakarėlio 
svečius ir savo komandą. 22 p.

 ■ Ką LRT žiūrovams pasiūlys Vilija  
Andrulevičiūtė, prie televizijos ekranų 
pakvietusi šeštadienio rytais? 39 p.
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n Gimimo data 1991 03 18

n Nuo 2013 m. grupės „4 Roses“ narė

n Dalyvavo realybės šou „X Faktorius“ 

Anglijoje ir Lietuvoje, „Paslapčių namai“, 

„Romeo ir Džiuljeta“, „Šuolis“, „Nerealu“

n Vedė televizijos laidas „Penktadienio 

fiesta“, „Žiūrėk! Geras!“ ir „Žvaigždžių 

dešimtukas“

n 2015 m. liepos 18-ąją ištekėjo už 

antstolio Donato Kisieliaus ir tapo Dileta 

Meškaite-Kisieliene

Dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Eimantė Juršėnaitė

 - Pastarieji keli mėnesiai tikriausiai 
paliko neišdildomų įspūdžių. Kokių per-
mainų jie atnešė?

- Tokios vasaros dar neturėjau ir tikriausiai 
daugiau neturėsiu. Ji taip greit prabėgo, kad 
sunku pasakyti, kada buvo birželis, o kada liepa. 
Vasara buvo kaip vienas blyksnis ir atnešė labai 
daug permainų. Viskas tarsi apsivertė aukštyn 
kojomis. Iš Meškaitės tapau Meškaite-Kisielie-
ne, žmona. Grupėje „4 Roses“ likome 3... 

- Vasario mėnesį paskelbei apie suža-
dėtuves su antstoliu Donatu Kisieliumi, 
liepos 18-ąją atšokai vestuves. Rodos, tavo 
meilės istorija rutuliojosi žaibišku greičiu...

- Manau, viskas gyvenime įvyksta greitai, 
kai yra tikra ir kaip turi būti - be abejonių, 
ilgų svarstymų ar planavimo. Pamenu, pernai 
rudenį vienoje televizijos laidoje sakiau: „Aš 
tuoksiuos? Nebent po 10 metų!“. Tada dar 
neturėjau antrosios pusės, o šiandien esu su 
aukso žiedu ant rankos.

- Ilgą laiką su Donatu buvote draugai, 
kaip užsimezgė romantiški jausmai?

- Jį pažįstu jau dešimtmetį. Nors daug me-
tų bendravome, juokauju, jog artimiau susipa-
žinome autostradoje! Pamenu, prieš metus 
organizavau Eglės (E.Čepaitės-Keturkės, gru-
pės „4 Roses“ narės - red. past.) mergvakarį. 
Man reikėjo nuvažiuoti prie jūros ir pliaže su-
rengti iškylą. Tačiau draugas, kuris mane tu-
rėjo pavėžėti į pajūrį, paskambino ir pasakė, 
jog negali. Pradėjau ieškoti kitų draugų pagal-
bos. Ir štai vienas jų - Donatas - man pagelbė-
jo. Po to vis dažniau susitikdavome, bendra-
vome ir nuo rudens jis manęs nebepaleido. 

- Ištekėjai tik kiek daugiau nei prieš 
mėnesį, vis dėlto ar po vestuvių kas nors 
pasikeitė? 

- Visiškai niekas. Ir duok Dieve, kad niekas 
nesikeistų, išskyrus tai, kad ateity mūsų bus 
daugiau. Žinoma, asmeninio gyvenimo sten-
giuosi neplanuoti. Seniai žinoma: planuoji vie-
naip, o viskas išeina kitaip, tačiau vis tiek labai 
gerai. O kad niekas po vestuvių nesikeistų, 
reikia dirbti. Mano seneliai - puikus pavyzdys. 

Jie netrukus švęs auksines vestuves, bet iki 
šiol vaikšto susikibę už rankų. Prieš vestuves 
močiutė man pasakė: „Dileta, negalvok, kad 
susituokus bus ramu ir stengtis nereikės. Vi-
sada reikia stengtis vienam dėl kito. Jei taip 
elgsiesi, to paties sulauksi ir iš vyro. Tai dar-
bas. Tačiau nugalėjus sunkumus galima sėdė-
ti apsikabinus ir dar labiau vienam kitą mylėti.“

- Žmonos statusas tau svarbus? Vadi-
namasis gyvenimas „susimetus“ ne tau?

- Kad jūs žinotumėte, kaip gera būti žmo-
na! Ypač, kai aš taip nuoširdžiai myliu ir žinau, 
kad vyras myli mane. Nors esu ta pati Dileta, 
kuri buvau iki santuokos, dabar jaučiuosi rami, 
saugi, o širdyje atsirado naujas, žodžiais nenu-
sakomas ir nenupasakojamas stiprus jausmas. 
Kai šalia yra žmogus, su kuriuo nori praleisti 
visą gyvenimą, gera būti jo žmona. Mūsų san-
tykiai susiklostė per pusmetį, o gyventi „su-
simetus“ man išvis neteko. Nežinau, ką tai 
reiškia. Vis dėlto matau, kaip mano draugės 
ar pažįstamos, gyvenančios su vyrais, piktina-
si ir nekantriai laukia, kada joms pasipirš. Mo-
terys nori to saugumo, meilės ir tvirto „taip“. 

- Medaus mėnesį praleidote Meksi-
koje, kokių įspūdžių parsivežei?

- Kaip išprotėjusi visus raginu ten nuvyk-
ti. Tai nuostabi šalis su nuostabia gamta, žmo-
nėmis ir labai skaniu maistu. Kadangi esu 
pamišusi dėl skanaus maisto, nuvykusi į kitą 
šalį stengiuosi kuo daugiau paragauti. Iš ke-
lionės grįžau priaugusi 3 kilogramus. Be to, 
nemažai nuveikėme: sklandėme parašiutu, 
pritvirtintu prie katerio, nardėme, motociklu 
apvažiavome visą pakrantę, užsukome net 
ten, kur įprastai turistai nesilanko. Įspūdį pa-
liko majų šventyklų miestas Čičen Ica, 
2007 m. įtrauktas į naujųjų pasaulio stebuklų 
sąrašą. Nesuvokiu, kaip majai galėjo pastaty-
ti tokį statinį. Jame suplojus delnais pasigirs-
ta paukščio čiulbėjimas. Kadangi jie garbino 
paukštį kecalį, šventyklose akmenys išdėlio-
ti taip, kad aidas primintų to paukščio giesmę.

Diletos Meškaitės-Kisielienės
patarėja - nuojauta

Energija trykštanti dainininkė, grupės „4 Roses“ narė DilEta MEškaitė-kisiEliEnė (24) gyvena pokyčiais. Prieš metus ji dar 
buvo vieniša ir apie vestuves negalvojo, o šiandien ji džiaugiasi žmonos statusu ir kuria sėkmingos santuokos receptą.  

Permainos šiuo metu ir merginų grupėje „4 Roses“, tačiau Dileta įsitikinusi - viskas gyvenime tik į gera ir jau kelia sau naujus tikslus.
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Moterys nori to 
sauguMo, Meilės  
ir tvirto „taip“

Man patinka 
nugalėti  
savo baiMę
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„LaisvaLaikio“ interviu

Labai įsiminė ir 40 metrų gylio baseinas 
oloje. Tame kristalo žydrumo vandenyje plau-
kioja daugybė žuvyčių. Anksčiau šiame ba-
seine galėjo maudytis tik majų aukštuomenė, 
o jo vanduo buvo laikomas jaunystės ir išmin-
ties eliksyru. Iš pradžių kiek būgštavau, ta-
čiau labai džiaugiuosi, jog ir aš galėjau jame 
paplaukioti. Jausmas nepakartojamas.

- Regis, adrenalinui atsispirti negali...
- Taip. Esu šokusi su parašiutu iš 3,5 kilo-

metro aukščio, plaukiojusi banglentėmis, su vir-
vėmis laipiojau po medžius... Man patinka pa-
bandyti tai, ko dar nemėginau. Būtinai reikia 
save nugalėti. Jei ko nors padaryti neišdrįstu, 
pasigailiu ir vis tiek grįžusi pasiryžtu kam nors 
ekstremaliam. Man patinka nugalėti savo baimę. 

- Nejaugi nieko nebijai?
- Bijau vorų, šios baimės niekaip negaliu 

nugalėti. 

- Be to, kad esi ekstremalė, esi ir aist-
ringa kulinarė?

- Tai yra mano aistra. Pamenu, kai man 
buvo ketveri, mieliau laiką leisdavau tėčio 
restorane nei darželyje. Norėjau gaminti. Ir 
dabar iš Meksikos parsivežiau pilną lagaminą 
padažų ir daugybę vietos receptų.

- Tai gal vis dėlto ir kelią į vyro širdį 
nutiesei per skrandį?

- Kai pradėjome draugauti, vyras kartą 
paprašė ką nors pagaminti. Paruošiau įvynio-

tas keptas kriaušes su rozmarinais, parma, 
pagaminau salotų. Visa tai pamatęs Donatas 
paklausė: „Nebus mėsos su bulvėmis?“ (Juo-
kiasi.) Vyrams juk turi būti aišku, kas yra 
lėkštėje - kur bulvės, kur mėsa, o kur agurkai. 
Anksčiau ir mano vyras nieko aštriau ar kitaip 
nemėgdavo, tačiau aš jį įkvėpiau paragauti 
kažką naujo. Meksikoje abu vienodai buvome 
užsidegę kuo daugiau paragauti.

- Patirties televizijoje tau pakanka, 
nenorėtum tapti kulinarinės laidos auto-
re ir vedėja?

- Labai norėčiau. Turiu net laidos idėją. 
Tai būtų visiškai kitokia laida, nei dabar ro-
domos. Galbūt kada nors pati pateiksiu pa-
siūlymą televizijai.

- Naujame televizijos sezone tavęs 
neišvysime laidos vedėjos amplua?

- Eteryje mane išvysite, tačiau dar nega-
liu jums pasakyti ar kaip laidų vedėją, nes 
pernai dėl darbų teko pristabdyti studijas (Di-
leta studijuoja finansų teisę ir mokesčių ma-
gistrantūroje - red. past.), tad šiemet noriu 
jas baigti, taip pat gauti vairuotojo pažymėji-
mą. Taigi pagyvensim - pamatysim.

- Nuo vaikystės dainuoji, gamini 
maistą, laisvalaikiu tapai, kodėl pasirin-
kai teisės studijas?

- Vaikystėje sakiau, kad būsiu dainininkė 
arba aktorė. Baigusi mokyklą turėjau galimybę 
studijuoti džiazo vokalą Muzikos ir teatro aka-

demijoje, bet pasirinkau teisę. Iš pradžių studi-
jos ir sausa teorija man ne itin patiko, tačiau kai 
atsirado daugiau praktikos, susidomėjau. Žinios 
yra gerai. Tapybos mokiausi, kai gyvenau Airi-
joje. Matyt, mane kažkas iš dangaus padovano-
jo, nes jau tada mano darbus eksponuodavo 
galerijose. Iki šiol vienoje Airijos galerijoje ka-
ba mano nutapytas senyvo karininko portretas. 
Kadangi dėl įtempto grafiko negaliu auginti 
šuns, nutapiau šuns paveikslą, kuris kabo mano 
namuose ir visada manęs laukia (Juokiasi.) Ypač 
mėgstu tapyti nespalvotus paveikslus. Tačiau 
tai mano hobis. O jei norėsiu, ateityje galėsiu 
studijuoti ir dainavimą ar aktorystę. 

- Gyvenime dažniau viską apgalvoji 
ar elgiesi spontaniškai?

- Mano gyvenime tiek visko nutiko, per 
trumpą laiką tiek visko nuveikiau. Jei būčiau 
daug galvojusi, veikiausiai pusės to nebūčiau 
padariusi. Vadovaujuosi nuojauta, turiu vidinį 
balsą, kuris man pasako, ką daryti ir ko ne. Kol 
kas viskas klostosi gerai, kiekvienas poelgis 
prie ko nors veda. Kartais gerai neklausyti 
proto balso, nes kol daug galvoji, kiti daro. 

- Rodos, esi nenustygstanti vietoje, 
energinga. O kaip atrodo Diletos ramybė?

- Kai esi kaip degtukas, kartais atrodo, 
kad perdegi, norisi ramybės. Būna, kad nu-
važiuoju prie jūros, galvoju - paklausysiu ban-
gų ošimo. Žiūriu, kaip gražiai ošia tos bangos, 
ir svarstau - gal banglente paplaukiot? Nega-
liu nusėdėti vietoje, jei man trūksta veiklos, 
man neramu. Veikla man sukuria vidinę ra-
mybę. 

- Tiesa, permainos šiuo metu ne tik 
tavo asmeniniame gyvenime. Netrukus 
viena grupės „4 Roses“ narė Eglė Čepai-
tė-Keturkė taps mama. Ieškosite kitos 
narės?

- Kol kas viskas sekasi puikiai ir trise, 
kaip bus toliau ir kokį sprendimą priimti, su 
merginomis diskutuojame jau kurį laiką - lik-
ti scenoje trise ar ieškoti ketvirtos narės. Tai, 
viena vertus, būtų labai naudinga, kita vertus, 
ganėtinai sudėtinga. O Eglė ne tik mokosi 
lopšines dainuoti būsimam mažyliui, bet ir 
padeda mums tvarkytis su organizaciniais 
grupės reikalais. Mes labai daug dirbame ir 
repetuojame, nes visus savo pasirodymus at-
liekame dainuojant gyvai. Šiuo metu įrašinė-
jame ir tikimės jau netrukus pristatyti naują 
dainą, žyminčią naujo grupės „4 Roses“ eta-
po pradžią. Grupei sekasi gerai, bet turiu ir 
savo perliukų - kuriu ir solines dainas, galbūt 
jau netrukus ir jos išvys dienos šviesą.

Kad nieKas 
po vestuvių 
nesiKeistų, reiKia 
dirbti

Prieš porą mėnesių Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Dileta susituokė su 
antstoliu Donatu Kisieliumi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kartais gerai 
neKlausyti proto 
balso, nes Kol daug 
galvoji, Kiti daro

Nuo vaikystės dainuojanti Dileta  
Meškaitė-Kisielienė išgarsėjo prieš dvejus metus, 
kai tapo merginų grupės „4 Roses“ nare
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Veidai

Indrė Kavaliauskaitė ranką ir širdį
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Indrė Kavaliauskaitė ranką ir širdį
Veidai

atidavė Jogailai Morkūnui

Indrė Kavaliauskaitė 
ir Jogaila Morkūnas 
žiedus sumainė 
Vilniaus Šv. Kazimiero 
bažnyčioje

Indrės Kavaliauskaitės 
vestuvinę suknelę kūrė 
dizainerė Ramunė Piekautaitė

Praėjusį šeštadienį sostinėje žiedus sumainė viena gar-
siausių pramogų pasaulio porų - teisininkė bei TV3 laidų 
vedėja Indrė KaValIausKaITė (26) ir renginių orga-
nizatorius JogaIla MorKūnas (41). Ilgą laiką savo 
santykius nuo visuomenės slėpusi pora šeštadienio rytą 
amžiną meilę prisiekė Vilniaus senamiesčio centre esan-
čioje Šv. Kazimiero bažnyčioje. nuotaka vilkėjo išskirtinę 
ir daugelio vertinimu šiemet vieną gražiausių vestuvinių 
suknelių, kurtą dizainerės ramunės Piekautaitės. 

Pasveikinti jaunųjų ir stebėti išskirtinio grožio ceremo-
nijos susirinko neregėtai gausus būrys poros draugų, pra-
mogų pasaulio atstovų, žurnalistų bei kitų žinomų žmonių. 
I.Kavaliauskaitė „Laisvalaikiui“ juokavo, jog bažbyčioje bus 
tikros piemenėlių mišios, mat žmonių bus gerokai daugiau, 
nei gali tilpti. O po ceremonijos šventinės vakarienės susi-
rinko per 250 kviestinių svečių. Tiesa, pora vestuvėms pa-
sirinko itin netikėtą vietą - vieną iš Vilniaus oro uosto anga-
rų, mat kitur tokią galybę svečių itin sunku priimti. Jaunieji 
vestuvių puotos svečiams parengė tikrą staigmeną - širdies 
formos skrydį lėktuvu virš sostinės. Šventės dieną paklaus-
ti, kur kopinės medų, jaunieji sakė dar nenusprendę, kurioje 
pasaulio vietoje norėtų praleisti medaus mėnesį, povestuvi-
nė kelionė dar tik planuojama.
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Veidai

Televizijos laidų vedėja  
Ieva Stasiulevičiūtė  
(dešinėje) su drauge

Televizijos laidų vedėja 
Neringa Skrudupaitė  
su vyru Dariumi

Aistė Stonytė-Budzinauskienė  

su vyru Dariumi ir vaikais

Dainininkė Urtė Šilagalytė

Verslininkas Kęstutis Verslovas ir 
dizainerė Ramunė Piekautaitė

Indrės Kavaliauskaitės tėvai  
Vydūnas ir Neringa Kavaliauskai

Televizijos prodiuseris 
Laurynas Šeškus su 
žmona Indre ir vaikais
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Veidai

Parengė Ringailė StulPinaitė
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Aktorė ir televizijos laidų 
vedėja Jurgita Jurkutė- 
Širvaitė su vyru Ryčiu

Televizijos laidų vedėja Agnė 
Grigaliūnienė su vyru Simonu

Verslininkė 
Danguolė 

Stachura

Buvęs krepšininkas Arvydas 
Macijauskas su žmona ViktorijaVerslininkė  

Irena Marozienė

Indrės Kavaliauskaitės 
pusbrolis ir dainininkas 
Martynas Kavaliauskas su 
drauge Rusne Jankauskyte

Stilistė Agnė  
Jagelavičiūtė su  
vyru Mantu
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Veidai

Žinomiausias Lietuvos desertų meistras ALi GAdŽijevAs (31) saldumynų mėgėjus sukvietė 
į savo šokoladinę, nuo rugsėjo pradžios virtusią „Ali eklerine“. Čia vyko atsinaujinusios Tv3 
laidos „Gardu Gardu“ pristatymas. Renginio svečiai, tarp jų ir žinomi šalies žmonės, turėjo 
galimybę ir patys pasinerti į konditerijos improvizacijas bei pasigaminti eklerų. „Kiekvienas 
naujas etapas turi atnešti kažką naujo, todėl šį sezoną nusprendėme į laidą kvies ti svečių - 
su jais kartu gaminti, pabendrauti. juk tokia ir yra desertų paskirtis - suburti žmones paben-
drauti ir pasidalyti maloniomis emocijomis. Tuo ir dalinsimės su žiūrovais“, - 
apie sezono naujoves kalbėjo laidos vedėjas Ali. Renginyje dalyvavo ir Ali sužadėtinė bei 
balandį gimusio jųdviejų sūnaus Ajaus mama Patricija Žuromskytė. 

Gardžios Ali naujienos

Virtuvės šefas Martynas 
Praškevičius su sūneliu

Televizijos ir radijo laidų 
vedėja Livija Gradauskienė

Drabužių dizainerė Kristina 
Kruopienytė (kairėje) su drauge

Ali Gadžijevas su sažadėtine ir sūnaus 
motina Patricija Žuromskyte

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Viktoriją
Dainininkė ir grupės „Pinup Girls“ narė 
Viktorija Sutkutė (26) scenoje atiduoda 
visą save, o kai po koncertų kiek pavargsta, 
į rankas ima knygas, teptukus ar traukia į 
egzotišką kelionę. Nors apie asmeninį gy-
venimą Viktorija kalba atsargiai, „Laisvalai-
kiui“ pavyko atskleisti keletą dalykų, kurių 
apie atlikėją galbūt dar nežinojote. 

■ Didžiausia silpnybė - saldumynai. „Turbūt 
nėra nė dienos, kad nesuvalgyčiau ko nors 
saldaus“, - sakė ji.
■ Kadangi Viktorija nemėgsta gaišti laiko par-
duotuvių matavimosi kabinose, ji dažnai nu-
siperka drabužių, kurių vėliau nė karto neap-
sirengia.
■ Žinomos moters šaldytuve visada yra pieno 
ar grietinėlės, nes ryto ji neįsivaizduoja be ka-
vos, o kavos - be pieno. O štai pelėsinio sūrio 
ir jūros gėrybių Viktorija nemėgsta.
■ Ekstremaliausias išbandymas - nardymas Mal-
dyvuose tarp ryklių ir morenų 14 m gylyje. 
■ Dainininkė sako, kad pastaruoju metu ją la-
bai domina detektyvai. Iš neseniai skaitytų įdo-
miausias ir labiausiai įtraukiantis - Karen Rouz 
(Karen Rose) detektyvas „Mirk dėl manęs“.
■ V.Sutkutė sako, kad dėl savo ir kitų gerovės 
norėtų turėti daugiau kantrybės: „Esu labai 
nekantri, dažnai mane erzina, kai kažkas vė-
luoja, o ir pati vėluoti nemėgstu. Viskas turi 
būti čia ir dabar. Kartais tai erzina aplinkinius.“
■ „Pamenu, kartą sugalvojau nueiti į aklą pa-
simatymą, vos po 10 minučių pasakiau, kad 
esu susitarusi su draugėmis pabėgioti, ir gra-
žiai atsiprašiau. Aišku, tądien bėgau tik iš pa-
simatymo“, - prisiminė ji.
■ Šiuo metu Viktorija augina katiną Kastytį. 
Jau kurį laiką jos namuose laksto ir prancūzų 
buldogas Tonis Francis, bet jau netrukus teks 
su juo atsisveikinti - šuo keliaus į Dubliną pas 
atlikėjos seserį.
■ Žinomai atlikėjai visos gėlės yra nuostabios, 
gal kiek labiau patinka rožės. Ji nemėgsta tik 
dirbtinių ir džiovintų gėlių.
■ V.Sutkutės spintoje dominuoja žemiškos 
spalvos, patogūs kasdieniai drabužiai. Aš ge-
riau jaučiuosi, kai per daug neišsiskiriu iš mi-
nios, dėmesio pakankamai gaunu scenoje“, - 
prisipažino atlikėja.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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JUBILIEJUS

Praėjusį ketvirtadienį žinomi Lietuvos pramogų ir politikos  
atstovai raudonu kilimu žengė į Nacionalinį dramos teatrą, 
kur buvo švenčiamas 20-ojo LNK televizijos sezono atidary-
mas. LNK generalinė direktorė Zita Sarakienė, sveikindama 
susirinkusiuosius pabrėžė, kad dvidešimt metų televizija sten-
gėsi likti tokia, kas užprogramuota LNK pavadinime: laisva 
kurti ir būti nepriklausoma. 20-mečio proga svečiams buvo 
rodomas muzikinis performansas „20 kartų daugiau“. Jame 
skambėjo geriausios pastarųjų dviejų dešimtmečių dainos.  
Po oficialiosios renginio dalies svečių laukė uždaras vakarėlis.

20 metų  
su LNK

Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

LNK laidų vedėjos  
Rūta Mikelkevičiūtė ir Giedrė Talmantienė

LNK žinių vedėja Lina Kairytė ir laidos „Labas 
vakaras, Lietuva“ vedėja Živilė Vaškytė-Lubienė

TV laidų vedėjos Simona Albavičiūtė  
ir Gintarė Gurevičiūtė

Aktorė  
Jurgita Jurkutė-Širvaitė

TV laidų vedėja  
Beata Nicholson
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JUBILIEJUS
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Stilistė Agnė Gilytė su vyru Kristoforu

Dainininkė Rūta  
Ščiogolevaitė su vyru Rolandu

Dainininkas Aras Vėberis 
su gyvenimo drauge

Dizainerė Ramunė Piekautaitė  
su vyru verslininku Kęstučiu Verslovu

Politikas Antanas Bosas su žmona Daina Aktorė Valda Bičkutė su seserimi Vaida



16

JUBILIEJUS

Dainininkai Vilius ir Violeta Tarasovai

TV laidų vedėjai Žygis Stakėnas  
ir Ugnė Skonsmanaitė Aktorės Aušra Štukytė ir Vaida Lisikaitė

„Radistai“ Rolandas 
Mackevičius ir Jonas Nainys

Klaipėdos meras Vytautas 
Grubliauskas su žmona Inga

Aktorius  
Dalius Mertinas  
su žmona Laima

LNK „orų mergaitė“ 

Karolina Liukaitytė
TV laidų vedėja 
Asta Stašaitytė-
Masalskienė
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NuomoNė

Parengė Ringailė StulPinaitė

Man geriausia krepšinio varžybas žiūrėti namie, dviese su vyru 
Sandžiu. Mes retai einame žiūrėti krepšinio transliacijų į kokias nors 
kavines, o į atviras sirgalių zonas lauke neiname visai. Juk namuose 
žiūrėti kur kas komfortiškiau. Gali varžybų metu dar ką nors nuveik-
ti ir nesijausti prikaustytas tik prie televizoriaus ekrano. aš nesu iš tų 
žmonių, kuriems svarbu pamatyti kiekvieną varžybų sekundę, leidžiu 
sau ir pražiopsoti vieną kitą metimą. O jeigu kartais ir pasirenkame 
kavinę, tuomet kartu turi būti didelė mūsų bičiulių kompanija, savi 
žmonės, su kuriais smagu ir pažiūrėti varžybas, ir pabendrauti.

Rūta Buškevics

labai gerų emocijų kyla, kai žmonės žiūri krepšinio varžybų 
transliacijas kavinėse. Bet taip pat beprotiškai smagu jas žiūrėti ir 
namuose. tereikia didelio ekrano, gausios draugų kompanijos ir 
pačių pasigamintų užkandžių. Galiausiai tai virsta smagiu vaka-
rėliu. Krepšinį tikriausiai tinka žiūrėti visaip, svarbiau, kad šalia 
būtų gera kompanija. tiesa, nesu labai linkusi žiūrėti varžybas 
mieste, atvirose erdvėse, nes tai blaško, dažnai nelepina ir oro są-
lygos. Man varžybas smagiau žiūrėti jaukioje aplinkoje. ir jeigu jau 
visai atvirai, viena nežiūrėčiau krepšinio, tai manijai ir kovingai 
nuotaikai pasiduodu tik būryje krepšinį mėgstančių draugų. Jeigu 
užsikabini - sustoti sunku, tuomet jau norisi stebėti visas varžybas.

Raminta vyšniauskaitė

Įsisiūbavęs Europos krepšinio čempionatas šalies aistruolius  
pavergė nuo pirmųjų sekundžių. Tikriausiai retas nežino, kokiu 
rezultatu ir prieš ką laimi ar pralaimi mūsų rinktinė. Taigi  
„Laisvalaikis“ pasiteiravo, kur ir kaip krepšinį mėgsta žiūrėti  
žinomi žmonės: pianistė, buvusio garsaus Latvijos krepšininko 
Sandžio Buškevico žmona RūTa BuškEvicS (31), „Power Hit 
Radio“ laidų vedėja RaminTa vyšniauSkaiTė (28) ir „Zip Fm“ 
bei televizijos laidų vedėjas RoLandaS mackEvičiuS (31). 

Ką manai?

tai labai priklauso nuo žmogaus. Manau, smagiausia žiūrėti 
krepšinio varžybas bet kur, bet tik kai matai, kad mūsų rinktinė 
laimi. nes koks čia krepšinis, jeigu mes nelaimime. O kalbant rim-
čiau, man svarbu, kad būtų gera draugų kompanija, mokanti kelias 
smagias skanduotes dvasiai palaikyti, ir daug gero sūrio. Man 
kažkodėl žiūrint krepšinį reikia gero sūrio. nors yra žmonių, ku-
riems kompanija kaip tik trukdo žiūrėti. Mano kolega Jonas nainys 
„nemoka“ krepšinio žiūrėti su draugais, jam geriausia vienam, nes 
nori matyti kiekvieną sekundę, kiekvieną žingsnį. Jeigu jis jau žiū-
ri, tai tik vienas, atsiklaupęs prieš televizorių. tiesa, didelėse are-
nose krepšinio žiūrėti nemėgstu. Kodėl? Man tokiems dalykams 
priimtinesnė jauki namų aplinka, savi draugai. arenoje gal kartais 
ir smagu, bet ten juk mažai pakartojimų, nėra statistikos ir niekas 
nekomentuoja. tokiu atveju televizorius pasitarnauja labiau.

Rolandas mackevičius

Kur geriau žiūrėti 
krepšinį?
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? Turite svajonių automobilį?

- Mėgstamiausias ir man pats gražiausias 
automobilis yra „Saab 9-5“ iš 2001 metų seri-
jos. Jei jau taip visai tiksliai - tamsesnės pilkos 
spalvos. Mane žavi „Saab“ automobilių formos, 
lakoniškas dizainas ir veržlumas. Tokiu auto-
mobiliu kurį laiką važinėjau ir man labai patiko, 
o po kiek laiko galbūt pavyks nusipirkti ir ko-
kį nors gerai išlaikytą „archyvinį“ „Saab“. Bet 
kadangi šeimoje trys vaikai, mano mylimas 
„Saab“ automobilis nebuvo pritaikytas šeimy-
niniams poreikiams ir teko įsigyti „Honda FR-
V“. Šiuo taip pat galiu pasidžiaugti, nes nors 
jis yra net šešiavietis, išoriškai tai pastebėti 
sunku. Be to, jis puikiai tinka važinėtis mieste 
ir nekyla didelių problemų statant automobilį.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Pamenu dvi tokias situacijas ir abi jos 

įvyko jau gana seniai. Kartą, žiemą, artėjant 
didžiosioms šventėms, žiguliuku važiavau ap-
ledėjusiu keliu ir matau, kad prieš sankryžą 
jau kažkas kažkam įvažiavo. Taigi akimirksniu 
nusprendžiau, kad reikia pasukti į priešprie-
šinę eismo juostą, užšokau ant kelkraščio ir 
pro medžius pravažiavęs sustojau visai šalia 
aikštelės, kur buvo pardavinėjamos eglutės. 
Labai įdomiai viskas turėjo atrodyti iš šono. 

(Šypsosi.) Viskas baigėsi gerai. O kitas nuti-
kimas buvo vairuojant zaporožietį - puiki ma-
šina, beje. Viskas vyko Vilniuje, Žvėryne, ir 
vėl buvo žiema. Tikriausiai kažkur buvo spro-
gę vamzdžiai, ir išsiliejęs vanduo, žinoma, 
virto ledu. Prieš sankryžą pradėjęs stabdyti 
supratau, kad automobilis niekaip nesustos, 
tad susukau vairą į dešinę ir maniau, kad iš-
lėkęs į sankryžos vidurį, kur ledo nebėra, 
tiesiog pasuksiu. Taip ir buvo. Tiesa, vairuo-
tojai, kuriems užlindau prieš nosį, nebuvo 
labai patenkinti, bet aš sėkmingai išvairavau. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Labai nemėgstu apsikrauti daiktais, tad 
labai daug visko tikrai nerastumėte. Visuo-
met automobilyje yra laisvųjų rankų įrangos 
ausinės, automobilio dokumentai, akiniai nuo 
saulės ir vaikiška kėdutė. Skandinaviškai mi-
nimalistiška. Baisiai nepatinka, kai palikti 
daiktai mėtosi ir vartosi po visą saloną, barš-
ka, tarška. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Nesu didžiausias automobilinių naujienų 
gerbėjas, bet tiek, kiek man reikia, domiuosi. 
Kai ieškojau talpaus automobilio šeimai, rinką 
tyrinėjau pats. Manyčiau, kad esu besidomin-
tis ir šiek tiek apie automobilius nutuokiu.

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? 

- Mėgstu važiuoti tokiu greičiu, koks yra 
leistinas. O dar labiau mėgstu važiuoti įjungęs 
autopiloto (greičio kontrolės - red. past.) re-
žimą, kai nustatomas tam tikras greitis ir pa-
čiam vairuotojui dėl to galvos sukti neberei-
kia. Nesu greičio mėgėjas, vadinčiau save 
racionaliu vairuotoju. Beje, man patinka ir 
ekonomiškas vairavimas. Tiesiog turint šeimą 
nesinori labai rizikuoti ir spausti greičio pe-
dalą kelyje ar be reikalo deginti kurą. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Esu gyvenime pirkęs tik vieną naują 
automobilį ir manau, kad tai baisiai neapsi-
moka. (Šypsosi.) Na kas iš to, kad kilimėliai 
nebus dulkėti. Juk gali būti, kad vieną dieną 
sustosi prie parduotuvės ir kas nors savo au-
tomobilio durelėmis įbrėš tavo automobilio 
šoną. Manau, į viską reikia žiūrėti kiek įma-
noma racionaliau. O kalbant apie reikalavi-
mus, kitados viešėdamas Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose vairavau automobilį su auto-
matine pavarų dėže ir supratau, kad tai man 
labiau patinka nei mechaninė pavarų dėžė. 

Marijus Žiedas:  vadinčiau save racionaliu vairuotoju
LRT televizijos „Panoramos“ vedėjas MaRijus Žiedas (41) sako, jog nors Lietuvos vai-
ruotojų kultūra pastebimai gerėja, vis dar yra kur tobulėti. jo manymu, reikėtų itin 
griežtai žiūrėti į tuos vairuotojus, kurie nesistengia tvarkingai rodyti posūkių signalų ir 
kalba telefonu be laisvų rankų įrangos. Pastaruosius jis mielai filmuotų vaizdo registra-
toriumi ir parodytų policijai, nes tik mūsų pilietiškumas ir garantuos saugumą keliuose.

Nors, pasak Marijaus Žiedo, vairuotojų kultūra 
Lietuvoje gerėja, būtų smagu, jei visi kelyje dažniau 

mąstytų apie saugumą, o ne savo ego ar įvaizdį
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Tad vienas iš kriterijų ir būtų „automatas“. 
Taip pat norėčiau, kad būtų autopilotas ir pa-
kankamai vietos visai šeimynai.

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kantrybės?

- Greičiausiai kai kurie vairuotojai. Nors 
vairuotojų kultūra Lietuvoje pastebimai gerėja, 
labai dažnai tenka matyti, kad BMW markės 
automobilių vairuotojai nerodo posūkių. Įtariu, 
kad šios markės automobiliai turi gamyklinį 
broką - vis perdega jų posūkių žibintų lemputės. 
(Šypsosi.) Galbūt vairuotojai ir mėgina rodyti 
posūkius, bet panašu, kad nesėkmingai. Tai tik-
rai erzina. Prie to paties galima priskirti ir tuos 
vairuotojus, kurie posūkio signalą rodo pasku-
tinę sekundę, sukeldami sumaištį ir parodyda-
mi, kad, be savęs paties, kelyje daugiau nieko 
negerbia ir niekuo nesirūpina. Nekenčiu vai-
ruotojų, kurie žiedinėje sankryžoje pirma juos-

ta nesuka į dešinę - kaip reikalauja ženklai - o, 
sudarydami avarines situacijas, lenda važiuoti 
žiedu ir užkerta kelią norintiems išsukti iš žie-
do antra juosta. Tokių itin nemėgstu. Būtų sma-
gu, jei mūsų vairuotojai pradėtų mąstyti kiek 
plačiau, ne tik apie savo ego ir įvaizdį. 

-Arautomobilisyravienintelėmėgs-
tamatransportopriemonė?

- Mėgstu minti ir dviratį, bet pastaruoju 
metu dažniau bėgioju, tad dviratis yra kiek 
primirštas reikalas. Kalbant apie keliones, 
nesu daug kartų važiavęs į užsienį automo-
biliu. Nors taip keliaudamas ir esi savo laiko 
šeimininkas, galbūt kartais tikrai patogiau 
keliauti lėktuvu. Vis dėlto, keliaujant su šei-
ma, kartais  automobilis kaip transporto prie-
monė atsieitų mažiau nei lėktuvo bilietų iš-
laidos penkiems asmenims.

-Kurioziškiausiasepizodasjūsųvai-
ravimoistorijoje?

- Vairuoti mokiausi prie sunkvežimio vairo. 
Tą kartą taip pat buvo žiemos metas, ir vaira-
vimo instruktorius sugalvojo, kad pakeliui ga-
li nusipirkti eglutę ir nuvežti į namus. Taip ir 
padarėme. Tiesa, kai išsukome iš kiemo, mūsų 

sunkvežimis pradėjo tiesiog slysti nuo kalno, 
nes visur buvo ledas, lijundra ir baisiai šalo. O 
šalia buvo virtinė kitų automobilių. Išsigandau, 
kad sunkvežimis nesileidžia sustabdomas ir 
slysta toliau. Instruktorius tik suriko: „Nieko 
neliesk“, ir ėmėsi darbo pats. Kadangi moko-
muosiuose automobiliuose instruktoriai taip 
pat turi vairą ir pedalus, jis sunkiai, bet stebu-
klingai mašiną išsuko taip, kad visi šalia esan-
tys automobiliai liko sveiki ir mes nučiuožėme 
be nuostolių. Tuomet minutėlę patylėjome ir 
nuvažiavome toliau. Manau, kad tas instrukto-
rius tikras profesionalas, pasirodė puikiai.

- Kaip leidžiate laiką automobilių
spūstyse?

- Tai menka problema, galima pasinaudoti 
proga ir sutvarkyti kelis reikalus telefonu. Vi-
sus paraginčiau naudotis laisvų rankų įranga, 
nes dar vienas dalykas, kuris mane keliuose 
baisiai nervina, - tai vairuotojai, kurie kalba 
telefonu ir aplinkui nieko nebemato ir negirdi. 
Jei turėčiau vaizdo registratorių, man labai daž-
nai niežėtų rankos tokius vairuotojus parodyti 
policijai. Norėčiau, kad į tokius vairuotojus bū-
tų žiūrima gerokai griežčiau. Mes visi turime 
būti atsakingi už savo saugumą kelyje. 

Marijus Žiedas:  vadinčiau save racionaliu vairuotoju
Ratai

l Šiuo metu vairuoja: „Honda FR-V“

l Svajonių automobilis: „Saab 9-5“

l Vairavimo stažas: nuo 1991 metų

l Dažniausias prietaras: neprietaringas

l Gražiausia automobilio spalva: dažniausiai 

tai priklauso nuo automobilio

Dosjė

Marijus Žiedas mano, jog visiškai nauji automobiliai yra 
pervertinami ir jų pirkti neapsimoka finansiškai. Pasak jo, į 

automobilius reikėtų žiūrėti racionaliau
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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SezonaS

TV3 televizija sostinės centre esančiame 
Kalnų parke stilingai ir nuotaikingai atidarė 
jau 22-ąjį sezoną.  Į renginį susirinko ne tik 
gausi TV3 kanalų grupės komanda, laidų 
vedėjai, prodiuseriai, bet ir gausybė žinomų 
pramogų bei verslo pasaulio žmonių. Nors 
visi buvo nusiteikę puikiai, nuotaiką šiek 
tiek gadino su švente sveikinęs rudeninis 
lietus. Tiesa, TV3 komanda visus susirin-
kusiuosius pasitiko šūkiu „Gera kartu“, tad, 
regis, kai kuriems lietus džiaugtis naujuoju 
sezonu visai netrukdė. Televizijos sezono 
atidarymo šventę vainikavo išskirtinis ir vi-
są sostinę sudrebinęs grupės SEL koncertas, 
kurio stebėti susirinko apie 20 tūkstančių 
žmonių.

Ringailės StulpinaitėS 
ir Stasio Žumbio fotoreportažas

TV3griausmingai  
atidarė naują sezoną

22

Aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė ir  
„Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė

Dainininkė Karina  
Krysko-Skambinė Šokėja Eglė Straleckaitė

TV3 televizijos 
generalinė direktorė 

Laura Blaževičiūtė
Televizijos laidų vedėjas Martynas 

Starkus su žmona Kotryna
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SezonaS

Dainininkai Anžela Adamovič  
ir Žygimantas Gečas

Mentalistas Nicholas 
Kin su drauge

Grupės „Patruliai“ lyderis  
Algirdas Radzevičius su žmona 
Milisandra ir sūnumi Roku

TV3 komunikacijos 
projektų vadovė  

Erika Vyšniauskaitė Aktorė Eglė Jackaitė Aktorius Šarūnas Banevičius su drauge
Aktorius ir televizijos laidų 
vedėjas Džiugas Siaurusaitis



SezonaS
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Psichologas Andrius Kaluginas  
ir humoristė Violeta Mičiulienė Aktorė Evita Malaškevičiūtė

Televizijos laidų vedėja Audrė 
Kudabienė su vyru Gintaru

TV3 projekto „Pavojingi aukštakulniai“ dalyvės:  
ūkininkė Dalia Ėnužytė, vestuvių planuotoja  

Kristina Kaikarienė ir teisininkė Rasa Vaičekauskytė

TV3 žinių vedėja Renata 
Šakalytė-Jakovleva

TV3 orų pranešėjas Naglis 
Šulija su mylimąja Giedre
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Dažnai mes rūpinamės plaukais ir  
veido oda ar nagais, o kojoms, kurios  
mus intensyviai kasdien nešioja,  
pristingame dėmesio ir priežiūros.

Dažniausi moterų nusiskundimai dėl ko-
jų būna tokie: sunkios, skausmingos, tinstan-
čios kojos, išsiplėtusios ir trūkinėjančios 
kraujagyslės, celiulitas, padidėjusios apimtys 
ir išsausėjusi oda.

Pajutę nemalonius simptomus, neskubė-
kime pirkti vaistų ar skausmą malšinančių 
tepaliukų. Į pagalbą pasitelkime gamtą ir jos 
turimus turtus - augalus ir jų ekstraktus. 
Nors pati aromaterapija kaip mokslo sritis 
didžiausio dėmesio sulaukė tik XX a., auga-
lų gydomąsias savybes atrado ir naudojo 

Egipto (3000 m. pr. Kr.) bei Mesopotamijos 
civilizacijos.

„Provanso kvapai“ pateikia keletą re-
komendacijų, ką reikia daryti siekiant tu-
rėti sveikas, lengvas ir tobulas kojas su 
„Florame“ organiniais eteriniais aliejais.

Rinkitės tik aukštos kokybės eterinius aliejus, kurie 

yra gryni (neskiesti) ir kurių pakuotėse pateikta 

visa svarbi informacija apie juos: ekologiškumo 

sertifikatai, botaninis pavadinimas, galiojimo 

laikas, išvardytos aktyviosios cheminės medžiagos 

ir iš kurios augalo dalies aliejus išgautas. Tokie 

eteriniai aliejai turės stiprų terapinį poveikį ir jūs 

greitai pasieksite teigiamų rezultatų.

Rekomendacija 
Nr.1

Neskubėkite aliejų maišyti patys! Pirmiausia 

pasitarkite su „Provanso kvapų“ terapeutėmis - jos 

suteiks profesionalias konsultacijas, kokie aliejai 

dera tarpusavyje ir kokiomis dalimis juos maišyti. 

Kas tinka kūnui, nebūtinai tiks veidui ir atvirkščiai.

Rekomendacija 
Nr.3

GRožio paletė

Lengvos ir 
stangrios kojos 
su „Florame“

kodėl verta rinktis „Florame“ eterinius aliejus?

„Florame“ yra organinės aromaterapijos lyderė Prancūzijoje, gaminanti aukščiausios kokybės 
eterinius aliejus. Aliejai yra sertifikuoti „Ecocert“ ir „Cosmebio“ standartais ir pagaminti vadovau-
jantis aukščiausiais kokybės kriterijais. „Florame“ kontroliuoja kiekvienos gamybos stadijos procesus, 
kad užtikrintų produkcijos organiškumą, natūralumą ir kokybę.

Siekite geriausio rezultato - maišykite eterinius 

aliejus. Taip yra gaunama sinergija - skirtingas 

savybes turintys eteriniai aliejai sustiprina vienas 

kito poveikį ir duoda didesnį efektą nei veikdami 

atskirai.

Rekomendacija 
Nr.2
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kojų tinimas

Nepatogi avalynė, stovimas ar sėdi-
mas darbas, karštis, aptempti rūbai tu-
ri įtakos skysčių susilaikymui ląstelėse 
ir lemia abiejų kojų, pėdų ar tik vienos 
kojos patinimą. Tokiu atveju patariama 
naudoti limfotaką ir kraujotaką skati-
nančius eterinius aliejus ir jų miši-
nius.

Eteriniai aliejai, turintys diuretinių 
savybių (skatinantys skysčių pasišalini-
mą): citrinžolių, rozmarinų, kedrų, man-
darinų, kardamonų, kiparisų, pankolių, 
mairūnų.

Renkantis bazinį aliejų kojų priežiūrai, 
„Provanso kvapai“ pataria naudoti:

● puiklapių augalinį aliejų, kuris, papildytas omega 
3 polinesočiąja rūgštimi, mažina skausmą, gydo 
pažeistą, išsausėjusią odą;
● migdolų augalinį aliejų, kuris gerina kraujotaką ir 
palaiko sveiką odą.

Receptas Nr.1
● 5 lašai kiparisų et. al.
● 3 lašai kadagių et. al.
● 10 lašų mandarinų et. al.
● 40 ml bazinio augalinio aliejaus (pvz., puiklapių)

Receptas Nr.2
● 1 laš. pankolių et. al.
● 2 laš. kiparisų et. al.
● 5 laš. mandarinų et. al.
● 20 ml bazinio augalinio aliejaus (pvz., puiklapių)

Grožio paletė

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida „Florame“ eteriniams aliejams. 

akcija galioja iki rugsėjo 30 d.

„Provanso kvapai SPA“
Vilnius

L.Stuokos-Gucevičiaus g.1, viešbutis „Amberton“

Klaipėda

Naujojo Sodo g.1, viešbutis „Amberton“

www.provansokvapai.lt 

sprendimo būdai

„Provanso kvapai“ pateikia veiks-
mingus ir efektyvius receptus, kaip iš-
saugoti sveikas kojas.

Celiulitas

Tai riebalinio audinio uždegimas, 
kuris pasireiškia smulkiais kauburėliais 
odos paviršiuje ir primena apelsino žie-
velę. Tai išimtinai moterų problema. 
„Provanso kvapai“ rekomenduoja  nau-
doti eterinius aliejus, kurie pasižymi de-
toksikuojamosiomis, limfinę sistemą 
skatinančiomis ir šlapimo bei hormonų 
veiklą reguliuojančiomis savybėmis. Pa-
tys naudingiausi yra greipfrutų, kedrų, 
kiparisų, pelargonijų, citrinų, raudonė-
lių, bazilikų, levandų, citrinžolių, roz-
marinų, šalavijų, čiobrelių eteriniai alie-
jai ir jų mišiniai.

Naudojant „Florame“ eterinius alie-
jus galima efektyviai užkirsti kelią celiu-
litui!

Receptas:
● 3 laš. pelargonijų et. al.
● 3 laš. rozmarinų et. al.
● 1 laš. greipfrutų et. al.
● 20 ml bazinio augalinio aliejaus (pvz., makadamijų)

Mišinį įmasažuokite į problemines zonas (šlaunis, 
pilvą, rankas). Celiulitas neišnyksta savaime ar tik 
darant savimasažą namuose, todėl rekomenduo-
jame apsilankyti „Provanso kvapuose“ ir 
užsisakyti vakuuminio arba sportinio liekninamojo 
masažo kursą.
Nepamirškite kojų ir rūpinkitės jomis profilaktiškai, 
užkirsdami kelią nemalonių simptomų atsiradimui. 
Rinkitės tik aukščiausios kokybės organinius, natūralius 
aliejus. Juos maišykite. Jeigu nežinote, kokius aliejus 
pasirinkti kojų odos priežiūrai, drąsiai kreipkitės į 
„Provanso kvapų“ specialistus - jie suteiks reikiamą 
informaciją ir padės išsirinkti tinkamiausius aliejus.

išsiplėtusios venos

Jeigu norite apsisaugoti ir išvengti 
problemų su venomis, „Provanso kva-
pai“ rekomenduoja prevenciškai naudo-
ti „Florame“ eterinius aliejus ir jų mi-
šinius savimasažui ir vonioms.

Eteriniai aliejai: šlamučių, kiparisų, 
kadagių, citrinžolių, pipirmėčių, berga-
močių, bazilikų, rozmarinų.

Receptas
● 6-8 laš. kiparisų et. al. (kiparisų aliejus stiprina 
kraujagyslių sieneles)
● 20 ml bazinio augalinio aliejaus (pvz., puiklapių)

„Provanso kvapai“ pataria aliejų mišiniu leng-
vai įmasažuoti problemines vietas virš išsiplėtusių 
venų. Tepkite tik ant švarios, nepažeistos, šiek tiek 
drėgnos odos (tai pagerins aliejų įsiskverbimą). 
Mišinį naudokite nuolat (keletą mėnesių iš eilės), 
nes tik ilgalaikis naudojimas duoda rezultatą.
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avis rekordininkė  
vos pastovėjo

Netoli Australijos sostinės Kanberos 
sugauta sulaukėjusi merinosų veislės 
avis, ant savęs nešiojusi daugiau kaip 
40 kg vilnos.

Tai „vienareikšmiškai viena di-
džiausių avių, kokias kada nors esame 
matę“, - sakė gyvūnų apsaugos organi-
zacijos RSPCA vadovė Ven Deindž (Ven 
Dange). Dėl didžiulio kiekio vilnos gy-
vūnas buvo 4-5 kartus didesnis nei 
įprastai. Merinosų veislės avys turi būti 
reguliariai kerpamos. Priešingu atveju 
jos gali susidurti su sveikatos problemo-
mis ar net mirti. Penki avikirpiai dar-
bavosi 40 minučių dviem etapais, kol 
avis buvo nukirpta. Nukirptos vilnos kie-
kis buvo rekordinis - 40,40 kg vilnos. 
Gyvūnas greičiausiai nebuvo kirptas 
penkerius metus.

Paprastai avių vilna per metus už-
auga 7 cm. Iki šiol rekordininkė buvo 
Naujosios Zelandijos avis, kuri 2004-ai-
siais neteko 27 kg vilnos.

Įdomu

KaleidosKopas

LAUKIAME JŪSŲ

Profesionalus tekstilės, odinių ir kailinių gaminių taisymas
Tekstilės drabužių siaurinimas, platinimas,  

lenkimas ilginant arba trumpinant

Odinių ir kailinių drabužių siaurinimas, trumpinimas, įplyšimų taisymas

Trikotažo gaminių taisymas

Pamušalų keitimas

Dekoratyvinių lopų prisiuvimas

Kišenių taisymas

Užtrauktukų, jų galvučių keitimas

Jaunos Svazilando merginos karaliui 
Msvačiui III (Mswati III) neseniai šoko tra-
dicinį nendrių šokį.

Ši tradicinė ceremonija vienoje mažiausių 
Afrikos valstybių kasmet pritraukia dešimtis 
tūkstančių jaunų merginų ir moterų, kurios 
nuogomis krūtimis šoka priešais karalių. 
Nend rių šokio šventės metu poligamas mo-
narchas gali išsirinkti sau dar vieną žmoną. 
Dabar jis jų turi 14. Šiemet šis tradicinis ri-
tualas buvo pažymėtas tragedija. Vykdamos 
į ceremoniją autoavarijoje žuvo 38 merginos, 
dar 20 buvo sunkiai sužeistos. Neoficialiais 
duomenimis, nelaimė įvyko, kai merginas 
vežęs atviras sunkvežimis rėžėsi į stovintį 
automobilį. Po avarijos Msvatis III pareiškė 
užuojautą aukų šeimoms ir pažadėjo joms 
paramą. Demokratijos aktyvistai kritikuoja 
šį kasmetinį ritualą.

Kasmetinis nendrių šokis

Karieta ypatingoms progoms
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KaleidosKopas

Kasmetinis nendrių šokis

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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tr.Karieta ypatingoms progoms

Karalių rūmų „Palace Het Loo“ muziejaus Apeldorne 

(Nyderlandai) lankytojai gali apžiūrėti paauksuotą karališko-

sios šeimos karietą, skirtą ypatingoms progoms. Ja karalius 

Vilemas Aleksanderis (Willem-Alexander) ir karalienė Mak-

sima (Maxima) vyks į Hagoje, parlamento rūmuose esančią 

Riterių salę, kur kiekvienų metų  rugsėjo trečią antradienį 

vyksta vadinamosios Princo dienos iškilmės - taip iškilmin-

gai karalius pradeda naująjį politinį sezoną. Karietos važiavi-

mą, atvykimą į rūmus, kalbą transliuoja radijas ir televizija.

kurortinių romanų 
lyderiai - ispanai

Ispanijos gyventojai labiau linkę į ku-
rortinius romanus negu kiti europiečiai, pa-
rodė pažinčių priedo „Happn“ ir konsulta-
cijų bendrovės „Opinion Way“ atliktas tyri-
mas. Apklausoje dalyvavo vyrai ir moterys 
iš Ispanijos, Italijos, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos. Paaiškėjo, kad 94 procentai 
ispanų pasirengę užmegzti kurortinį roma-
ną. Beje, kaip nustatė ekspertai, Ispanijos 
gyventojai neturi iliuzijų dėl vasaros roman-
tikos: jie žino, kad santykiai bus trumpalai-
kiai. Be to, dauguma ispanų mano, kad 
kurortinis romanas nėra neištikimybė part
neriui. Į meilės nuotykius lengviau leidžiasi 
Ispanijos jaunimas. Lyginant vyrus ir mo-
teris, reikia pažymėti, kad ispanės labiau 
linkusios būti ištikimos negu ispanai (ati-
tinkamai 48 procentai ir 42 procentai). Ant
rąją vietą šiame sąraše užėmė Italijos gyven-
tojai. Šioje šalyje užmegzti kurortinį romaną 
pasirengę 91 procentas apklaustųjų.

nuteisė už paliktą vaiką

Pora iš Didžiosios Britanijos buvo lyg-
tinai nubausta vieneriems metams kalė-
jimo už tai, kad atostogaudami Maljorkos 
saloje po šeimos ginčo paliko paauglį sūnų 
vienui vieną ir su kitais vaikais bandė 
išskristi atgal į namus Britanijoje.

Britų sutuoktiniai buvo suimti, kai 
bandė įsėsti į lėktuvą, palikę savo 17os 
metų sūnų viešbutyje po pastarojo pykčio 
priepuolio. Paauglys tėvų buvo paliktas 
„Bellevue Hotel Club“ viešbutyje Alku-
dijos mieste, kai atsisakė kartu su tėvais 
ir trimis jaunesniais broliais ir seserimis 
sėsti į autobusą, vežantį į oro uostą.

„Tėvai paliko sūnų viešbutyje vieną, 
nepaisydami to, kad užsakytos nakvynės 
laikotarpis jau buvo pasibaigęs, ir neper-
davė jo suaugusio žmogaus globon bei ne-
suteikė jam priemonių pasirūpinti savi-
mi“,  skaitydama nuosprendį sakė teisėja.

Tėvams buvo leista susitikti su paaugliu 
ir kartu skristi atgal namo į Didžiąją Bri-
taniją tik po to, kai jie Palmos teismui pri-
pažino savo kaltę ir priėmė lygtinę bausmę.

rasti eurai nesugundė

87 metų senolis Vokietijoje rinkdamas 
tuščius butelius šiukšlių konteineryje rado 
daugiau kaip 12 000 eurų grynųjų pinigų ir 
perdavė juos policijai. Vyras policijos nuo-
vadoje perdavė tris vokus su banknotais, 
„nors neabejotinai ir pats būtų turėjęs, kur 
juos panaudoti“, sakė policijos atstovas.

Įdomu
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar gali, aukodamas kraujo bankui, gauti 
bilietą į festivalį ir kuo tai susiję su vam-
pyrais? Kaip apgauti draugus, kad šiuo 
metu esi tolimoje kelionėje? Kaip turėtų 
atrodyti bėgikų kino teatras? Visus atsaky-
mus į klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Nustebinkite, ir jūsų reklaminę kampaniją paste-

bės visas internetas.

El. reklama: nus tebinimo efektas

melagingos atostogų 
nuotraukos 

Kas?
KFC.

Kokia situacija?
Rumunijoje greitojo maisto už-

kandinė KFC visai neseniai siūlė 
lengvai pasijuokti iš turtingų vaikų 
ir daryti nuotraukas, kuriose vaiz-
duojama, kaip pigiai galima pramo-
gauti. Šiandien jie grįžta tęsdami 
kampaniją.

Ką padarė?
Ne kiekvienas jaunuolis turi ga-

limybę išvykti atostogauti į svečią ša-
lį. Būtent dėl to perkant vištienos ska-
nėstus dalinti popieriniai padėklai su 
juose įspaustais lankomiausiais tu-
ristiniais objektais. Tereikia išmaniai 
pasidaryti nuotrauką, kelti į sociali-
nius tinklus ir juokauti, neva šiuo 
metu guli ant pievelės priešais Eifelio 
bokštą.

rezultatai?
Rumunijos jaunimas atrakciją 

pastebėjo ir užvertė socialinius tinklus 
savo melagingomis atostogų nuotrau-
komis.

https://goo.gl/rYljpt
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internetas

El. reklama: nus tebinimo efektas Duodi kraujo -  
gauni bilietą į festivalį 

Kas?
„Untold Festival“.

Kokia situacija?
Rumunijoje, kaip ir daugelyje šalių, 

būna etapų, kai kritiškai trūksta kraujo 
donorų. Vietos kūrybininkai nusprendė, 
kad situaciją pagerinti gali... muzikinio 
festivalio lankytojai.

Ką padarė?
Dėl istorijų apie Drakulą ge-

riausiai žinomame istoriniame 
Transilvanijos regione vykstan-
tis festivalis pasiūlė: duodate 
kraujo - gaunate nemokamą 
dienos bilietą. Šiaip jo kaina - 
40 eurų. Be to, idėją papuošė 
intriguojančiais šūkiais, to-
kiais kaip „Ne tik vampyrams 
reikia kraujo“, ir iškart buvo 
pastebėti visame pasaulyje.

rezultatai?
Per pirmą dieną duoti 

kraujo užsiregistravo 45 asme-
nys. Kiek jų bus iš viso, galima 
tik spėlioti.

https://goo.gl/3Rb91k

kino teatras bėgikams

Kas?
„Reebok“.

Kokia situacija?
Pietų Korėjoje pristatomi nauji 

„Reebok“ sportiniai bateliai. Kai rin-
ka tokia didžiulė, iškyla klausimas - 
kaip sužavėti vartotojus ir netradi-
ciškai pristatyti produktą? Na, o visi 
šie pamąstymai vedė link... kino te-
atro.

Ką padarė?
Įsivaizduokite, kino teatre žiūri-

te filmą ir įdomiausioje vietoje vaiz-
das sustoja. Ekrane matote ikoną, 
rodančią, kad filmas kraunasi. Tuo-
met įsijungia teatrinė šviesa ir ap-
šviečia vieną konkretų žmogų bei sa-
lės priekyje esančius bėgimo takelius. 
Išrinktasis raginamas apsiauti „Re-
ebok“ batelius ir bėgti, o vos tik jis 
tai pradeda daryti, filmas rodomas 
toliau. Neva tam reikia žmogaus ge-
neruojamos energijos.

rezultatai?
Slaptomis kameromis filmuotas 

vaizdo klipas vos per porą savaičių 
peržiūrėtas 1,5 mln. kartų.

https://goo.gl/329F45
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Įdomybės

smegenys ir vanduo

Žmogaus smegenys, kurias sudaro 1,1 tri-
lijono ląstelių, tarsi plaukioja vandenyje - 
skaidriame bespalviame nugaros smegenų 
skystyje. Jis ne tik apsaugo nuo traumų ir 
palaiko spaudimą kaukolės viduje, bet ir at-
lieka vieną įdomią funkciją. Nuo jo priklauso 
smegenų plūdrumas, faktinį svorį (1400 g) 
sumažinantis iki 25-50 g. Taip sumažėja sme-
genų spaudimas, tenkantis žemiau esančioms 
jų dalims - kitaip jos būtų tiesiog atskirtos 
nuo aprūpinimo krauju sistemos.

laimė - arčiau vandens

Mokslininkai apklausė 22 tūkst. anglų, tuo 
pačiu metu GPS sekdami jų buvimo vietą. Pa-
sirodė, kad lauke, gamtoje žmonės jaučiasi 
daug laimingesni negu mieste. O daugiausia 
laimingųjų buvo ant upių krantų ir prie jūros.

Juodoji lagūna

Netoli Bakstono (Anglija) yra natūralus kar-
jeras, kurį vietiniai vadina Žydrąja lagūna. Dau-
gybę metų jis viliojo mėgėjus maudytis nuosta-
biai gražiu turkio spalvos vandeniu, nors krante 
pritvirtinti įspėjimai: „Dėmesio! Maudymasis 
šiame vandens telkinyje gali sudirginti odą ir 
akis, sukelti skrandžio negalavimų, grybelinių 
infekcijų ir bėrimų“. Šio telkinio vandens pH yra 
panašus kaip amoniako arba chlorkalkių, dugnas 
nusėtas šiukšlėmis ir gyvūnų gaišenomis. Bet 
žmonės nustojo nardyti Žydrojoje lagūnoje tik 
po to, kai valdžia nudažė vandenį juodai.

Gelbstinti vandens spalva

Mūsų smegenys nepajėgia priešintis mė-
lynos spalvos ir jos atspalvių skleidžiamam 
pozityvui. Japonijoje yra aktuali savižudybių 
problema: dažniausiai žmonės suveda sąskai-
tas su gyvenimu puldami po traukiniais. Prieš 
kelerius metus itin kriminogeniniuose rajo-
nuose, taip pat geležinkelio stotyse buvo 
įrengti mėlynos spalvos žibintai. Nusikalsta-
mumo lygis sumažėjo 9 proc., bet svarbiausia 
tai, kad mėlynai apšviestose stotyse visiškai 
baigėsi mėginimai žudytis.

Hipnotizuojantis vandens 
mirguliavimas

Regis, mus užburia ir hipnotizuoja van-
dens judėjimas, jo gebėjimas atspindėti, mir-
guliavimas ir blykčiojimas, nes trauka spin-
dinčiam vandens paviršiui yra užkoduota 
žmogaus genuose. Mažų vaikų įprotį kišti 
prie burnos blizgius daiktus, ko gera, lemia 
žmogaus ankstyvas gebėjimas atpažinti van-
dens blizgesį ir mirguliavimą dar prieš gau-
nant praktinės naudos iš šios informacijos.

Endorfinai baseine

Kas vyksta, kai žmogus plaukioja? Beveik 
tas pats, kas ir rūkant „žolytę“! Puiki alter-
natyva, tiesa? Stresas ir nerimas pastebimai 
sumažėja, nes smegenys išskiria endorfinų ir 
endokanabinoidų, o pastarieji sukelia dar ir 
„bėgiko euforiją“. Tai sportininkams būdingas 
fenomenas: ilgo fizinio aktyvumo metu jie 

jaučia pakilimą, primenantį lengvą apgirtimą. 
O dar maudymasis prilygintinas hatha jogai: 
raumenys ritmingai išsitempia ir atsipalaiduo-
ja, kvėpavimas gilėja ir taip pat tampa ritmin-
gas, plaukikas patiria meditacinę būseną.

Fontanas nuo dantų skausmo

2012 m. grupė Malaizijos odontologų 
prieš pradėdami gydymą 12-16 metų pacien-
tams leisdavo pasiklausyti fontano garso. Na-
tūralus vandens čiurlenimas paauglių nerimą 
ir baimę sumažindavo 9 proc.

Ką žinai apie vandenį? 
Kaip mus veikia H2O?
Viso pasaulio mokslininkai kasdien padaro tūkstančius atradimų. Kai kurie iš jų būna įdomūs, kiti - ne itin. 
Vanduo - vienas iš daugiausiai tyrinėjamų fenomenų. Nieko keista: upės, ežerai, jūros, vandenynai ir ledynai 
užima 71 proc. Žemės paviršiaus. Ką įdomaus galima sužinoti iš naujausių tyrinėjimų?

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?
KAS? FASHION VILNIUS EXPO.

Kosmetikos, kosmetologijos ir stiliaus pro-
fesionalai parodoje pristatys svarbiausias 
grožio rinkos naujoves. Didžiausias dėme-
sys bus skiriamas išskirtinai aukštos koky-
bės prekės ženklams ir inovatyvioms grožio 
paslaugoms, kurios bus pristatytos tik šioje 
parodoje. Ypatingas dėmesys - Lietuvoje su-
kurtoms grožio inovacijoms. Jos bus prista-
tomos atskiroje Rotušės menėje.

KUR? Vilniaus rotušė, Didžioji g.31, 
Vilnius.
KADA? Rugsėjo 11-13 d.
UŽ KIEK?  2,5-5 Eur.

KAS? Roko festivalis 
„Lituanika“.

Šiemet sukanka 30 metų nuo pirmojo „Li-
tuanikos“ festivalio. Ta proga režisierius 
Aidas Giniotis kartu su kompozitoriumi 
Andriumi Kulikausku ruošia ankstyvųjų 
roko dainų programą, kuri kitą savaitga-
lį atidarys jubiliejinį roko festivalį. Neti-
kėtą pasirodymą žada ir grupės „Mašina 
vremeni“ lyderis Andrejus Makarevičius, 
savo mėgstamiausių dainų rinkinį ruošia 
Borisas Grebenščikovas ir kiti.

KUR? Kalnų parkas, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 12-13 d. nuo 16 val.
UŽ KIEK? 31-61 Eur.

rokerIamS

STILeIVomS

EPA-Eltos nuotr.

PramoGaujanTIemS SVeIkaI
KAS? Nealkoholinių kokteilių šventė.

Pirmą kartą rengiama nealkoholinių kokteilių 
šventė ir paties populiariausio nealkoholinio 
kokteilio „Mojito“ rekordas. Visi įsigiję bilietą į 
renginį taps rekordo dalyviais. Šventėje skambės 
„Subtilu-Z“ džiazo, tango, estrados ir akademi-
nės muzikos garsai, prasimankštinti kvies „Svei-

Andrius Kulikauskas
Organizatorių nuotr.

Muzikos grupė „Subtilu-Z“
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Ką veikti savaitgalį?
KAS? Pačios aštriausios picos 
valgymo olimpiada.

10 aštrumo ir karščio nebijančių asmenų 
susirungs aštriausios picos valgymo var-
žytuvėse. Televizijos laidų vedėjos Beatos 
Nicholson vyro Tomo restorane laukiami 
ne tik dalyviai, bet ir žiūrovai bei palai-
kymo komandos. Organizatoriai žada, 
kad bus ne tik aštru, bet ir linksma.

KUR? Restoranas „Jurgis ir Drakonas“, 
Verkių g.29, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 11 d. nuo 18.30 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? Naujojo cirko savaitgalis.

Antrąjį rugsėjo savaitgalį po „Menų 
spaustuvės“ stogu įsikurs kitoks - nauja-
sis - cirkas. Jo dalyviai drąsiai laužo nu-
sistovėjusius tradicinio cirko standartus 
ir kuria naujas šios meno šakos formas. 
Jiems cirkas - ne tik galimybė stebinti žiū-
rovus įstabiais triukais, bet ir pasitelkiant 
žmogaus kūno bei proto įgūdžius pasako-
ti istoriją, kaip to nepadarytų niekas kitas.

KUR? Menų spaustuvė, Šiltadaržio g.6, 
Vilnius.
KADA? Rugsėjo 9-13 d.
UŽ KIEK? 7,2-16,2 Eur.

NEBIJANTIEMS IŠŠŪKIŲ

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

PRAMOGAUJANTIEMS SVEIKAI

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

kas miestas“, o profesionalūs barmenai prie „Le-
do baro“ pademonstruos tikrą šou, kaip reikia 
gaminti spalvingus ir sveikus gėrimus.

KUR? Piano.lt Vasaros terasa, Trakų g.9/1, 
Vilnius.
KADA? Rugsėjo 12 d. 18 val.
UŽ KIEK? 6 Eur.

gidas

Organizatorių nuotr.

SMALSIEMS
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AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Aktorė ir dainininkė Dženifer HADson 
(Jennifer Hudson) šią savaitę švęs 34-ąjį 
gimtadienį. „oskaro“ ir „Grammy“ statu-
lėlių savininkė savo gerbėjus sužavėjo  
ne tik talentais, bet ir įspūdingais figūros  
pokyčiais. Visada buvusi ganėtinai pu-
tli, gimus sūnui ji svėrė 107 kilogramus, 
o šiandien Dženifer dėvi dešimčia dydžių 
mažesnius drabužius nei tuomet. Patirti-
mi, kaip pavyko pasiekti tokius įspūdingus 
rezultatus, ji pasidalijo savo knygoje. 
Keletas Dženifer patarimų norinčiosioms 
sulieknėti.

l Pamirškite trumpalaikes dietas

Kai tik man reikėdavo numesti svorio, lai-
kydavausi labai griežto plano - tik rudi ryžiai, 
brokoliai, liesa vištiena ir dvi intensyvios bėgi-
mo treniruotės per dieną. Tačiau toks režimas 
turėdavo tik trumpalaikių rezultatų, nei dailios 
figūros, nei geresnės sveikatos jis neužtikrino. 
Natūralu - visą laiką taip maitintis negalima, tad 
supratau, kad drastiškos dietos tolygios nesėk-
mei. Jei nori pasiekti rezultatų, mitybos plano 
reikia laikytis nuolat, metų metus.

l susiraskite kompanioną

Svarbu rasti bendraminčių - draugų ar pa-
žįstamų, taip pat norinčių numesti svorio. Jei 
atradote bent vieną draugą, kuris kartu su 
jumis nori sulieknėti, užduotis smarkiai pa-
lengvėja - jūs turite kam išsipasakoti apie 
savo patirtį, turite su kuo pasitarti, o svar-
biausia - galite vienas kitą prižiūrėti ir sekti, 
ar numatyto režimo laikomasi tinkamai. Svar-
bi šeimos narių parama - jie turi palaikyti ir 
nežlugdyti jūsų pastangų.

l Papasakokite apie savo siekius 
aplinkiniams

Papasakokite šeimai ir draugams, kad no-
rite numesti svorio, paaiškinkite, kodėl jums 
tai svarbu. Taip labiau save įpareigojate 
stengtis, o žinodami apie jūsų siekius aplin-
kiniai bus suinteresuoti jums padėti, o ne 
įsiūlyti dar vieną skanėstą.

l sugalvokite lankstų planą

Mano smegenys buvo tiesiog „išplautos“, 
atrodė, kad dieta reiškia tik griežtus apriboji-
mus. Iš tiesų pamiršau, kad svarbiausias prin-
cipas - valgyti galima viską, neskaičiuojant ka-

lorijų, bet laikantis savo ar dietologo nustaty-
tos normos. Dalyvavau JAV lieknėjimo progra-
moje „Weight watchers“, kurioje kiekvienas 
patiekalas ar produktas yra įvertinamas balais. 
Priklausomai nuo mano svorio man buvo pa-
skirtas tam tikras balų kiekis, kiek maisto ga-
liu suvartoti per dieną. Jokių draudimų neturi 
būti, tačiau nesveikus ir itin kaloringus pro-
duktus reikia stengtis valgyti kuo rečiau. Svar-
biausia sukurti planą, kuris būtų veiksmingas 
būtent jums ir tiktų jūsų gyvenimo būdui. Tie-
sa, retkarčiais galima kiek nuklysti nuo plano, 
bet tuo piktnaudžiauti nereikėtų.

l Mažinkite porcijas

Net būdama apkūni maitinausi ganėtinai 
sveikai, tik nesupratau, kad valgau tiesiog 
kenksmingai per dideliais kiekiais. Dabar žinau, 
kad galiu mėgautis netgi savo mėgstama pica 
ar sušiais, svarbiausia tai daryti nedidelėmis 
porcijomis. Sumažinusi porcijas, alkana tikrai 
nesijaučiu. Organizmas pripranta prie režimo. 

l Daugiau judėkite

Pageidautina taisyklingą mitybą papildyti 
fiziniu krūviu, nebūtinai labai intensyviu. 
Užuot važiavę automobiliu, bent trumpus ats-
tumus įveikite pėstute ir panašiai. Mankštin-
kitės kasdien bent po 25 minutes.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

...ir 2015 metais
EPA-Eltos nuotr.

Gimtadienio tortu  
mėgausis be graužaties 

n Dženifer Hadson (Jennifer Kate Hudson) gimė 
1981 m. rugsėjo 12 d. Čikagoje.
n Išgarsėjo 2004 m. televiziniame JAV talentų šou 
„American Idol“. 
n 2006 m. gavo vaidmenį filme „Svajonių merginos“ 
(„Dreamgirls“), o šis 2007 m. pelnė jai „Oskaro“ ir 
„Auksinio gaublio“ statulėles.
n 2008 m. už debiutinį albumą „Jennifer Hudson“ ji gavo 
ir daugelio muzikantų išsvajotą „Grammy“ apdovanojimą.  
n Iš viso Dženifer yra pelniusi apie 40 įvairių 
apdovanojimų už vaidmenis kine ir atliekamą muziką.
n Šiuo metu žinoma aktorė ir atlikėja yra susižadėjusi su 
imtynininku Deividu Otunga (David Otunga). Pora jie tapo 
dar 2008 m., o 2009-aisiais jiems gimė sūnus Deividas 
Danielis Otunga jaunesnysis (David Daniel Otunga, Jr). 
n 2012 m. parašė knygą „I Got This: How I Changed 
My Ways and Lost What Weighed Me Down“, kurioje 
atskleidė lieknėjimo ir gražios figūros paslaptis.

DOsJĖ

Dženifer Hadson (Jennifer Hudson) 

per „Oskarų“ teikimo ceremoniją 
2007-aisiais...

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2015 m. rugsėjo 11-17 d.

Interviu su Vilija Andrulevičiūte - 39 p.

Vilija Andrulevičiūtė - 
naujas LRT šeštadienio ryto veidas
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informacinės laidos 

Kadangi pats dirbu žinių tarnyboje, žiūriu 
tiek savo, tiek kitų televizijų žinias. Tai yra 
bene vienintelis dalykas, ką žiūriu nuolat. 
Juk norisi žinoti, kas vyksta Lietuvoje ir pa-
saulyje.

filmų pasirinkimas 

Tikrai yra gerų. Galima surasti ir doku-
mentikos, ir įdomių serialų. Pasirinkimas yra 
platus.

muzikiniai projektai 

Jiems neturiu priekaištų. Tokie šou kaip 
„Dainų daina“, „Lietuvos balsas“, „X Fakto-
rius“ visi yra geri ir teigiami.

teminės laidos 

Jos yra reikalingos. Tiek kulinarinės 
laidos, tiek apie sodą, žvejybą ar dar ką 
nors. Televizijos žiūrovas yra labai įvairus 
ir televizorių žiūri ne tik dėl žinių. Todėl 
džiugu, kad tų teminių laidų yra ir jos ko-
kybiškos.

pramoginės laidos 

Kai kurios kasdienės pramoginės laidos 
ne visada yra vertos eterio.

požiūris į neigiamą 
informaciją 

Jei kalbėčiau apie Lietuvos televiziją, joje 
pateikiami tik tie kriminalai, kurie turi tikrai 
didelį rezonansą. Kitos televizijos rodo kri-
minalus, ir tai yra jų pasirinkimas. O tiems, 
kurie skundžiasi, kad nėra teigiamų naujienų, 
galėčiau pasakyti, kad daug kas priklauso ir 
nuo požiūrio - kartais mes patys dažniau ma-
tome neigiamas spalvas, užuot paieškoję ko 
nors pozityvaus.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumpai

TV laidų vedėjas Rytis Zemkauskas grįžta 
į televiziją su „Info TV“ laida „Mano kiemas“. 
Naujame sezone - Lietuvos miestiečių džiaugsmai 
ir rūpesčiai. Laidoje savo istorijomis dalinsis džiazo 
muzikantas Vitalis Vidikas, muzikos legenda Andrius 
Kulikauskas ir kiti. Laidose gros ir dainuos grupė 
„Nervas“, DJ HQ Chemistry Sound, prof. Kazys 
Stonkus, Eglė Sirvidytė. Visi jie specialiai „Mano 
kiemo“ paprašyti trumpam tapo gatvės ar savo kiemo 
muzikantais.

Aktorės Eglės Jackaitės sūnus Jokūbas seka 
mamos pėdomis. Jis ėmėsi vaidmens seriale 
„Moterys meluoja geriau“. Dvidešimtmetis Jokūbas 
atliks bandito, maniako Švarco vaidmenį. „Vaidmuo 
nėra didelis, - pasakoja vaikinas. - Švarcas nuola-
tos visus puldinėja, o kartu yra ir visų puolamas“. 
Blogiečio vaidmenį gavęs vaikinas džiaugiasi nauja 
patirtimi ir sako, kad save išmėginti ir atrasti naujų 
spalvų gyvenime - visada labai smagu.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Arną Mazėtį

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 4,4 %
TV1 3,6 %
PBK 3,2 %
TV8 2,8 %
Lietuvos rytas TV 2,5 %

Info TV 1,6 %
LRT Kultūra 0,9 %
REN Lietuva 0,7 %
Video ir DVD 0,5 %
Liuks! 0,4 %

TV6 4,3 %
TV1 3,3 %
PBK 3 %
Lietuvos rytas TV 2,8 %
TV8 2,3 %

Info TV 2,2 %
LRT Kultūra 1,1 %
REN Lietuva 0,8 %
Liuks! 0,5 %
Video ir DVD 0,5 %

TV3  17,3 %

LNK  15,8 %

BTV  6,2 %

TV3  22,7 %

LNK  17,2 %

LRT Televizija  
8,4 %

Nr. Laida            TV     Reitingas
1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/LATVIJA-LIETUVA TV3 14,2

2 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/LIETUVA-UKRAINA TV3 13,0

3 TIESIAI IŠ EUROBASKET 2015 TV3 9,8

4 LEDYNMETIS 3. 2 RODYMAS TV3 9,2

5 SVOGŪNŲ LIETUVA TV3 8,7

6 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 8,7

7 TV3 ŽINIOS TV3 7,9

8 NUO...IKI LNK 7,9

9 ŽILVINO ŽVAGULIO JUBILIEJINIS 
 KONCERTAS TV3 7,7

10 LNK ŽINIOS LNK 7,4

TNS LT, 2015 rugpjūčio 31 - rugsėjo 6 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  21,3 %

Kiti  
kanalai  25 % BTV  4,9 %NTV Mir Lietuva  5,6 %

TV6  5 %

reitingai

LRT Televizija  
9,2 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

LRT televizijos laidų vedėjas ARNAS 
MAzėTIS (24) prisipažįsta, kad žinios yra 
vienintelis dalykas, kurį per televizorių 
žiūri nuolat. Pats žinių tarnyboje dirbantis 
vaikinas, užuot kritikavęs neigiamos in-
formacijos perteklių televizijoje, sako, kad 
viskas priklauso nuo požiūrio.
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Šeštadienio rytą LRT televizija naująjį  
sezoną siūlo pradėti kartu su laida „Labas 
rytas, Lietuva“. Čia šeštadieniais su žiū-
rovais sveikinsis jau gerai žinomas Arnas 
Mazėtis ir nauja, žavinga jo kolegė ViLijA 
AndRuLeViČiūTė (27). Pati Vilija nesle-
pia, kad po ilgametės patirties dirbant 
spaudos žurnaliste laidos vedėjos amplua 
tuo pat metu ir džiugina, ir kelia jaudulį.
Ringailė Stulpinaitė

- Jau šiek tiek apšilai kojas vesdama 
pirmąją šeštadieninę LRT laidą „Labas 
rytas, Lietuva“. Ką įvardytum kaip di-
džiausią iššūkį tiesioginiame eteryje?

- Na, kol kas atrodo, kad tiesioginis eteris 
ir yra didžiausias iššūkis. Juk niekuomet ne-
žinai, kokių siurprizų gali nutikti, tad labai 
svarbu operatyviai ir tinkamai reaguoti, laiku 
suvaldyti situaciją. O daugiau iššūkių galbūt 
atsiras su laiku, keliant sau vis didesnius tiks-
lus ir reikalavimus.

- Pasitaiko, kad laidų vedėjams ima ir 
susipina liežuvis, nutinka kuriozų. Kaip 
pati jaustumeisi patekusi į keblią situaciją?

- Ko gero, viduje labai išgyvenčiau ir tai 
sukeltų papildomo streso, bet labai norėčiau 
ir stengčiausi to išoriškai neparodyti. Tiesa, 
svarbu, kad ir žiūrovas suprastų, jog tai nėra 
kažkokia siaubinga klaida, kurią reikėtų su-
reikšminti laidų vedėjų darbe. Kuriozinių si-
tuacijų pasitaiko net ir daug metų televizinės 
patirties turintiems žurnalistams, tai žmogiš-
ka. Besiruošdama vesti laidą „Labas rytas, 
Lietuva“ supratau, kad ir man pačiai teks kur 
kas dažniau praktikuotis skaityti spaudą gar-
siai, kad įprastų kalbiniai padargai, būtų gera 
ir raiški artikuliacija ir nepakištų kojos koks 
sunkiau tariamas žodis. 

- Rodos, tu dar studijų metais turėjai 
aiškią savo karjeros viziją. Kaip tau se-
kasi ją įgyvendinti? Kokie ateities planai, 
svajonės?

- Tikra tiesa, pagrindinį savo karjeros taš-
ką - tikslą aš buvau nusibrėžusi jau labai se-
niai ir tai buvo darbas televizijoje. Tačiau te-
ko prisijaukinti ir rašto medijas, dirbau įvai-
riuose leidiniuose, naujienų portaluose, tad 
tai tarsi buvo kiek atitolinę mano svajonę. O 
šiuo metu galiu džiaugtis, kad kelias, kuriuo 
einu dabar, yra kur kas arčiau mano išsikeltų 
tikslų. Tiesa, visas svajones dėl karjeros ir 

tikslus atskleisti būtų per drąsu, nes išsaky-
damas viską garsiai tam tikra prasme labai 
stipriai įsipareigoji vykdyti. Tad šį tą dar pa-
siliksiu ir sau. (Šypsosi.)

- Kai pati žiūri televizijos laidas, kas 
tau kliūva labiausiai?

- Iš tiesų, iki šiol žiūrėdama įvairiausias 
laidas nesistengdavau smulkiai analizuoti, 
kaip dirba vedėjai, kokia naujienų atranka ir 
panašiai. O dabar vis dažniau į tai atkreipiu 
dėmesį. Jeigu įsigilinu į laidos temą, galvoju, 
kaip ir kokius klausimus pati užduočiau, jei 
vesčiau tą laidą. Vedėjų klausimai pašneko-
vams man kartais tikrai užkliūva. Tiesa, be-
pigu mąstyti, kaip būtų, jei būtų, jaukiai įsi-
taisius ant sofos ir nejuntant jokios tiesioginio 
eterio įtampos. Bet kai pats atsiduri laidos 
vedėjo pozicijoje, tiesioginiame eteryje, su-
pranti, kad natūralu yra nespėti visko apgal-
voti ir įgyvendinti taip, kaip norisi, ar taip, 
kaip atrodė įmanoma sėdint ant sofos.

- Ar norėtum kada nors turėti savo 
autorinę laidą?

- Kol kas tai yra viena iš mano svajonių, 
o laikas parodys, ar ji liks tokia pat, ar kiek 
nors koreguosis. Pirmiausiai norėčiau kaip 

įmanoma geriau atlikti savo darbą laidoje „La-
bas rytas, Lietuva“. Tik įvertinusi šiuos pir-
muosius savo žingsnius televizijoje galėsiu 
galvoti apie ateities projektus. 

- Tavo kolega šeštadienio rytais bus 
Arnas Mazėtis. Ar jau gavai iš Arno ko-
kių nors kolegiškų patarimų?

- Su visais LRT kolegomis daug bendrau-
jame, tad įvairiausių patarimų ir pastabų jau 
sulaukiau ne tik iš Arno, bet ir iš prodiuserių 
bei vadovų. Labai tuo džiaugiuosi, nes nesi-
jaučiu palikta viena dorotis su tiesioginiu ete-
riu ir nauju amplua. Vis dėlto iki šiol dažniau 
teko „draugauti“ su rašytiniu žodžiu.

- Tai apie ką gi jūs kalbėsite šeštadie-
nio rytais? Kodėl verta saldų šeštadienio 
ryto miegą atiduoti LRT?

- Na, 9 valanda ryto, kada ir prasidės „Labas 
rytas, Lietuva“, manau, jau yra labai natūralus 
kėlimosi laikas, tad vargu ar kas nors jausis taip, 
tarsi aukotų savo miegui skirtą laiką. O mes su 
Arnu tikimės, kad su mumis prasidėjęs savait-
galis bus gerokai žvalesnis ir šviesesnis. Sve-
čiuose sulauksime įdomių pašnekovų, pasiūly-
sime tikrai nekasdieniškų temų ir galbūt išmo-
kysime savaitgalius pradėti šiek tiek kitaip. 

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Vilija andruleVičiūtė:  tiesioginis 
eteris - didžiausias iššūkis

Vilija Andrulevičiūtė mano, kad tiesioginio 
eterio metu gali nutikti įvairių siurprizų, bet 
svarbiausia nepasimesti ir suvaldyti situaciją

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 8.50    „Ne tas Čarlis“  9.35  „Anna German“ 17.05   „Berlyno policija“ 14.05  „Ponia Dila“ 21.10   „Brėkštanti aušra.
  2 dalis“

 TV8
7.30 Padėkime augti. 8.00 TV Pagalba. 9.40 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji ani-
macija. 11.15 „Sutinku“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 
Gydytojai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00, 23.15 „Privati 
praktika“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Maiš-
tingoji Džeinė“. 0.15 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.05 Tauro ragas. 11.35 „Ufologų pasakojimai“. 
12.05 „Svajonių kruizai“. 13.05 Nuo... Iki. 13.40, 
16.20 Pagalbos skambutis. 14.20 24 valandos. 
15.25 „Patobulinti automobiliai“. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.45 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 „Fiksikai“. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Geriau nebū-
na“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 3.25 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.45 Lauk manęs. 18.35 Jūr-
mala. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
Stebuklų laukas. 22.10 Humoristinis koncertas. 
24.00 Vakaras su Urgantu. 1.15 „SinCity“.

 REn
7.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.55 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Kariai 10“. 9.25 
Žiūrėti visiems! 10.15 „Visata ant delno“. 11.05 
„Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. Sportinė 
komanda“. 13.55 Žiūrėti visiems! 14.45 Ne-
meluok man! 15.40 „Senovės genijai“. 16.40 
„Jūros planeta“. 17.30 „Kenksmingo pasaulio 
paslaptis“. 19.25 Nemeluok man! 20.25 Kvies-
tinė vakarienė. 21.20 Mums net nesisapnavo. 
0.05 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 „Ei-
gulys“. 9.05 „Rytas su Julija Vysockaja“. 10.25 
„Žvalgybos paslaptys“. 11.00 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis spren-
dimas. 14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.00 
„Maskva. Trys stotys 8“. 16.25 „Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos“. 17.00 „Speci-
alus būrys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 
„Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 23.35 „Kerštas 
be teisės perduoti“. 1.25 „Po mirties“. 2.20 
„Garbės kodeksas 6“. 4.15 „Voratinklis 5“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Polonijos 
reportažas. 8.30, 2.15 Animacinis f. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 
21.40, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Neramios senatvės namai“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Įpainioti“. 16.20 
Pramoginė laida. 17.20 Kultūros laida. 17.55 
Ekologija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Gyvenimo 
kelionė. 20.25 „Cafe Historia“. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Viesu-
las“. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
6.00 „Mobilusis“. 7.30 „Aš esu Semas“. 9.40 
„Pasitikėk draugais“. 11.05 „King Kongas“. 
14.15 „Įsivaizduojamas Dianos Arbus paveiks-
las“. 16.15 „Marija Antuanetė“. 18.15 „Būti 
Flynu“. 20.00 „Monako princesė“. 21.40 „Kaip 
prarasti draugus ir atstumti žmones“. 23.40 
„Žmonių vaikai“. 2.00 „Vėlyvas kvartetas“. 4.00 
„Planketas ir Makleinas“. 

 DIscoVERy 
7.00, 20.30 Kaip tai veikia? 7.50, 20.00, 6.10 
Kaip tai pagaminta? 8.15, 1.00 Nebandykite 
pakartoti. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.40, 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, mote-
ris, gamta. 10.55 Išgyventi kartu. 11.50, 24.00, 
5.20 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Apgavi-
kai. 13.35 Žaidimas iš gyvybės. 14.30 Aukso 
karštligė. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 21.00, 
2.50 Magijos mokslas. 22.00, 3.40 Sprogimas. 
23.00, 4.30 Katastrofa ant ratų. 1.55 Įniršis. 6.35 
Kaip tai veikia? 

 TRaVEl
7.00 Pasaulio keliautojas. Bombėjus. 8.00 
Naujo būsto paieška. Briuselis; Šveicarija; Par-
yžius; Ispanija. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 12.00 Pilių 
paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieška. Briuselis; 
Šveicarija. 14.00, 22.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 14.30, 21.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 24.00 Geriausias PAR šašly-
ko meistras. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Minesota. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Sent Kitsas; San Chuanas, Australija; Kanai. 
1.00 Nakties programa. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas 

„Ponas Jangas“.
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Ledynmetis. 
Žemynų  
atsiradimas“.

21.10 Fantastinė romantinė 
drama  
„Brėkštanti aušra.  
2 dalis“ (N-14).

23.25 Nuotykių f. 
„Broliai Grimai“.

1.45 Fantastinis trileris 
„Sūkurys“  
(N-14).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 Pagalbos skambutis 
(N-7).

9.45 K11: Komisarai tiria 
(N-7).

11.15 Tikras gyvenimas: 
„Guodėja“. Šeimų 
dramas pristato 
Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas: 
„Naivus mokytojas“.

13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.40 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
14.05 TV serialas 

„Ponia Dila“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Drilbitas“ (N-7).
23.05 Siaubo trileris 

„Pagieža 3“ (S).
0.50 Drama 

„Kelias į žvaigždes“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas 12“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Misija. Vilnija.
12.05 Specialus tyrimas.
13.00 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 S.Povilaičio koncertas 

„50 metų scenoje“.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Siaubo f. „Šilti 

kūnai“ (N-14).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Berlyno policija“ 

(N-7).
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
2.20 Laba diena, Lietuva.

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

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

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

8.50 Drama „Ne tas 
Čarlis“ (N-14).

10.50 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Proku-

rorų patikrinimas“ 
(N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 Atsargiai - moterys!
19.00 Amerikietiškos

imtynės.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo f. „Kovinis 

šuo Denis“ (N-14).
23.35 TV serialas „Tikras 

kraujas“ (N-14).
1.35 TV serialas „Pro ku ro rų 

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

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Taip gyvena 

žvaigždės!
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Anna German“ 

(N-7).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“ 

(N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Pakalbėsim, 

kai grįši“.
14.05 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ 

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

prigimties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė.
18.35, 6.10 Dar pažiūrėsim.
19.20, 4.40 „Vera. Sūnus 

palaidūnas“ (N-7).
21.25, 1.35 Veiksmo f. 

„Stipriausias smū-
gis. Kova iki mirties“ 
(N-14).

23.35, 3.10 Mistinis trileris 
„Hibridas“ (N-14).

7.10 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.30 Legendos.
13.20 Visu garsu.
14.10 Pagauk kampą.
14.45 Žagarės vyšnių festiva-

lis 2015. Koncertuoja  
Vidas Bareikis.

15.55 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.

16.10 Mūsų miesteliai. 
Meteliai. II d.

17.00 „Nuodėminga meilė“ 
(N-7).

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Mokslo ekspresas.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 Auksinis protas.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 „Gintaro kelias“.
21.30 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
„Mokėk keliauti“.

22.20 DW naujienos 
rusų kalba.

22.30 „Balta paukštė su 
juoda žyme“ (N-7).

0.10 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.
1.15 Dabar pasaulyje.

 15.55   ...formatas. 
       Poetas Julius Keleras
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rugsėjo 11 d.

 21.10  „Mis nevykėlės“ 7.05  „Beverli Hilsas 
 90210“

 14.40  Penki ingredientai

6.25 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Dreikas 

ir Džošas“.
10.00 „Du su puse vyro“ 

(1) (N-7).
11.05 „Magai“.
12.05 „Mentalistė“

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“ 
(1) (N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.40 Penki 

ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
20.00 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas. Siuntėjas 
nežinomas“  
(N-14).

22.50 Trileris 
„Lemtingasis  
kelias“ 
(N-14).

0.55 „Visa menanti“ 
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės.
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės.
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Teisė žudyti“ 

(N-14).
0.35 Trileris 

„Pasitikėjimas“ 
(N-14).

2.25 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų skoniai.
10.00 „Komisaras 

Manara 2“ (N-7).
11.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
12.00 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

13.50 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.50 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.20 „Anglų kalbos 
mokytoja“  
(N-7).

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

18.00 „Trauma“ 
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Mis nevykėlės“ 
(N-14).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Raudonoji aušra“ 
(N-14).

„DRILBITAS“
Komedija. JAV. 2008.
Režisierius S.Brilas.
Vaidina O.Vilsonas, Dž.Pekas, A.Frostas.

Trys nevykėliai moksleiviai yra desperatiškai nusiteikę išmokti apsiginti 
ir atkeršyti savo skriaudėjams, todėl jie pasamdo Drilbitą - kovos menų 
specialistą. Žinoma, jaunuoliai gauna tai, už ką sumokėjo. Drilbitas prii-
ma šią nemokšų komandą po savo sparneliu ir savo keistokais treniravi-
mo būdais veda vaikinus į pergalę - kad mokykla ir vėl būtų jų pusėje!

LNK
21.00

rekomenduoja

„TEISĖ ŽUDYTI“
VeiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Avnetas.
Vaidina R.De Niras, A.Pačinas.

Turkas ir Rusteris - ilgaamžiai part-
neriai, Niujorko policijos pareigūnai 
gauna vieną sudėtingą bylą - reikia 
sugauti serijinį žudiką, kurio taikikly-
je - nusikaltėliai sociopatai. Kai prie 
tyrimo prisijungia jaunesni pareigū-
nai, įtampa dar labiau išauga.

„BROLIAI GRIMAI“
NuotyKių filmas. Jungtinė 
Karalystė, Čekija, JAV. 2005.
Režisierius T.Giljamas.
Vaidina M.Deimonas, 
H.Ledžeris, B.Lukesova.

XIX a., prancūzų okupuota Vokie-
tija. Du broliai - jauni ir neturtingi 
rašytojai Vilhelmas ir Jakobas Gri-
mai - keliauja per šalį ir uždarbiauja 
išvarydami raganas, demonus ir 
kitas piktąsias dvasias.

„PAGIEŽA 3“
siaubo trileris. Japonija, 
JAV. 2009.
Režisierius T.Vilkinsas.
Vaidina M.Naitas, Š.Smit, Dž.Bredi.

Jauna japonė žino paslaptį, kaip 
sustabdyti Kajakos prakeiksmą. Ji 
keliauja į apleistą namą Čikagoje 
ir ten sutinka šeimą, kovojančią su 
vaiduokliais. Japonė įsivelia į baisią 
kovą dėl šeimos narių sielų likimo.

TV6
22.30

LNK
23.05

TV3
23.25

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Laukinė katė. 8.15, 17.25 Nuotaka 
su žiaunomis. 9.10, 11.55, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 0.45 Akvariumų 
verslas. 12.50, 16.30, 5.49 Gyvenimas laisvėje. 
13.45 Stambios žuvies medžioklė. 14.40, 19.15, 
23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 18.20, 22.00, 
2.35 Upių pabaisos. 21.05, 1.40 Rykliai. 

 SPORT1
7.00, 19.15 Futbolo klubų karaliai. Argentinos 
„Boca Juniors“. 7.30, 19.40 Futbolo klubų ka-
raliai. Uravos „Red Diamonds“. 8.00 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Izmiro 
„Pinar Karsiyaka“. 9.45, 22.00, 6.15 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 NBA Action. Krepši-
nio lygos apžvalga. 12.30 „NBA Pasaulis“. 13.00, 
4.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ 
- „Vitesse“. 14.50 NBA krepšinio lyga. Indianos 
„Pacers“ - Oklahomos „Thunder“. 17.00, 19.00, 
21.00 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 17.15 ATP 
250 Gstaad. Vyrų tenisas. David Goffin - Dominic 
Thiem. Finalas. 2015 m. 20.05, 21.15 „Eurocup“ 
krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - Izmiro 
„Pinar Karsiyaka“. 24.00 ATP 1000 London. Vyrų 
tenisas. Finalas. Jo-Wilfried Tsonga - Roger Fe-
derer. 2011 m. 2.15 NBA krepšinio lyga. Indianos 
„Pacers“ - Oklahomos „Thunder“. 2015-04-12. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Di-
namo“. 9.00 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Čekija - Lietuva. 10.50 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Serbija - Italija. 12.40 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Latvija - Estija. 
14.30 Krepšinis. Europos čempionatas. Izraelis 
- Prancūzija. 16.20 Lengvoji atletika. Deiman-
tinė lyga. Stokholmas. 18.25 Lengvoji atletika. 
Deimantinė lyga. Ciurichas. 20.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.00 Lengvo-
ji atletika. Deimantinė lyga. Briuselis. Tiesioginė 
transliacija. 23.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos apžvalga. 23.35 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. 1.25 Krepšinis. Europos čempionatas. 
3.15 Motosportas. Žiedinių lenktynių apžvalga. 
5.05 Krepšinis. Europos čempionatas. 

 EUROSPORT
8.00 Tenisas. „US Open“. 10.00 Motociklai. San 
Marino didysis prizas. 17.00 Dviračių sportas. 
„Vuelta a Espana“. 18.45 Futbolas. Futbolas. 
Moterų bundeslyga. 21.00-4.00 Tenisas. „US 
Open“. 
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Gardu Gardu.
11.30 „Mikė Pūkuotukas“.
12.30 „Pelenė“.
14.10 „Gyvenimo bangos“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Planas tėčiui“.
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
22.00 Numatomos Lietuvos 

vyrų krepšinio 
rinktinės rungtynės 
Europos čempionate. 
Tiesioginė transliacija.

22.40 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

24.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

1.40 Trileris „Tikroji auka“ 
(N-14).

6.30 „Superdidvyrių 
komanda“.

6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora ir 
draugai“ (1).

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Papūga Keša ir 

pabaisa“.
10.00 Filmas šeimai 

„Džesis ir Petas“.
11.50 Nuotykių filmas šei-

mai „Mano  
monstriukas ir aš“.

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios.
19.30 „Medžioklės sezonas 

atidarytas 2!“
21.00 Veiksmo komedija 

„Didžiosios  
motušės namai 2“  
(N-7).

23.05 Juodojo humoro 
komedija  
„Sex turas“  
(N-14).

1.15 Veiksmo komedija 
„Meksikietis“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Animalija“.
8.35 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gyvenimo kelias“. 

„Svarbiausios  
pamokos“.

12.55 „Įstabioji Indija“. 
„Gan ga. Gyvybės upė“.

13.50 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“ (N-7).

15.30 Klauskite daktaro.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
22.45 Romantinė komedija 

„Išbandymas dviem“ 
(subtitruota, N-7).

0.35 „Gyvenimo kelias“. 
1.30 „Įstabioji Indija“.
„Ganga. Gyvybės upė“.

2.30 Auksinis protas.
3.40 „Prisiminimai apie 

Šerloką Holmsą“ 
(N-7).

 18.50   Bėdų turgus 21.45  Tiesiai iš 
   EuroBasket 2015

ŠeŠtadienis

„PLANAS TĖČIUI“
Komedija. JAV. 2007.
Režisierius E.Fikmanas.
Vaidina D.Džonsonas, M.Petis, K.Sedžvik.

Džo Kingmanas - amerikietiško futbolo pažiba. Kaip tikra žvaigždė jis 
mėgaujasi finansine nepriklausomybe, sirgalių dėmesiu ir nuolatine 
žavių merginų kompanija. Tiesa, kitados Džo trumpam buvo susisaistęs 
santuokos saitais, bet jau seniai spėjo tai pamiršti. Tačiau vieną dieną jis 
netikėtai sužino turįs aštuonerių metų dukterį.

rekomenduoja

„DIDŽIOSIOS MOTUŠĖS 
NAMAI 2“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2006.
Režisierius Dž.Vaitselas.
Vaidina E.Prokter, M.Lorensas, 
N.Long.

FTB agentas Malkolmas Terneris - 
itin slaptų, nestandartinių ope-
racijų specialistas ir maskavimosi 
meistras. Jam tenka apsimesti pa-
gyvenusia moteriške Didžiąja mo-
tuše ir įsidarbinti aukle įtariamojo 
namuose. Čia jam tenka ne tik, 
rizikuojant gyvybe, rinkti įkalčius, 
bet ir imtis namų ruošos darbų.

„UNIVERSALUS KARYS. 
SUGRĮŽIMAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius M.Rodžersas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, M.Dž.
Vait, H.Šans.

Technikos ekspertas Lukas bando 
sukurti tobulesnį, judresnį ir pro-
tingesnį karį. Visi kariai yra valdomi 
bendra kompiuterine sistema. Kai 
nusprendžiama nutraukti šios pro-
gramos plėtrą, sistema pradeda gin-
tis! Ji pradeda vadovauti nepapras-
tiesiems kariams - įsako žudyti visus, 
besikėsinančius išjungti sistemą.

„PIRMASIS RITERIS“
NuotyKių filmas šeimai. JAV. 1995.
Režisierius Dž.Cukeris.
Vaidina R.Giras, Š.Koneris, 
Dž.Ormond.

Šiame legendos apie karalių Artūrą 
variante seras Lanselotas grasina 
užimti senstančio karaliaus Artū-
ro vietą, užkariaudamas jo jaunos 
žmonos Gvineverės meilę. Gvine-
verei vis dar patinka nešioti karūną, 
todėl ji laikosi Artūrui duoto paža-
do, bet ar pavyks jai išlikti ištikimai?

LNK
21.00

TV1
23.10

 TV8
7.00 Kultūra +. 7.30 „Maksas Stilas“. 8.00 
Beatos virtuvė. 9.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 11.00 
Pasaulis tavo lėkštėje. 12.00 „Mano mažasis 
ponis“. 12.30 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė’. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 16.00 „Tai daroma su veidrodžiais“ 
(N-7). 18.05 „Mis Marpl“ (N-7). 19.05 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 „Svajonių viešbutis. Pietų Afrika“ 
(N-7). 22.50 „Maištingoji Džeinė“ (N-7). 1.00 
„Tai daroma su veidrodžiais“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Autopilotas. 15.30, 3.25 Apie žūklę. 15.55 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 „Nuostabiau-
sia diena pasaulyje“. 20.30 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“. 21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 
1.00 24 valandos (N-7). 2.55 Ne vienas kelyje. 
3.50 Valanda su Rūta. 5.05 Mes pačios. 

 PBK
5.55, 2.00 „EURONEWS“. 6.25, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.35 Grok, mylimas akordeone! 7.25 „Fik-
sikai“. 7.50 Stebuklų laukas. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 
Idealus remontas. 10.25 Skanėstas. 11.20 Padriki 
užrašai. 11.35 N.Rumianceva. Viena iš merginų. 12.40 
„Benzino kolonėlės karalienė“. 14.20 G.Lepso kon-
certas. 16.05 „Antrasis šansas“. 20.10 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 21.00 Laikas. 21.20 Jumorina. 23.15 
Šiandien vakare. 0.40 „KVN“. Premjer-lyga. Finalas. 

 REN
7.35 Kviestinė vakarienė. 11.45 Slaptosios teritorijos. 
15.30 „M ir Ž“. 16.30 Pažink mūsiškius! 17.20 Ru-
siškas vairavimas. 18.05 Automobilio paieška. 18.35 
Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. Juoko festivalis. 
21.15 „Tyrimo paslaptys 9“. 23.50 „Narvas“. 1-4 s. 

 NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 Pa-
grindinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 
Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvikova“. 11.55 
Buto klausimas. 13.20 Aš lieknėju. 14.20 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 „Visatos įkaitai“. 16.05 „Muchtaro 
sugrįžimas“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė televizi-
ja. 20.00 Naujos Rusijos sensacijos. 21.00 Tu nepatikėsi! 
22.00 „50 atspalvių. Baltojo“. 23.00 Kriminalinė Rusija.

BTV
21.00

 7.20  „Nickelodeon“
  valanda. Dora ir draugai“

TV3
19.30
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato  
2 etapas. 2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Nacionalinė 

Geografija. 
„Krokodilo  
monstro medžioklė“ 
(N-7).

14.00 „Mano mylimiausia 
ragana“  
(N-7).

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. 
Penkta diena“.  
I dalis (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok 
mano dainą.

21.00 Veiksmo f. 
„Universalus karys. 
Sugrįžimas“  
(N-14).

22.40 Siaubo f. 
„Smauglys prieš 
Pitoną“ (N-14).

0.25 „Mano mylimiausia 
ragana“  
(N-7).

1.25 Bamba TV (S).

7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
9.00 Laikas inovacijoms. 

„Sveikatos ir bio-
technologijos“.

9.30 „Viskas apie 
gyvūnus“.

10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui.
13.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“.

14.05 „Mano nuotykiai 
Afrikoje“.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 Laikas inovacijoms. 
„Kūrybinės  
industrijos  
transliavimas“.

17.30 „Akacijų alėja“. 
Bardų festivalis. 
Kulautuva. 2015 m.

18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30 Laikas inovacijoms. 

„Lazeriai“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 Krepšinio karštligė.
21.35 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.45, 3.00 

Siaubo f.  
„Nublokšti“ (S).

1.45 „Mano nuotykiai 
Afrikoje“.

4.30 Spąstai tėčiui.

8.05 Edgaras Montvidas ir 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

8.45 Kultūra. E.Montvidas.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 DW naujienos (rusų k.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 Ž.Martinaitis. Užimtųjų 

gebėjimai. Ploni ir siauri.
13.00 Siono festivalio konkur -

so nugalėtojų koncertas.
14.00 Pianistas Raimundas 

Kontrimas.
14.15 Pinigų karta.
15.00 „Vėjas iš Rytų“.
16.00 Vilhelmo Čepinskio 

ir „Senosios 
Cameratos“ koncertas.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Kristupo vasaros 

festivalis 2015.
19.50 A.Griciaus „Palanga“.
21.40 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2007 m.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 Siaubo f. „Šilti kūnai“ 

(N-14).

6.20 „Didingasis 
amžius“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“  
(N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens 

valgiai (1).
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Sodininkų 

pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Akloji“.
18.05 „Tabatos 

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

(N-14).
23.10 Nuotykių filmas 

šeimai  
„Pirmasis riteris“ 
(N-7).

1.45 Nekenčiu 
žvaigždės  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Su Anthony Bourdainu 

be rezervacijos.
8.00 Iš peties.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“ (N-7).
12.00 Praeities žvalgas. 

Lietuva, tiriamoji 
dokumentika, 2015.

12.30 Su Anthony 
Bourdainu be  
rezervacijos.

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių!
15.00 Aukščiausia pavara.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.30 Jokių kliūčių!
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. 

„Iksmenai 2“  
(N-7).

21.00 „6 kadrai“ (N-7).
21.45 TV3 žinios.
22.45 Veiksmo f. 

„Mirtinas smūgis“ 
(N-14).

0.40 „Karo sąmokslas“ 
(N-14).

2.15 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

11.30 Miestų skoniai.
12.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Lelijos“ (N-7).
14.35 „Dar viena diena“ 

(N-7).
16.30 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

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

Savaitės įvykių 
apžvalga.

20.30 „Širdies muzika“.
22.20 Eric Clapton ir 

Steve Winwood 
koncertas  
„Live from Madison 
Square Garden“ (2). 
2008 m.

23.50 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

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

 23.45  „Šilti kūnai“ 9.00  Laikas inovacijoms 12.30  Aš myliu kaimą  22.20  Eric Clapton ir 
 Steve Winwood koncertas

 13.30  Džeimio Oliverio 
  patiekalai per pusvalandį

 11.30   „Gyvenimas 
   su liūtais“

TV PROGRAMArugsėjo 12 d.

 TV Polonia
7.05 „Neramios senatvės namai“. 8.30, 14.35 
Pramoginė laida. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, Polonija. 
13.40, 18.25, 1.45 Galvosūkis. 13.50, 22.40, 
4.30 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas Ma-
teušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 
„Kelionės dienoraštis“. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Humoro 
ir satyros vakarai Lidzbarke. Laureatų koncer-
tas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas 
ir orų prognozė. 21.45, 3.40 „Raganos“. 23.00, 
4.50 Lenkai čia ir ten. 23.40, 5.25 „Korčakas“. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.00 „Kaip prarasti draugus ir atstumti žmo-
nes“. 8.00 „Marija Antuanetė“. 10.00 „Po prie-
danga“. 12.00 „Būti Flynu“. 13.50 „Didingasis“. 
16.20 „Monako princesė“. 18.00 „Džuli ir Džu-
lija“. 20.00 „Debesuota, matoma mėsos ku-
kulių kruša“. 21.30 „Vėlyvas kvartetas“. 23.20 
„Planketas ir Makleinas“. 1.00 „Išgyvens tik 
mylintys“. 3.00 „Profesionalai“. 5.00 „Paryžius 
Manhatanas“. 

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai pagaminta? 7.25, 23.00, 4.30 
Greiti ir triukšmingi. 8.15, 20.00 Penktoji pava-
ra. 9.10 Automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 
Išgyventi su žvaigžde. 15.25 Dideli lėktuvai. 
16.20 Sunkiosios mašinos. 17.15, 24.00, 5.20 
Sprogimas. 18.10, 6.10 Tolimųjų reisų vai-
ruotojai. 19.05 Ledynų auksas. 21.00, 2.50 
Inžinerija. 22.00, 3.40 Mašinų sukilimas. 1.00 
Katastrofa. 1.55 Specialusis būrys. 

 TraVel
7.00 Pasaulio keliautojas. Barselona. 8.00 Naujo 
būsto paieška. Juodkalnija; Amsterdamas. 9.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 11.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 
12.00 Išgelbėkite mano verslą! Jamaika - „Gar-
denia Resort“. 13.00 Stebimas kurortas. 14.00 
Naujo būsto paieška. Aruba; Juodkalnija; Ams-
terdamas. 16.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 
17.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 18.00, 
24.00 Didelė virtuvė. 19.00 Neįprastas maistas. 
Paryžius. 19.30 Amerikietiški pramogų parkai. 
20.00 Neįtikėtini atrakcionai. 21.00 Beprotiškas 
šeimos nuotykis. 22.00 Neplanuota kelionė: 
Hobito nuotykiai Vidžemėje. 23.00 Nežinoma 
ekspedicija. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25, 0.45 Akvariumų verslas. 11.55, 22.55 Pavojin-
giausios gyvatės. 12.50, 14.40, 16.30, 19.15, 1.40 
Rykliai. 13.45, 18.20 Ryklių alėja. 15.35, 21.05 Nuo-
taka su žiaunomis. 20.10 Nepaprasti rykliai. 22.00 
Gyvačių medžiotoja. 23.50, 3.25 Aligatorių tram-
dytojai. 2.35 Dideli ir baisūs. 4.15 D.Monaganas 
ir laukinės būtybės. 5.02 Namai medžiuose. 5.49 
Gyvenimas laisvėje. 6.36 Iškviečiamas tramdytojas. 

 sPorT1
9.00 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Pa-
saulio Rali-kroso čempionatas. Vokietija. 5 etapas. 
12.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Bar-
celona“ - „Unicaja“. 14.00, 16.30, 18.45 Už Lietu-
vą! Balticbet verdiktas. 14.15 NBA krepšinio lyga. 
Hjustono „Rockets“ - Dalaso „Mavericks“. 16.45, 
4.15 Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 
18.00 Futbolo klubų karaliai. Dubajaus „Al Ahli“. 
18.30 „NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
19.00 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier lea-
gue“. CSKA - „Zenit“. 21.00 Tiesioginė transliacija. 
Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP lenktynės. 
9 etapas. 23.00, 6.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 24.00 NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Dalaso „Mavericks“. 
2014-11-22. 2.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 2015-06-05. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 7.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Dinamo“. 9.55 
Ledo ritulys. KHL. „Amur“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 12.30 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 12.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 15.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
15.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Tie-
sioginė transliacija. 17.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „Swansea“. Tiesio-
ginė transliacija. 19.00 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Liverpool“. Tie-
sioginė transliacija. 21.30 Futbolas. Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 21.55 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Krepšinis. Europos čempionatas. 2.00 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
8.00 Tenisas. „US Open“. 9.30 Motociklai. San 
Marino didysis prizas. 17.00 Dviračių sportas. 
„Vuelta a Espana“. 19.00-6.00 Tenisas. „US 
Open“. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Laukiniai arkliai 
 Hilezunde“

 23.00  Žagarės vyšnių 
 festivalis 2015

 17.00  Lietuvos tūkstant -
 mečio vaikai

 9.00  Sveikatos ABC
 televitrina

 10.00  Padėkime augti

 TV8
7.00 Gardu Gardu. 7.30 „Maksas Stilas“. 
8.00 Beatos virtuvė. 10.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7). 11.00 Kultūra +. 11.30 Mamyčių 
klubas. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 „Tėvas Brau-
nas“ (N-7). 16.00 „Inspektorius Morsas. Takas 
per girią“ (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ (N-7). 
19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 La-
banakt, vaikučiai. 21.00 „Valstybinis romanas“ 
(N-7). 22.50 „Svajonių viešbutis. Pietų Afrika“ 
(N-7). 0.30 „Inspektorius Morsas. Takas per 
girią“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 7.55, 
0.55 Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 
4.10 Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25, 1.25 
Ne vienas kelyje. 12.55 Tauro ragas (N-7). 
13.25 Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 
18.30 24 valandos (N-7). 15.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 19.30 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 
20.30 „Aukso imperija“. 21.30 Dabar pasau-
lyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.00 Apie 
žūklę. 22.30 Autopilotas. 0.15 Nuo... Iki. 1.55 
Mano kiemas.

 PBK
6.15 Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 
6.45 Naujienos. 6.55 Armjos parduotuvė. 7.35 
„Fiksikai“. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-
kodas“. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos (su 
subtitrais). 9.15 Kol visi namie. 10.00 „Lučje-
nas“. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 
11.00 Naujienos (su subtitrais). 11.20 „Griež-
to režimo atostogos“. 13.35 „Laukiančiųjų 
sąrašas“. 17.55 „Linksmųjų ir išradingųjų 
klubas“. Absolventų susitikimas 2015. 20.00 
Laikas. 21.40 „Linksmųjų ir išradingųjų klu-
bas“. Absolventų susitikimas 2015. 22.55 
„Respublikos pasididžiavimas. Andrejus Voz-
nesenskis“.  0.30 Užkalbėjimo teorija. 1.15 
Informacinė žinių laida „EURONEWS“. 1.45 
„Išpirka“. 3.10 Jūrmala. Juoko festivalis. 4.35 
Juokingi vaizdeliai.  

 REn
7.10 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.25 Mums net nesisapnavo. 10.00 Auto-
mobilio paieška. 10.30 Ypatingai naudinga 
laida. 11.25 Jūrmala. Juoko festivalis. 13.00 
„Pantera“. 1-12 s. 22.50 „Žmonijos priešas. 
Slaptasis agentas Nr.1“. 0.35 „Kenksmingo 
pasaulio paslaptis“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus gerai! 
9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 11.05 
Technikos stebuklas. 11.55 Sodininkų atsakas. 
13.25 „Prie sienos. Atsakomasis smūgis“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 „Savaitės akcentai“. Infor-
macinė programa. 19.00 „Taškas“ su Maksimu 
Ševčenka. 20.00 Dauguma. 21.20 „UGRO 5“. 1.10 
„Šou verslo paslaptys. Žvaigždės iki 16-kos“.  

 TV PolonIa
8.40 Lenkų valgiai. 8.55 Astronariumas. 9.20, 
18.25, 1.45 Galvosūkis. 9.30 Lenkai čia ir ten. 
10.05 Ekologijos laida. 10.35 Grūdas. 11.05 „Si-
zifo darbas“. 12.10, 0.45 Sveikinimų koncertas. 
12.30 Miško istorijos. 12.50, 13.10 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.40, 
1.35 Prie Tatrų. 13.50 Laukiam Pasaulio jaunimo 
dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 
Okrasa laužo taisykles. 15.55 Prezidentinės pa-
baigtuvės - Spala 2015. 16.50 Sveikatos ir grožio 
alchemija. 17.10 Gyvenimo kelionė. 17.40 Pro-
vincijos lobiai. 17.55 Šokantis su gamta. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Savaitraštis.pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.45 „Ranča“. 22.40 
TV teatras: spektaklis „Sužadėtuvės, arba Širdies 
magnetizmo jėga“. 1.05 Lenkų@lenkų žodynas. 

 TV1000
8.00 „Didingasis“. 10.40 „Džuli ir Džulija“. 13.00 
„Debesuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 
14.40 „Monos Lizos šypsena“. 16.45 „Filome-
na“. 18.20 „Pažadas“. 20.00 „Ispangliška“. 22.15 
„Išgyvens tik mylintys“. 0.15 „Profesionalai“. 

 DIscoVERy 
9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Didelės statybos. 
10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 Karbonaro efek-
tas. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos 
dėl konteinerių. 14.30 Karai dėl bagažo. 15.25 
Montuotojai. 16.20 Surūdijusi imperija. 17.15 
Kaip tai veikia? 18.10 Baseinų meistrai. 19.05 
Vonia. 20.00 Magijos mokslas. 21.00 Išgyventi 
kartu. 22.00 Pasprukti. 23.00 Upių pabaisos.  

 TRaVEl
8.00 Naujo būsto paieška. Aruba; mylinčio vyro 
siurprizas. 9.00, 19.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 
15.30 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Neįtikė-
tini furgonai. 12.00, 20.00 Pamiršta ir palaidota. 
13.00 Statyba Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas ant 
ežero. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.30 Neįtikėtini 
priemiesčio namai. 17.00 Geriausias PAR šašlyko 
meistras. 21.00 Varžovai kelyje. 22.00 Neįprasti 
namai ant vandens. 23.00 Neįtikėtini atrakcionai. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.30 Statybų TV.
10.00 Padėkime augti.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Bembis“.
13.00 „Piteris Penas 

Niekados šalyje“.
14.25 „Gyvenimo bangos“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Žilvino Žvagulio 

jubiliejinis  
koncertas. 2 d.

21.45 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

22.00 Numatomos Lietuvos 
vyrų krepšinio 
rinktinės rungtynės 
Europos čempionate. 
Tiesioginė transliacija.

22.40 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš 
EuroBasket 2015.

23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

24.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 
Vaizdo įrašas.

1.40 Komedija 
„Skaistuolio filmas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“ (1).
6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Dora ir draugai“.
7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“ (1).
9.00 Sveikatos ABC

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas šei-

mai „Gaisrinės šuo“.
12.10 Veiksmo komedija 

„Geras vyrukas“ (N-7).
13.55 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Didžioji derliaus 

šventė. Dalyvauja: 
V.Genytė, Radži, 
„Čilinam“, 
„Džentelmenai“, 
A.Baukutė, 
A.Mickevičius „ir kt.

21.45 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Paskutiniai riteriai“.

24.00 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. Mano 
kerštas“ (N-14).

1.50 Juodojo humoro 
komedija „Sex turas“.

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Jorindė ir Joringelis“.
12.00 Šiluvos atlaidai. 
13.50 „Mis Marpl 6“. 

„Grinšo užgaida“.
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios. 
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.50 „Džeinė Eir“ (N-7).
23.55 „Mis Marpl 6“. 

„Grinšo užgaida“.
1.25 Stasio Povilaičio 

jubiliejinis koncertas 
„50 metų scenoje“. 

6.35 Skonis.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Dokumentinis f. 

„Pabėgimas iš nor-
vegiško rojaus“.

10.30 Savaitės kriminalai.
11.00 FAILAI X. 

„Pionieriai. Kova dėl 
plieno“.

12.00 Nacionalinė 
Geografija. „Pasaulio 
keistuoliai“ (N-7).

13.00 Nacionalinė 
Geografija. 
„Eksperimentai su 
rykliais“ (N-7).

14.00 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Penkta 
diena“. II dalis (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Inga Lindstrom. 
Romantinė drama 
„Laukiniai arkliai 
Hilezunde“ (N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Komedija „Laukiniai“ 

(S).
1.05 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
2.05 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25  „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“.
10.30 Laikas inovacijoms. 

„Transporto ir kos-
moso technologijos“.

11.10 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Laikas inovacijoms. 

„Aplinką tausojančios 
technologijos ir alter-
natyvi energetika“.

17.30 24/7.
18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30 „Informacinės ir 

ryšių technologijos“. 
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.30 Krepšinio karštligė.
21.35 Kaimo diena.
21.40 „Platinos karštinė“.
23.45, 2.30 Siaubo f. 

„Kauksmas. Nauji 
košmarai“ (S).

1.45 24/7.
4.00 „Vandens žiurkės“.
6.15 „Genijai iš prigimties“.

8.05 Labas rytas, Lietuva.
10.50 „Mylių Amerika“.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.10 Audrius Dubietis. 

Dangaus spalvos. 
13.00 „Linksmoji našlė“. 

1, 2, 3 d. Lietuvos 
nacionalinio operos 
ir baleto teatro spek-
taklis. 2006 m.

15.10 Edmundas 
Zubavičius. Vaikystės 
juodraščiai.

16.00 Rašytojo Rimanto 
Šavelio kūrybos 
vakaras. 2012 m.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. .
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.45 Septynios Kauno 

dienos.
19.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
20.00 Dvarai ir likimai. 4 d.
20.30 Kristupo vasaros 

festivalis 2015. 
21.40 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„Makchu Pikchu“.

24.00 Džiazo muzikos 
vakaras. 

 11.10  „Laukinių kačių 
 nuotykiai“
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rugsėjo 13 d. 

 21.00  „Įvarytas į kampą“  16.30  „Pragaro kelias“  20.00  „Vangelija“

 AnimAl PlAnet
7.25, 23.50, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 11.55, 
22.55 Pavojingiausios gyvatės. 12.50, 22.00 
Upių pabaisos. 13.45, 17.25 Gyvačių medžio-
toja. 14.40, 18.20 Artimųjų Rytų gamta. 15.35, 
19.15 Dideli ir baisūs. 16.30, 20.10 Šiaurės 
Amerika. 21.05, 1.40 Ryklių alėja. 0.45 Akvariu-
mų verslas. 2.35 Zoltanas. 

 SPort1
 8.00 „M1 Iššūkis“. Finalas. Kovinis sportas. 9.00 
„Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 10.15 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Švedija. 6 etapas. 2015-
07-05. 11.15 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Zenit“. 2015-09-12. 13.15, 16.00, 20.30 Už Lietu-
vą! Balticbet verdiktas. 13.30 Tiesioginė transliaci-
ja. Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Rostov“. 
15.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 16.15 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 18.00 
KOK World series. Bušido kovos. 20.45 NBA 
krepšinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Toronto 
„Raptors“. 2014-12-27. 22.45 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 23.45 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Švedija. 6 etapas.. 1.45 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Rostov“. 
2015-09-13. 3.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - „Unicaja“. 2015-06-07. 
5.30 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP 
lenktynės. 10.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Liverpool“. 11.50 
Motosportas. San Marino MotoGP Moto3 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 13.00 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
15.00 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 15.25 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 18.00 Motosportas. 
San Marino MotoGP lenktynės. 19.25 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Tiesioginė translia-
cija. 21.30 Golfas. PGA turo apžvalga. 21.55 
Krepšinis. Europos čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Motosportas. San Marino 
MotoGP Moto2 lenktynės. 1.20 Krepšinis. Eu-
ropos čempionatas. 3.10 Motosportas. Nascar 
400 mylių lenktynių apžvalga.

 euroSPort
7.30, 22.45 Tenisas. „US Open“. 8.00 Mo-
tosportas. FIA pasaulio čempionatas. 10.00 
Motociklai. San Marino didysis prizas. 16.00 
Motosportas. „Formula Renault 3.5 Series“. 
16.45, 2.45 Dviračių sportas. „Vuelta a Espa-
na“. 22.00 Sporto linksmybės. 22.15 Sporto 
žvaigždės iš arti. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 „Lemūrų gatvė“.
11.00 „Zoologijos sodo 

žvaigždės“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Šio rudens valgiai.
12.30 Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos.
13.00 „Mylėk savo 

sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.10 Nemarus kinas. 

Komedija 
„Nuoboda“.

18.55 Dokumentinis f. 
„Derenas Braunas. 
Apokalipsė“. I dalis“ 
(N-7).

20.00 „Vangelija“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Paskutinis pacientas“ 
(N-7).

23.00 Siaubo trileris 
„Bepročiai“ (S).

1.00 „Darbščiosios gra-
žuolės“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos.

7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
11.00 „Krokodilų 

medžiotojas“ (N-7).
12.00 Adrenalinas.
12.30 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos.

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00 Jokių kliūčių!
15.00 Iš peties.
16.00 Ekstremali žvejyba.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.30 Jokių kliūčių!
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 Trileris „Iksmenai. 

Žūtbūtinis mūšis“ 
(N-7).

21.05 „6 kadrai“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama 

„Užburtas ratas“ 
(N-14).

0.20 „Varnas“ (N-14).
2.20 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro trauki-
nio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30 Klaipėdos 
savaitė. Savaitės  
įvykių apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

13.30 Karštos senos 
sėdynės.

14.00 „Piktoji planeta“.
14.30 „Širdies 

muzika“.
16.20 „Pašokime!“
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Komisaras 

Manara 2“ (N-7).
20.00 „Vienos šeimos isto-

rija“ (1) (N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Įvarytas į kampą“ 
(N-14).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Transporteris“ 
(N-14).

0.25 „Priedangoje“ 
(N-7).

„GAiSrinĖS Šuo“
Nuotykių filmas šeimai. Kanada, JAV. 2007.
Režisierius T.Holandas.
Vaidina Dž.Hačersonas, B.Grinvudas, B.Terneris.

Vienas žymiausių Holivudo šunų Reksas yra žinomas ir vertinamas dėl 
išskirtinių fizinių ir protinių savybių. Jis filmuojasi reklamose ir yra te-
levizijos žvaigždė, visi pasaulio šunys jam pavydi. Ir staiga, filmuojant 
vieną reklamą, nepavyksta vienas triukas. Reksas skaudžiai susižeidžia 
ir praranda sąmonę. O atsipeikėjęs pamato esąs paliktas vienas nepa-
žįstamame mieste, link jo jau tiesia tinklą šungaudžiai.

lnK
10.00

rekomenduoja

„VAlStYBiniS romAnAS“
komedija. Vokietija. 2014.
Režisierius M.Rovicas.
Vaidina V.Feres, F.Karua.

Tai ne šiaip sau meilės istorija - tai 
aukščiausio lygio vadovų romanas. 
Ana Bremer yra graži, protinga ir 
vienintelė tokia visoje Vokietijoje - 
ji šalies kanclerė. Europos viršūnių 
susitikime ji susipažįsta su naujai 
išrinktu Prancūzijos prezidentu. 

„lAuKiniAi“
komedija. Rusija. 2006.
Režisierius V.Šamirovas.
Vaidina G.Kucenko, 
M.Bašarovas, V.Galkinas.

Jūra, rugpjūtis... Žmonių norai tokie 
paprasti: pasikaitinti saulėje, paplau-
kioti, vakarais pašokti. Dauguma 
gali sau leisti ištaigingesnį poilsį, 
tačiau vos tik baigiasi liepa, jie krau-
na į savo solidžiuosius automobilius 
senas palapines ir keliauja čionai...

„uŽBurtAS rAtAS“
Veiksmo drama. JAV. 2011.
Režisierius A.Harvis.
Vaidina M.Akerman, N.Rid, D.A.Vol.

Tesai ir jos dviem bendrininkėms 
darbas pasirodė gana lengvas - nuo-
šalioje užkandinėje perimti narkotikų 
krovinį savo nusikaltėlių bosui Melui. 
Bet kai prasideda nesustabdoma įvy-
kių grandinė, visi greitai supranta, kad 
nė vienas nėra tas, kuo apsimeta esąs.

tV8
21.00

tV6
22.30

BtV
23.00



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

Plačiakelnis“.
8.25 Komedija „Ponas 

Jangas“ (1).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.05 „Ledynmetis. Žemynų 

atsiradimas“.
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir 

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

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

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

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

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

1.25 TV serialas „Ryšys“.
2.15 TV serialas „Naujokė“.

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Nuotykių filmas 

šeimai „Mano mons-
triukas ir aš“.

11.00 Veiksmo komedija 
„Didžiosios motušės 
namai 2“ (N-7).

13.00 „Keista šeimynėlė“.
13.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.55 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Largo Vinčas“ (N-7).
0.30 TV serialas „Dalasas“ 

(N-7).
1.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“. 
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.35 Istorijos detektyvai. 
12.30 Savaitė.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.20 Trumposios žinios.
22.25 „Valdžia ir pasaulio 

moterys“.
23.20 Trumposios žinios.
23.25  „Šlovės dienos“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“.
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.

 13.30  Klauskite daktaro 15.30  „Kerštinga meilė“  21.00  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“

Pirmadienis

 TV8
9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 Komedija „Valstybinis romanas“. 
13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Lauki-
nukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00 „Privati 
praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 Drama „Jos gyvenimo meilė“. 22.50 
„Privati praktika“. 23.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su 
Rūta. 12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 
13.20 Autopilotas. 13.50 Apie žūklę. 14.20 Yra, 
kaip yra. 15.20, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 
KK2. 17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 
Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.25 Labas rytas. 10.15 Gyvenk sveikai! 11.30, 
12.20 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos. 
13.30 „Stanislavas Liubšinas“. „Sentimentalus 
romanas“. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujieno. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 Geriau nebūna. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Tyrimo 
paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 17.30 Žinios. 
18.15 Tiesioginis eteris. 20.55 „Nepaperkamas“. 
23.45 Privatus detektyvas. 

 Ren
9.35 Žiūrėti visiems! 10.25 Mums net nesisapna-
vo. 13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
13.35 Žiūrėti visiems! 14.30 Ypatingai naudinga 
laida. 15.25 „Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 16.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 17.25 „Kariai 
16“. 18.25 Gyva tema. 19.25 Nemeluok man! 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Žiūrėti visiems! 
22.25 Slaptosios teritorijos. 23.20 „Kariai 10“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Eigulys“. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.25 
„Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 
16.25 Gaminame su A.Zyminu. 17.00 „Specialus 
būrys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 14“. 21.40 „Pakrantės apsauga“. 

„MelaS IR PaSlaPTYS“
TV serialas. JAV. 2015.
Režisierė B.Kligman.
Vaidina R.Filipas, Dž.Liuis, K.Strikland.

Per smarkų lietų išsiruošęs pabėgioti Benas Kraufordas netoli savo na-
mų randa negyvą penkiametį. Vyras skuba pranešti teisėsaugai apie 
pažįstamo vaiko mirtį. Nusikaltimas sukrečia nedidelį miestelį. Netrukus 
pats Benas sulaukia rimtų klausimų. Jis negali patikėti, kai greitai pats 
tampa pagrindiniu įtariamuoju. Negi tyrėjai neturi rimtesnių užduočių?

TV3
23.30

„joS GYVenIMo MeIlĖ“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina Dž.Biors, V.Karpendeil, 
D.Cygler.

Po mamos mirties Merian Simons 
paveldi mažą namelį Kornvalyje. Šis 
palikimas yra staigmena visiems, 
net Merian tėvui. Kad išsiaiškintų 
daugiau, mergina su savo suža-
dėtiniu Timočiu keliauja į Kornvalį. 
Atvykusi ji supranta, kodėl net ir 
tėvas nežinojo apie šį namelį. Pa-
sirodo, mama su savo tikrąja meile 
čia gyveno antrą gyvenimą.

„laRGo VInČaS“
Veiksmo Trileris. Prancūzija, 
Belgija. 2008.
Režisierius Ž.Salis.
Vaidina K.S.Tomas, T.Sislis, 
M.Manojlovičius.

Largo Vinčas, jaunas našlaitis, įsi-
vaikinamas milijardieriaus Nerio 
Vinčo. Šis vėliau miršta neaiškiomis 
aplinkybėmis, ir jaunėlis tampa 
vieninteliu įpėdiniu į korporacijos, 
valdančios daugybės gamyklų, lai-
kraščių ir laivų bendroves, vadovo 
postą. Tačiau kur yra dideli pinigai, 
yra ir didelis pavojus.

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

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

TV8
21.00

BTV
0.15

rekomenduoja
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6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.55 „Pionieriai. Kova dėl 
plieno“.

8.55 Penktoji pavara.
9.50 „Nacionalinė 

Geografija. Pasaulio 
keistuoliai“.

10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė 

geriausia.
14.50 Amerikos talentai (1).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ (1).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Vesternas 

„Išganymas“ (N-14).
23.15 TV serialas „Gyvi 

numirėliai“ (N-14).
0.15 „Mentalistas“ (N-7).
1.10 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
2.20 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Žinios.
7.35 Kitoks pokalbis. 

Svečiuose 
A.Mickevičius (N-7).

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Mama detektyvė“ (1).
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 Gyvenu čia.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
14.05 Laikas inovacijoms. 

„Sveikatos ir bio-
technologijos“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.30 Krepšinio karštligė. 
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.00, 2.10 Veiksmo f. 

„Kikboksininkas. 
Kerštas“ (N-14).

0.55, 4.05 Reporteris.
1.25, 4.30, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.35 „Genijai iš prigimties“.
5.15  „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Jorindė ir 
Joringelis“.

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45  „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Kultūra +.
13.15 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu.
14.00 A.Griciaus „Palanga“. 
15.55 ...formatas. 

Poetas Benediktas 
Januševičius.

16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Pažaislio muzikos 

festivalis 2015. 
19.25 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2009 m. 
19.45 Kaukazo legendos.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 Nidos ekspresija.
21.30 VII tarptautinis 

M.K.Čiur lionio pia-
nistų ir vargonininkų 
konkursas. 

21.50 Skambantys pasauliai.
22.40 DW naujienos rusų 

kalba.
22.50 Romantinė komedija 

„Išbandymas dviem“.
0.30 Panorama. 

6.10 Dienos 
programa.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, Skūbi-

Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“ (1).
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
10.55 Šio rudens 

valgiai (1).
11.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas gyveni-
mas“ (N-7).

14.05 „Akloji“.
14.40 Penki ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Auklė pagal iškvieti-
mą“ (N-7).

22.50 „Pabaiga“ (1).
23.50 „Visa menanti“ 

(N-7).
0.45 „Dūmas“ (N-14).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (1) 

(N-7).
12.30 Džeimio Oliverio 

patiekalai per  
pusvalandį.

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

15.00 Nepaprastos lenkty-
nės (N-7).

16.00 „Mastrichto policija“ 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.10 Siaubo f. 
„Užduotis“ (S).

1.05 „Tėvynė“ (N-14).
2.00 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Trauma“ (N-7).
11.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
12.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
13.00 Miestų skoniai.
13.30 „Tėvai už 

borto“.
14.15 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „Kietakaktis“ 
(N-7).

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

18.00 „Vienos šeimos 
istorija“ (1) (N-7). 
19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.00, 23.15 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Ne šventieji“  
(N-7).

23.45 „Širdies muzika“.

 22.50   „Išbandymas 
 dviem“

 8.35  „Iššūkis“ 20.25  „Ponas Bynas“  21.30   „Ne šventieji“ 17.00  „Kobra 11“ 14.40  Penki ingredientai

TV PROGRAMArugsėjo 14 d.

 TV Polonia
7.15 Savaitraštis.pl. 8.05 Regionų istorija. 
8.25 „Stebuklingas medis“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Po-
lonija užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 
12.35 Kultūringieji PL. 13.30, 18.50, 21.45, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 
15.25 TV teatras: spektaklis „Sužadėtuvės“. 
2003. 17.15 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015 (1). 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Gyvenimo menas. 19.25 „Naszaarmia.
pl“. 20.25 Regionų istorija. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Prie užliejamos pievos“. 23.05, 
5.20 Polonija 24. 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.40 T.Lisas gyvai. 2.15 „Stebuklingas medis“. 
2.45 Animacinis f. 6.40 Gyvenimo menas. 

 TV1000
6.00 „Pagauk ir paleisk“. 8.00 „Haid Parkas 
prie Hadsono“. 10.00 „Monos Lizos šypsena“ 
(N-7). 12.00 „Pažadas“. 14.00 „Įsivaizduojamas 
Dianos Arbus paveikslas“. 16.00 „Ispangliš-
ka“. 18.20 „Haid Parkas prie Hadsono“. 20.00 
„Kvartetas“. 21.40 „Monako princesė“ (N-7). 
23.30 „Šiaurės šalis“. 1.40 „Burleska“. 3.50 
„Aš esu Semas“. 

 DiscoVery
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40 Sandė-
lių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 
Tenesis. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Iliuzionistas Dinamo. 14.30 Išgyventi 
drauge. 18.10 Pamesto bagažo aukcionai. Ske-
letas spintoje. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. „Bel Air“. 20.00 
Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daik-
tai? 21.00 Ledynų auksas. Grenlandija. 22.00 
Nuogi ir išsigandę. Borneo. 23.00 Išgyventi 
drauge. 24.00 Išgyventi saloje. 1.00 Išgyventi. 

 TraVel
9.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 10.00 Statybos 
Aliaskoje. 11.00 Įspūdingiausios jachtos. 12.00 
Pilies paslaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Sent Kristoferis ir Puerto Rikas. 14.00 
Auksarankiai. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Staty-
bos Aliaskoje. 16.00 Pamesto bagažo aukcionai. 
17.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. San Fransiskas. 19.00 
Naujo būsto paieška. Kroatija ir Mergelių salos. 
20.00 Naujo būsto paieška. Anglija ir Meksika. 
21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Pietų Af-
rika. 22.00 Kelių varžovai. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.25 Geri meistrai. 8.15 Nepaprasti rykliai. 9.10 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 0.45 Akva-
riumų verslas. 11.00 Akiplėšos katės. 11.55 
Namai medžiuose. 12.50, 16.30 Gyvenimas 
laisvėje. 13.45 Upių pabaisos. 14.40, 19.15, 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 17.25 Susitikimai 
su rykliais. 18.20 Liūno broliai. 20.10 Akvari-
umų verslas. Fitneso žvaigždė. 21.05 Kubos 
ryklys. 22.00 Bondai Byčo veterinaras. 22.55 
D.Monaganas ir laukinės būtybės. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. 
Ouklendo „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Finalas. 2015-06-15. 10.30, 22.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. 13.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! 
Balticbet verdiktas. 13.15 Rusijos „Premier le-
ague“. „Spartak“ - „Rostov“. 15.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - 
Madrido „Real“. Pusfinalis. 2015-06-11. 17.15, 
1.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Adrian 
Mannarino - Bernard Tomic. Finalas. 19.15 Fut-
bolo dievai. Pele. 19.40 Futbolo dievai. Diego 
Maradona. 20.00, 21.15 „Kelias į viršūnę“. NBA 
krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. 5 susitikimas. 2015-06-15. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
11.00 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 12.25 Ledo ritulys. KHL. „Admi-
ral“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
15.00 Krepšinis. Europos čempionatas. 16.55 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
17.25 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - Rygos 
„Dinamo“. 19.25 Ledo ritulys. KHL. „Spartak“ - 
Minsko „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Newcastle“. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - Rygos 
„Dinamo“. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „West Ham“ - „Newcastle“. 

 eurosPorT
9.30 Motociklai. Savaitgalio apžvalga. 9.45 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 
12.30, 0.15 Jojimas su kliūtimis. „Rolex Grand 
Slam“. 13.30, 23.30 Sporto žvaigždės iš arti. 
„US Open“ užkulisiai. 14.00 Biliardas. Ron-
nie O’Sullivan šou. 14.30 Angliškas biliardas. 
„World Main Tour“. 17.45 Tenisas. „US Open“. 
18.45, 23.15, 1.15 Sporto linksmybės. 19.00 
Futbolo apžvalga. 20.15 Dviračių sportas. „Vu-
elta a Espana“. 21.15 Motociklai. San Marino 
didysis prizas. 24.00 Jojimo žurnalas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 12.50  „Pakalbėsim, kai 
 grįši“

 22.50  „Džeinė Eir“ 17.05  „Berlyno policija“ 13.50  „Ponia Dila“ 19.30  „Bruto ir Neto“

 TV8
10.10 Senoji animacija. 11.10 „Jos gyvenimo 
meilė“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 
18.00 „Privati praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Ro-
mantinė drama „Medaus mėnuo vienam“. 22.40 
„Privati praktika“ . 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Mano kiemas. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20, 
14.20 Yra, kaip yra. 17.00, 22.00 Info diena. 19.00 
Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info krimi-
nalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 9.55 Gyvenk 
sveikai! 11.10, 12.20 Geriau nebūna. 12.00, 15.00 
Naujienos. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vy-
riška/Moteriška. 15.55, 4.20 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.10 Geriau nebūna. 23.10 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Ty-
rimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 17.00 
Žinios. 18.15 Tiesioginis eteris. 20.55 „Nepa-
perkamas“. 0.35 „Trys dienos Maskvoje“. 

 Ren
8.45 Rusiškas vairavimas. 9.35 Žiūrėti visiems! 
10.35 Slaptosios teritorijos. 11.25 Jūrmala. 13.00 
„Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.35 
Gyva tema. 14.25 Šeimos dramos. 15.25 „Nykš-
tukai ir milžinai“. 16.35 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 17.20 „Kariai 16“. 18.20 Rusiškas 
vairavimas. 19.25 Šeimos dramos. 20.20 Kvies-
tinė vakarienė. 21.20 Pasverti ir laimingi 3. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Eigulys“. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.25 
„Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų 
teismas. 14.30 Apžvalga. 15.00 „Lolita“. 16.25 
Valgome namie! 17.00 „Specialus būrys“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 14“. 21.40 „Pakrantės apsauga“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.45, 
2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Raganos“. 
15.20 „Astronariumas“: meteoritai. 15.50 Klajū-
no užrašai. 16.05 Didysis testas apie Lenkijos 
kariuomenę. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50 Peiliu ir šakute. 19.00 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 19.20 Lenkijos reporteris. 
20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.40 „Buvo vertinama tik 
garbė“. 2.15 „Lešnevskių šeima“. 2.45 Animaci-
nis f. 6.40 Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Šiaurės šalis“. 8.10 „Įsivaizduojamas 
Dianos Arbus paveikslas“. 10.10 „Aš esu 
Semas“. 12.20 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota 
ir žavinga“. 14.15 „Mobilusis“. 16.00 „Kvarte-
tas“. 18.00 „Tamsos baikeris“. 20.00 „Marija 
Antuanetė“. 22.00 „Burleska“. 24.00 „Gerasis 
vokietis“. 2.00 „Dvi dienos Paryžiuje“. 4.00 „2 
dienos Niujorke“. 

  DIscoVeRy 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Ne-
paprasti inžinierių sprendimai. Lėktuvnešis. 14.30 
Penktoji pavara. 18.10 Pamesto bagažo aukci-
onai. Grinsboras. 18.40 Sandėlių medžiotojai. 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. „Fiat Dino 
Coupe 901“. 20.00 Kaip tai pagaminta? 20.30 
Kaip atsiranda daiktai? 21.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 22.00 B.Grilsas. Sala. 23.00 Aliaska: 
šeima iš miško. 24.00 Automobilių restauratoriai.

 TRaVel
9.30 Naujo būsto paieška. Airija. 10.00, 15.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00 Įspūdingiausios jach-
tos. 12.00 Pilies paslaptys ir legendos. 13.00 
Naujo būsto paieška. Kroatija ir Mergelių salos. 
14.00 Auksarankiai. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 17.00, 24.00 Iškyla 
gamtoje. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Vankuveris. 19.00 Naujo būsto paieška. Prancū-
zija ir Argentina. 20.00 Naujo būsto paieška. Aus-
tralija ir Vokietija. 21.00 Smalsus turistas. 22.00 
Įkaušęs keliautojas. 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Vankuveris. 1.00 Nakties programa. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

„Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Pavojingi aukštakul-

niai (N-7).
13.00  „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „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. 
22.00 Europos vyrų krep-

šinio čempionato 
rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.

24.00 Europos vyrų krepši-
nio čempionato rung-
tynės. Vaizdo įrašas.

1.40 TV serialas „Ryšys“.
2.35 TV serialas „Naujokė“.

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

8.55 Nuotykių filmas šei-
mai „Gaisrinės šuo“.

11.10 Veiksmo komedija 
„Geras vyrukas“.

12.55 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

13.25 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.50 TV serialas „Ponia 
Dila“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Vesternas „Maiko 

Bluberio nuotykiai“.
0.35 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).
1.30 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Mūsų gyvūnai.
11.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.30 „Valdžia ir pasaulio 

moterys“ (subtitruota).
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Emigrantai.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“.
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.

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

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

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

8.55 Dainuok mano dainą. 
10.45 Kalbame ir rodome.
11.40 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

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

ir Ko“ (N-7).
20.25 TV serialas „Ponas 

Bynas“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Superagentas 
Simonas“ (N-7).

23.10 TV serialas „Gyvi 
numirėliai“ (N-14).

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

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

2.15 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Nuoga tiesa (N-7).
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Mama detektyvė“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“.
12.00 Žinios.
12.50 „Pakalbėsim, kai 

grįši“ (1) (N-7).
13.00, 14.00, 15.00 Žinios.
13.05 „Pakalbėsim, kai 

grįši“ (1) (N-7)
14.05 Laikas inovacijoms. 

„Kūrybinės industri-
jos transliavimas“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė. 
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. 
23.00, 2.20 Veiksmo f. „Iš 

Meksikos su meile“.
1.05, 4.05 Reporteris.
1.35, 4.30, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

4.00 „Miestai ir žmonės“.
5.15 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 DW naujienos rusų 

kalba.
12.30 Skambantys pasauliai.
13.25 Prisiminkime. Groja 

„Vilniaus kvartetas“.
13.40 „Vėjas iš Rytų“.
14.30 Rimanto Šavelio 

kūrybos vakaras. 
15.55 ...formatas. Poetas 

Antanas. A.Jonynas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Vilniaus albumas.
18.45 Pagauk kampą.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
21.00 Kelias į namus. 

Alvydas Šlepikas.
21.30 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pia-
nistų ir vargonininkų 
konkursas. 

21.50 Istorijos detektyvai. 
22.40 DW naujienos rusų 

kalba.
22.50 „Džeinė Eir“ (N-7).
0.45 Panorama. 
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rugsėjo 15 d. 

 15.40  „Širdies muzika“ 16.00  „Mastrichto 
 policija“ 

 19.55  „Mentalistė“ 

 AnimAl PlAnet
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25 Akiplėšos 
katės. 8.15 Ryklių kelionės. 9.10, 11.55 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 0.45 Akvariumų vers-
las. 11.00 Akiplėšos katės. 12.50 Gyvenimas 
laisvėje. 13.45 Dideli ir baisūs. 14.40, 19.15, 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvenimas 
laisvėje. 17.25 Ryklių kelionės. 18.20 Liūno 
broliai. 20.10 Akvariumų verslas. Nigiris ir NBA. 
21.05 Ryklių sala. 22.00 Zoltanas, gaujos valdo-
vas. 22.55 Liūno broliai. 1.40 Nakties programa. 

 SPort1
7.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramogi-
nis TV šou. 8.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Zenit“. 2015-09-12. 10.00 Boksas. Profesionalų 
kovos. 12.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
13.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! Balticbet verdik-
tas. 13.15, 4.15 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „FC Utrecht“. 2015-02-07. 15.05, 
1.45 NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. 5 susitikimas. 
2015-06-15. 17.15, 24.00 WTA Tianjin. Moterų 
tenisas. Alison Riske - Belinda Bencic. Finalas. 
2014 m. 19.15 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 20.00, 21.15 Rusijos „Pre-
mier league“. CSKA - „Zenit“. 2015-09-12. 22.10 
Boksas. Profesionalų kovos. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - Rygos „Dina-
mo“. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Newcastle“. 10.50 Krepšinis. Europos 
čempionatas. 12.40 Krepšinis. Europos čempi-
onatas. 14.30 Motosportas. San Marino MotoGP 
Moto3 lenktynės. 15.40 Motosportas. San Mari-
no MotoGP Moto2 lenktynės. 17.00 Motospor-
tas. San Marino MotoGP lenktynės. 18.30 „For-
mulė-1“. Italijos GP lenktynių apžvalga. 19.25 
Krepšinis. Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester City“ - „Juventus“. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
9.30, 14.30, 21.45 Biliardas. „World Main Tour“. 
12.30, 20.00 Tenisas. „US Open“. 13.30, 19.00 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 17.30 
Jojimo žurnalas. 17.45 Futbolo apžvalga. 21.00 
Sporto žvaigždės iš arti. „US Open“ užkulisiai. 
21.30 Sporto linksmybės. 23.30 Biliardas. Ron-
nie O’Sullivan šou. 0.05 Motosporto apžvalga. 
0.30 Motosportas. „World Series by Renault“. 
1.00 Motokrosas. FIM pasaulio čempionatas. 
1.30 Imtynės. Pasaulio čempionatas.

6.10 Dienos 
programa.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, Skūbi-

Dū?“
9.10 „Džonis Testas“ (1).
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
10.55 Šio rudens 

valgiai.
11.30 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Akloji“.
14.40 Penki ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ (N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Amerikietiški  
kalneliai“ (N-14).

23.20 „Pabaiga“.
0.20 „Visa menanti“ 

(N-7).
1.15 „Dūmas“ (N-14).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

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

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

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

lygos rungtynės. 
„PSV Eindhoven“ - 
„Manchester  
United FC“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Kriminalinė drama 
„Aleksas Krosas“ 
(N-14).

1.35 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

1.50 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

10.00 „Vienos 
šeimos istorija“  
(1) (N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.40 „Trauma“ (N-7).
13.40 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

14.40 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

15.40 „Širdies muzika“.
17.30 Miestų skoniai.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Komanda Č“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Transporteris“ 
(N-14).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Komisaras 
Manara 2“  
(N-7).

23.30 „Vienos 
šeimos istorija“  
(1) (N-7).

„AleKSAS KroSAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina T.Peris, E.Bernsas, M.Foksas.

Aleksas Krosas, jaunas žmogžudysčių detektyvas ir psichologas, su-
tinka savo varžovą žudiką maniaką. Jie susiduria didelės rizikos katės 
ir pelės žaidime. Tačiau kai misija šiame įtemptame ir jaudinančiame 
veiksmo trileryje pasidaro per daug asmeniška, Krosas susiduria su di-
dele moraline dilema.

tV6
23.40

„mAiKo BluBerio 
nuotYKiAi“
Vesternas. JAV. 2004.
Režisierius J.Kounenas.
Vaidina V.Kaselis, M.Mensenas.

Prieš daugelį metų sunkiai sužeisto 
Maiko Bluberio gyvybę išgelbėja 
indėnai - išgydo jo kūną ir sielą keis-
tomis šamaniškomis apeigomis. 
Užaugęs jaunuolis tampa mieste-
lio šerifu ir kovoja su nusikaltėliais.lnK

22.10

„ViSA menAnti“
deteKtyVinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai Dž.Belučis, E.Redličas.
Vaidina D.Volšas, 
P.Montgomeri, M.Gastonas.

Tik keli žmonės pasaulyje turi psi-
chikos sindromą hipertimeziją: jie 
atsimena milžinišką kiekį informa-
cijos - kiekvieną savo gyvenimo 
dieną. Sirakūzų miesto policijos 
detektyvė Keri Vels viena iš jų. tV1

0.20

„meDAuS mĖnuo VienAm“
romantinė drama. JAV. 2011.
Režisierius K.Konoras.
Vaidina N.Šeridan, P.Baladis, 
D.Noizas.

Sėkmingai dirbusi reklamos va-
dovė Eva Parker staiga palūžta 
sužinojusi, kad sužadėtinis Gregas 
jai neištikimas. Palikusi Gregą, Eva 
iškeliauja bent viena pasimėgauti 
medaus mėnesiu pasakiško grožio 
pilyje Airijoje. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

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

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ .
15.30 „Kerštinga meilė“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva.
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
21.45 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
22.00 Numatomos Lietuvos 

vyrų krepšinio 
rinktinės rungtynės. 
Pertraukoje - Tiesiai 
iš EuroBasket 2015. 
Tiesioginė transliacija.

23.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

24.00 Vikingų loto.
0.05 Europos vyrų krepši-

nio čempionato rung-
tynės. Vaizdo įrašas.

1.45 „Ryšys“ (N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Ta pati moteris“. 
12.15 Tikras gyvenimas. 

„Sunkus  
pasirinkimas“.

13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 TV serialas 

„Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 TV serialas 

„Visi vyrai -  
kiaulės...“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo trileris 

„Prancūziškas  
tranzitas“  
(N-14).

1.00 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Nemunu per Lietuvą“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Gyvenimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“.
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.

   

Trečiadienis

„GYVI NUMIRĖLIAI“
Siaubo SerialaS. JAV. 2015.
Režisierius F.Darabontas.
Vaidina E.Linkolnas, Č.Rigsas, 
N.Ridusas.

Iš komos atsibudęs policininkas 
Rikas niekaip nesupranta, kas at-
sitiko ir kodėl aplinkui nėra nė 
gyvos dvasios. Ištuštėjęs miestas 
atrodo lyg po didelio karo: na-
mai virtę griuvėsiais, automobi-
liai sudaužyti, gatvėse - nukritę 
malūnsparniai ar sulaužyti tankai. 
Netrukus Rikas pamato ir daugy-
bę mirusių žmonių, kurie... vaikšto.

„PRANCŪZIŠKAS TRANZITAS“
VeikSmo trileriS. Prancūzija, 
Belgija. 2014.
Režisierius S.Chimenesas.
Vaidina Ž.Diužardenas, 
Ž.Leliušas, S.Salet.

Marselis. 1975 metai. Pjeras Miše-
lis kartu su žmona ir vaikais atsi-
krausto iš Meco ir paskiriamas itin 
sunkių nusikaltimų teisėju. Jis ryž-
tasi atskleist mafijos tinklą, kuris du 
dešimtmečius platina heroiną JAV 
ir viso pasaulio gatvėse vadovau-
jamas neliečiamojo krikštatėvio, 
negailestingojo Gaetano Zampos.

 „VISOS UPĖS TEKA“
tV SerialaS. Australija. 1983.
Režisierius P.Amenta.
Vaidina S.Tornton, Dž.Tornton,
Dž.Votersas.

Filadelfija Gordon - jaunutė daili-
ninkė. Plaukdama laivu ji pakliūva į 
audrą ir praranda tėvus. Filadelfija 
atsiduria savo dėdės Čarlzo na-
muose. Mergina sutinka patrauklų 
kapitoną Brentoną Edvardsą. Šis ne 
tik padeda Filadelfijai užmiršti išgy-
venimus, bet ir sužadina jausmus.

BTV
23.50

LNK
22.10

TV8
21.00

 TV8
 8.00 TV Pagalba. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Me-
daus mėnuo vienam“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 
Gydytojai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00, 23.15 „Pri-
vati praktika“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Visos upės teka“. 0.15 Pasaulis tavo lėkštėje. 

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

 PBK
6.10, 23.40 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 
Geriau nebūna. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 
15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.15 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Tankistai savų nemeta“. 
23.00 Vakaras su Urgantu. 0.10 Nakties naujie-
nos. 0.25 „Sergėjaus Bezrukovo likimo ironija“. 
1.20 Negali būti! 2.50 „Rytiniai traukiniai“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tyri-
mo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 20.55 „Svetima mylima“. 22.50 
Specialusis korespondentas. 0.30 „Trufaldinas iš 
Bergamo“. 2.10 „Kuoktelėjusi“. 3.15 Humoro laida.

 REN
7.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Kariai 10“. 
9.25, 15.30 Pasverti ir laimingi 3. 13.00 „Belka ir 
Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 13.45, 0.50 Žiūrėti 
visiems! 14.30, 19.25 Šeimos dramos. 16.45 Pa-
saulio paslaptys su A.Čapman. 17.35 „Kariai 16“. 
18.30 „Pažink mūsiškius!“ 21.20 „Didžiosios pa-
slaptys“: „Tėtis iš Marso, mama iš Veneros“. 22.15 
„Didžiosios paslaptys“: „Žvaigždžių paslaptys“. 

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 „Aukštas“. 11.00 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.25 Medicinos 
paslaptys. 17.00 „Specialus būrys“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 21.40 
„Pakrantės apsauga“. 23.40 „Dienos anatomija“.

 11.05  Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite

 21.45   Tiesiai iš 
EuroBasket 2015

 20.20   Su cinkeliu

„PAVELDĖTOjAI“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius A.Peinas.
Vaidina Dž.Klunis, Š.Vudli, A.Miler.

Metas - savo šeimai laiko neskiriantis vyras ir dviejų mergaičių tėvas, 
vadovaujantis kartu su pusbroliais paveldėtam nerestauruoto nekilnoja-
mojo turto trestui. Metui besiruošiant parduoti trestą už kelis milijonus, 
žmona patiria sunkią galvos traumą irklavimo lenktynėse, ir vyriškiui 
tenka iš naujo permąstyti savo santykius su dukromis.

rekomenduoja
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6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.55 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Mano virtuvė 

geriausia.
14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija 

„Moteriško  
solidarumo  
paslaptys“ (N-7).

23.50 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.45 „Mentalistas“ (N-7).
1.40 „Prokurorų 

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

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Patriotai (N-7).
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Mama detektyvė“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 

„Pakalbėsim,  
kai grįši“ (N-7).

14.05 Laikas inovacijoms. 
„Lazeriai“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 

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

prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė. 

Speciali laida.
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Pasaulis X. „Sme ge-

nų paslaptys. Kas yra 
intelektas?“ (N-7).

22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.20 

Siaubo f. „Amerikos 
vilkolakis Paryžiuje“ 
(S).

1.05, 4.05 Reporteris.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos 

rusų kalba.
12.30 Istorijos detektyvai. 
13.15 Nidos ekspresija.
13.45 LNOBT spektaklis 

„Linksmoji našlė“.
15.55 ...formatas. Poetas 

Albinas Galinis.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
19.25 Futbolas. SMScredit.

lt A lyga. „Trakai“ - 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

21.30 VII tarptautinis 
M.K.Čiurlionio 
pianistų ir vargo-
nininkų konkur-
sas. Dienoraštis. 
Tiesioginė transliacija.

21.50 Linija, spalva, forma.
22.40 DW naujienos rusų 

kalba.
22.50 Elito kinas. Drama 

„Bebras“ (N-7).
0.20 Vienas eilėraštis.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
10.55 „Sodininkų 

pasaulis“.
11.30 „Žiedų ritmai“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.40 Penki 

ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Mirties šešėlis“ 
(N-14).

23.10 „Pabaiga“.
0.10 „Visa menanti“ 

(N-7).
1.05 „Dūmas“ 

(N-14).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Adrenalinas 
(N-7).

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
22.00 Drama 

„Paveldėtojai“ 
(N-14).

0.10 Veiksmo drama 
„Vaikis iš 
Filadelfijos“  
(N-14).

2.00 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Bėk!“ (N-7).
13.40 „Komisaras 

Manara 2“ 
 (N-7).

14.40 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.10 „Arkadija“.
16.50 „Piktoji 

planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Transporteris“ 
(N-14).

0.20 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV PROGRAMArugsėjo 16 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Susitikimas“. 8.25, 
2.15 „Iškyla-pabėgimas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Prie užliejamos pievos“. 15.25 „Buvo 
vertinama tik garbė“. 16.30 Kaip tai veikia? 
Logistika. 17.00 Koncertas „Opolė 2015 bisui“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studi-
ja. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.40 „Verka“. 
2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.00 „Mobilusis“. 7.35 „Paryžius Manhatanas“. 
8.50 „Mis slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavin-
ga“. 10.50 „Tamsos baikeris“. 12.50 „Pagauk 
ir paleisk“. 14.45 „Gerasis vokietis“. 16.30 
„Marija Antuanetė“. 18.30 „Kelionė į Žemės 
centrą“. 20.00 „Šefas ant ratų“. 22.00 „Dvi 
dienos Paryžiuje“. 23.40 „2 dienos Niujorke“. 
1.00 „Išgyvens tik mylintys“. 4.00 „Anglų kal-
bos mokytoja“. 

 DiscoVery 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Retro 
automobiliai. 14.30 Žemės drebėjimai San Fran-
ciske. 16.20 Miestas prieplauka. Sidnėjus. 17.15 
Ledo miestas. Torontas. 18.10 Pamesto bagažo 
aukcionai. Berniukų žaislai. 18.40 Sandėlių me-
džiotojai. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
„Morgan“. 20.00 Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip 
atsiranda daiktai? Diližanai. 21.00 Gaminame 
barus. Jums kokio? 22.00 Vyriškio guolis. 23.00 
Baseinų meistrai. 24.00 Karas dėl moliuskų.

 TraVel
9.30 Naujo būsto paieška. Suomija. 10.00, 15.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00 Įspūdingiausios jach-
tos. 12.00 Pilies paslaptys ir legendos. 13.00 
Naujo būsto paieška. Prancūzija ir Argentina. 
14.00 Auksarankiai. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 
Pamesto bagažo aukcionai. 17.00, 24.00 Išky-
la gamtoje. 18.00, 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. Aliaska. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Kolumbija ir Italija. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Švedija ir Panama. 21.00 Pigių automobilių 
paieška. 22.00 Turto gelbėtojai.

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Akiplėšos katės. 8.15 Ryklių alėja. 9.10, 
11.55 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 0.45 Akva-
riumų verslas. 12.50 Gyvenimas laisvėje. 13.45 
Zoltanas, gaujos valdovas. 14.40, 19.15, 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvenimas laisvėje. 
17.25 Liūno broliai. 18.20 Gyvačių medžiotoja. 
20.10 Akvariumų verslas. Kaip suvalgyti spurgą? 
21.05 N.Marvelas apie ryklius. 22.00 Gyvačių 
medžiotoja. 22.55 Sniego žmogaus paieškos.

 sPorT1
7.00, 19.15 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket 
„ - Madrido „Real“. Pusfinalis. 2015-06-11. 9.45, 
22.10 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
Futbolo dievai. Pele. 12.30 Futbolo dievai. Diego 
Maradona. 13.00, 19.00, 21.00 Už Lietuvą! Bal-
ticbet verdiktas. 13.15, 4.20 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. Paryžiaus „Levallois“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 
14.55 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP lenk-
tynės. 9 etapas. 17.15 ATP 500 Barcelona. Vyrų 
tenisas. Rafael Nadal -David Ferrer. Finalas. 2011 
m. 19.40 Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga. 
20.10, 21.15 „Kelias į viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Madrido „Real“. 
Pusfinalis. 0.15 ATP 500 Barcelona. Vyrų tenisas. 
Rafael Nadal - David Ferrer. Finalas. 2011 m.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Manchester 
City“ - „Juventus“. 8.50 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Ketvirtfinalis. 10.40 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 12.30 Ledo ritulys. KHL. 
„Admiral“ - Rygos „Dinamo“. 14.30 UEFA Čempi-
onų lygos dienos apžvalga. 15.05 UEFA Čempionų 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Manchester United“. 
16.55 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Barys“. 
Tiesioginė transliacija. 19.25 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliaci-
ja. 21.35 UEFA Čempionų lyga. „Olympiacos“ 
- „Bayern“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 1.35 UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 2.05 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 5.10 UEFA 
Čempionų lyga. „AS Roma“ - „FC Barcelona“. 

 eurosPorT
9.30, 19.30 Biliardas. „World Main Tour“. 12.30 
Motosporto apžvalga. 13.00 Motosportas. „World 
Series by Renault“. 13.30, 18.30 Tenisas. „US 
Open“. 14.30 Sporto linksmybės. 14.45, 1.30 Dvira-
čių sportas. „Vuelta a Espana“. 15.45, 21.30 Dviračių 
sportas. Valonijos didysis prizas. 18.00, 1.00 Sporto 
žvaigždės iš arti. Regbis. 22.55, 0.55 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 23.00 Mėnesio sporto įvykių 
apžvalga. 23.05 Raitelių klubo žurnalas. 

 18.30  „Šlovės dienos“ 17.20  Lietuva tiesiogiai 13.50   Mano virtuvė 
   geriausia

 21.00   „Rosso 
   San Valentino“

 19.00  „CSI Majamis“ 10.05   „Du su puse vyro“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 19.25  „Policija ir Ko“  17.00  Žinios  20.20   „Magiški fėjų 
 Vinksių nuotykiai 6“

 11.05  Misija. Vilnija 24.00   „Dalasas“ 21.00  „Moterys 
   meluoja geriau“

 TV8
7.30 TV Pagalba. 9.15 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 9.45 Senoji animacija. 10.45 „Visos upės 
teka“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 17.00 
„Nemylimi“. 18.00, 22.45 „Privati praktika“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė komedija 
„Netikėta meilė“. 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje.

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 
15.25, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Autopilo-
tas. 11.30 Mes pačios. 11.55 KK2. 12.35 Pagal-
bos skambutis. 13.10 Valanda su Rūta. 14.25 24 
valandos. 15.55 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 23.35 „EURONEWS“. 6.40, 9.00, 12.00, 
15.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas: animacija. 
7.00, 9.25 Labas rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 
11.15, 12.20 „Tankistai savų nemeta“. 13.30 Kartu 
su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
4.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujie-
nos. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Tankistai 
savų nemeta“. 23.00 Vakaras su Urgantu. 0.10 
Nakties naujienos. 0.25 „Bašmeto sūkurys“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.55 „Tyrimo 
paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 17.00 Žinios. 
18.15 Tiesioginis eteris. 20.55 „Svetima mylima“. 
22.50 Specialusis korespondentas. 0.30 „Trufal-
dinas iš Bergamo“. 1.45 „Kuoktelėjusi“.

 Ren
8.35 „Kariai 10“. 9.20, 0.05 Žiūrėti visiems! 10.15 
„Šnipai iš Oriono žvaigždyno“. 11.05 „Nykštukai ir 
milžinai“. 12.05 „Visatos sąvartynas“. 13.00 „Belka 
ir Strelka“. 13.30 Žiūrėti visiems! 14.30, 19.25 Šei-
mos dramos. 15.30 „Kai Žemė pyksta“. 16.25, 21.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 17.25 „Kariai 16“. 
18.25 „M ir Ž“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 22.20 
„Senovės pranašystės galia“. 23.15 „Kariai 10“.

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
J.Vysockaja. 10.25 „Aukštas“. 11.00, 19.40 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 
14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.25 Kri-
minalinė Rusija. 17.00 „Specialus būrys“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 21.40 „Pakrantės apsauga“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.05 „Sindbado laikas“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 E-lementorius. 8.25 
„Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.45, 
21.45, 2.10 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.35 „Verka“. 17.35 „Ex 
Libris“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25, 
6.40 „Gyvenimo kaina“. 20.25 Kultūros in-
formacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Įpainioti“. 
0.40 „Pitbulis“. 1.30 Istorijos paminklai. 2.15 
„Žvaigždžių piratas“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Didingasis“. 8.30 „Pagauk ir paleisk“. 
10.20 „Džuli ir Džulija“. 12.30 „Kelionė į Žemės 
centrą“. 14.00 „Lola prieš“. 15.50 „Šefas ant 
ratų“. 17.45 „Ispangliška“. 20.00 „Šilkas“. 22.00 
„Išgyvens tik mylintys“. 24.00 „Anglų kalbos 
mokytoja“. 1.30 „Didingasis“. 4.00 „Visiška 
tamsa“ (N-14).  

 DIscoVeRy 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, gamta. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 Iliuzionis-
tas Dinamo. 18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 
18.40 Sandėlių medžiotojai. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. BMW M6. 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daiktai? 21.00 
Sandėlių medžiotojai. Plieniniai nervai. 22.00 
Kova dėl sandėlių. Kanada. 23.00 Rūdžių impe-
rija. 24.00 Garažo auksarankiai. 1.00 Automobi-
lių perpardavinėtojai. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Karibai. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Įspūdingiausios jachtos. 12.00 Pilies paslaptys ir 
legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija 
ir Italija. 14.00 Auksarankiai. 14.30 Turto gelbė-
tojai. 16.00 Pamesto bagažo aukcionai. 17.00, 
24.00 Išvyka gamtoje. 18.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. Nešvilis. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Kinija ir Tailandas. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Ispanija ir Australija. 21.00 Ekspedicija 
Amerikoje. 22.00 Perlų rinkimas Kambodžoje.

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bruto ir Neto“ 

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

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Europos vyrų krep-

šinio čempionato 
rungtynės. Tiesioginė 
transliacija.

24.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionato 
rungtynės. Vaizdo 
įrašas.

1.40 „Ryšys“ (N-7).
2.30 „Naujokė“ (N-7).

6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 TV serialas 

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

8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Adelės sindromas“. 
12.15 Tikras gyvenimas. 

„Susigrąžinta meilė“. 
13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 „Ponia Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 TV serialas 

„Visi vyrai -  
kiaulės...“  
(N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Trileris 

„Keleiviai“  
(N-14).

24.00 TV serialas 
„Dalasas“  
(N-7).

0.55 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.50 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Misija. Vilnija.
11.35 Gyvenimas.
12.30 Stilius.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija“ .
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Specialus tyrimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama 

„Gaudynės“ (N-14).
23.35 Trumposios žinios.
23.45 Durys atsidaro.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija“ .
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Misija. Vilnija.
2.20 Laba diena, Lietuva.

6.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.55 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
8.55 „Žurovas“ (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.40 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.50 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
20.25 „Ponas Bynas“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Drama 

„Forestas Gampas“ 
(N-7).

0.20 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.15 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.25 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Pasaulis X. „Smegenų 

paslaptys. Kas yra 
intelektas?“ (N-7).

8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Mama detektyvė“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 

„Klounas“ (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.50, 13.05 

„Pakalbėsim, kai 
grįši“ (N-7).

14.05 Laikas inovacijoms. 
„Transporto ir kos-
moso technologijos“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 

„Iššūkis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė. 
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20 „Kulinaras“ (N-7).
20.25 „Mama detektyvė“.
21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė (N-14).
22.30 Reporteris.
23.00, 2.15 Veiksmo f. 

„Amerikos kikboksi-
ninkas“ (N-14).

1.00, 4.05 Reporteris.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
12.15 DW naujienos rusų kalba.
12.30 Linija, spalva, forma.
13.15 Kelias į namus. 

Alvydas Šlepikas.
13.45 Septynios Kauno 

dienos.
14.20 Kristupo vasaros 

festivalis 2015. 
15.55 ...formatas. Poetas 

Jonas Kalinauskas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Koncertuojanti Europa.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.05 Prisiminkime. Groja 

„Vilniaus kvartetas“.
20.20 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
20.45 Visu garsu.
21.30 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pia-
nistų ir vargonininkų 
konkursas. Tiesioginė 
transliacija.

21.50 Legendos.
22.40 DW naujienos rusų kalba.
22.50 „Raudonmedžio 

rojus“. 1 s.
24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.30 Dabar pasaulyje.
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rugsėjo 17 d.

 15.50  „Tėvai už borto“ 18.00  „Kaulai“ 13.05   „Pavogtas 
  gyvenimas“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Mylėk savo sodą“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.40 Penki 

ingredientai.
15.40 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Smaugiko  
miškelis“  
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.20 „Visa menanti“ 
(N-7).

1.15 „Dūmas“ 
(N-14).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Vienam gale 

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

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

policija“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
22.00 Trileris 

„Pašėlęs skrydis“ 
(N-14).

0.05 Trileris 
„Pavojinga aistra“ 
(N-14).

1.45 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

11.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

12.00 „Širdies muzika“.
13.50 Reidas. 

Eismo įvykių  
kronika.

14.20 „Vienos šeimos 
istorija“ (1) (N-7).

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

sėdynės.
17.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
18.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

19.00 „Komanda Č“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų skoniai.
21.00 „Trauma“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

„UGNIS IR LEDAS“
Drama. Turkija. 2011.
Režisierius M.A.Joztekinas.
Vaidina K.Tatlitugas, B.Giulsojus, O.Karajelis.

Filme pasakojama dviejų brolių - Kuzėjaus ir Giunėjaus - istorija. Kuzė-
jus - bebaimis, spontaniškas, o Giunėjus yra visiška jo priešingybė, jis 
ramus, kantrus, jam sekasi mokykloje. Nors automobilį vairavo Giunė-
jus, kaltę prisiima ir į kalėjimą ketveriems metams keliauja Kuzėjus. Po 
ketverių metų Kuzėjus grįžta iš kalėjimo į gyvenimą.

rekomenduoja

„NETIKĖTA MEILĖ“
romantinė komeDija. Kanada. 2015.
Režisierius R.Iskovas.
Vaidina P.Alan, H.Berton.

Jeigu vaikinas merginos tėvams at-
rodo nepakankamai geras, galima 
surasti blogesnį ir pakilti būsimų 
uošvių akyse. Tokį planą sugalvojo 
Ričardas. Nesužavėjęs mylimosios tė-
vų, jis Džousę išsiunčia į pasimatymą 
su mokyklos laikų nevykėliu Gridliu.

„KELEIVIAI“
trileris. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius R.Garsija.
Vaidina E.Hatavėj, P.Vilsonas, 
D.Morsas.

Jauna psichoterapeutė Kler kon-
sultuoja lėktuvo katastrofą išgyve-
nusių žmonių grupę. Nors kai kurie 
pacientai tvirtina matę sprogimą, 
kurį esą bando nuslėpti oro ben-
drovė, Kler labiausiai sudomina 
tylusis ir paslaptingasis Erikas. 

„PAŠĖLĘS SKRYDIS“
trileris. Jungtinė 
Karalystė, JAV, Rumunija. 2007.
Režisierius M. Koišas.
Vaidina S.Sigalas, S.Tusenas, 
S.Peiton.

Kai nepakanka standartinių žval-
gybos tarnybų kompetecijos, vy-
riausybė kreipiasi į Džoną Sandsą. 
Šis patyręs karys gali įvykdyti slap-
čiausias operacijas.

TV8
21.00

TV6
22.00

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
7.25 Akiplėšos katės. 8.15 Rykliai. 9.10, 11.55 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 0.45 Akvariumų 
verslas. 11.00 Akiplėšos katės. 12.50 Gyvenimas 
laisvėje. 13.45 Gyvačių medžiotoja. 14.40, 19.15, 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Gyvenimas lais-
vėje. 17.25 Rykliai iš šešėlių karalystės. 18.20 Liūno 
broliai. 20.10 Akvariumų verslas. 21.05 Ryklys 
vardu Vudu. 22.00 Liūto guolis. 22.55 Man įkando. 

 SPoRT1
7.00 NBA Action. 7.30 „NBA Pasaulis“. 8.00 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Rostov“. 
10.00, 22.05 „M1 Iššūkis“. Beneliuksas - Suo-
mija. Kovinis sportas. 11.00, 23.00 „M1 Iššū-
kis“. Vokietija - Turkija. Kovinis sportas. 12.00 
Futbolo klubų karaliai. Miuncheno „Bayern“. 
12.40 „NBA Pasaulis“. 13.00, 19.00, 21.00 Už 
Lietuvą! Balticbet verdiktas. 13.15, 3.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - „FC Barce-
lona“. 2015-06-10. 15.00, 5.00 „Duokš penkis“. 
15.30, 5.30 „Rip“. 16.00 ATP 1000 Indian Wells. 
Vyrų tenisas. Rafael Nadal - Novak Djokovic. 
Finalas. 2011m. 19.15 NBA Action. 19.40 „NBA 
Pasaulis“. 20.00, 21.15 Rusijos „Premier le-
ague“. „Spartak“ - „Rostov“. 24.00 ATP 1000 
Indian Wells. Vyrų tenisas. Rafael Nadal - Novak 
Djokovic. Finalas. 2011m.

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. KHL. „Salavat Yulaev“ - „Barys“. 
9.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
9.35 Krepšinis. Europos čempionatas. Ketvirtfi-
nalis. 11.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Ke-
tvirtfinalis. 13.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Olympiacos“ - „Bayern“. 15.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „AS Roma“ - „FC Barcelona“. 
16.55 Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas 
dėl 5-8 vietų. Tiesioginė transliacija. 19.25 Krep-
šinis. Europos čempionatas. Mačas dėl 5-8 vietų. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 21.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Athletic“ 
- „Augsburg“. 1.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Vityaz“. 5.10 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Mačas dėl 5-8 vietų. 

 EURoSPoRT
9.30, 14.30, 20.45 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 12.00 Imtynės. Pasaulio čempi-
onatas. 13.30, 19.00, 23.00 Dviračių sportas. 
Valonijos didysis prizas. 17.30 Biliardas. Ron-
nie O’Sullivan šou. 18.00, 24.00 Dviračių spor-
tas. „Vuelta a Espana“. 22.00 Kovinis sportas. 
„Fight Club“. 1.00 Tenisas. „US Open“. 2.00 
Sporto linksmybės.

TV1
17.40
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Venecijoje vykstančiame kino festivalyje, surengtame 
72 kartą, kaip jau įprasta, kino gurmanai gali išvysti 
ryškiausias kino žvaigždes. Seniausiu pasaulyje laiko-
mas tarptautinis kino festivalis kasmet pristato ne tik 
išskirtinių filmų, bet ir leidžia paganyti akis į praban-
gias garsiausių aktorių sukneles. Tarp daugybės svečių 
sužibėjo ir „Chanel“ mados namų suknele pasipuošusi 
aktorė KriSTen STiuarT (Kristen Stewart), kuri festi-
valyje pristatė filmą „equals“. Ovacijų susilaukė DžOniS 
DepaS (Johnny Depp), ant raudonojo kilimo pasiro-
dęs su žmona ember HerD (amber Heard), taip pat 
„Oskaro“ laureatas lietuvių kilmės režisierius mišeliS 
HazanaVičiuS (michel Hazanavicius) su gyvenimo 
drauge prancūzų aktore bereniS bežO (berenice be-
jo). Dž.Depas festivalyje pristatė filmą „Juodosios mi-
šios“ („black mass“), kuriame jis vaidina bostono nusi-
kalstamo pasaulio vadeivą Džeimsą baldžerį, pravarde 
„Whitey“ (Vaitis). Kaip festivalyje seksis šiam filmui ir 
kitiems, netrukus pamatysime - nugalėtojai ir festiva-
lio uždarymas rugsėjo 12 dieną.

Venecijos 
festivalio akimirkos

Mišelis Hazanavičius (Michel 
Hazanavicius) ir Berenis Bežo 

(Berenice Bejo) 

Kristen Stiuart (Kristen 
Stewart) pasipuošė 

„Chanel“ suknele
EPA-Eltos nuotr.

Džonis Depas (Johnny Depp) ir 
Ember Herd (Amber Heard) Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 11.10, 14, 15.20, 18.30, 
21.30 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 10.40, 13, 
16.20, 18.50, 21.10 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 11, 13.30, 16, 18.40, 21 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.30 val. (ZIP FM seansas).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.10, 10.50,  
13.10, 15.40 val. (10.50 val. seansas vyks 12-13 d.).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.40, 16.40,  
19.20 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 15.50, 18.10, 21.50 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
16.50, 19.10, 21.40 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 13.20, 
15.20, 18.20 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 10.30, 13.50 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 11-17 d. 11.20 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 11-17 d. 17.40, 20.40 val. (17 d. 17.40 val. 
seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 11-17 d. 10.20, 14.40 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 12.30 val.

„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
20.50 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 11, 13, 
15, 17 d. 20.30 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 12, 14, 16 d. 20.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 11.20, 14.10, 16, 18.50, 
21.40 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 11, 13.15, 
17, 19.15, 21.30 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 11.30, 14, 16.20, 18.40, 21 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.20 val. (ZIP FM seansas).
Kino pavasario seansai
„Pamoka“ (mokomasis f., bulgarų k., Bulgarija, Graikija, 
N-13) - 11-17 d. 19 val.
„Šokantys arabai“ (drama, Prancūzija, N-13) - 
11-17 d. 21.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 11.10, 
13.30, 15.50, 18.10, 20.40 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11, 12, 14.25, 15.45 val. 
(12 val. seansas vyks 12-13 d.; 11 d. 14.25 val. seansas 
nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 13.30, 16.15, 18.50 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 15.30, 18.10, 20.30 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 11-17 d. 18.40, 21 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
13, 18.20 val. (17 d. 18.20 val. seansas nevyks).

„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
11-17 d. 15.30, 20.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-17 d. 11.15, 16.50 val. (11.15 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 14.10 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 11-17 d. 18 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
20.30 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 11-17 d. 11.40 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 13.15 val.
„neracionalus žmogus“ (drama, JAV, N-16) - 
11-17 d. 21.15 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 11-17 d. 16.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 11 d. 17 val. 14 d. 
15 val. 16 d. 21 val.
„neracionalus žmogus“ (drama, JAV) - 11 d. 19 val. 
13 d. 21 val. 15 d. 17 val.
„Žemės druska“ (dokumentinis f., Brazilija) - 11, 15 d. 
21 val. 12 d. 18.50 val. 14, 16 d. 17 val.
„Pakeliui į mokyklą“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
12 d. 15 val.
„stebuklai“ (drama, Italija, Šveicarija, Vokietija) - 12 d. 
16.40 val. 14 d. 21 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai) - 12 d. 21 val. 14 d. 19.10 val.
„Troliai Mumiai Rivjerje“ (animacinis f., Suomija, 
Prancūzija) - 13 d. 14.40 val.
„Fassbinderis: mylėti nereikalaujant“ 
(dokumentinis f., Danija) - 13 d. 16.20 val. 16 d. 19 val.

Tomo Hardžio prisistatymas
Į pasaulinę filmo „Legenda“ („Legend“) premjerą Londone britų aktorius Tomas Hardis (Tom 
Hardy) atvyko su žmona ŠarLoTe riLei (Charlotte riley). Filmas pasakoja apie identiškų dvynių 
gangsterių redžio (reggie) ir ronio (ronnie), labiausiai pagarsėjusių nusikaltėlių Britanijos isto-
rijoje, sukurtą organizuoto nusikalstamumo imperiją šeštajame dešimtmetyje. Šis vaidmuo akto-
riui T.Hardžiui - tikras iššūkis, nes jis vaidina abu brolius.

Aktorius Tomas Hardis (Tom Hardy) su 
žmona Šarlote Rilei (Charlotte Riley)

EPA-Eltos nuotr.

Emili Brauning (Emily Browning), 
taip pat vaidinanti filme „Legenda“



56 laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  1 1

KINAS

Pirmojoje filmo dalyje mokslininkai pai-
niuose labirintuose it laboratorines žiurkes 
įkalino kruopščiai atrinktus jaunuolius ir ste-
bėdami jų elgseną bei reakcijas, nagrinėjo 
intelektą, sumanumą, gebėjimą išgyventi 
ekstremaliomis sąlygomis ir kitas savybes. 
Jaunasis Tomas su likimo draugais patekęs 
į paslaptingą labirintą ir kasdien matęs, kaip 
žūsta jo naujieji pažįstami - išgyveno. Jis ma-
nė jau ištrūkęs iš daugeliui mirtinais spąstais 
tapusio labirinto, tačiau vieną dieną paaiškė-
ja, kad tiesa yra visai kitokia.

Išgyvenusieji eksperimento dalyviai - 
vis dar labirinte. Tik šįkart - dar sudėtin-
gesniame ir pavojingesniame. Tomo ir kitų 

laboratorinėmis žiurkėmis tapusių jaunuo-
lių laukia dar didesnis iššūkis: išaiškinti, ko 
siekia su jų likimais žaidžianti WCKD or-
ganizacija ir išgyventi liepsnojančia dykvie-
te tapusiame naujajame pasaulyje.

Ar jų spąstais tapęs žiaurus labirintas turi 

išėjimą, o gal jie visi pasmerkti alinančiai žūčiai?
Kaip ir pirmoji dalis, šis filmas sukurtas 

pagal populiarų amerikiečių rašytojo 
Džeimso Dašnerio (James Dashner) to pa-
ties pavadinimo nuotykių romaną.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“
„Maze Runner: The Scorch Trials“

Kino teatruose nuo rugsėjo 11 d.

n Mokslinės fantastikos trileris, JAV, 2015

n Režisierius: Wes Ball

n Vaidina: Patricia Clarkson, Giancarlo 

Esposito, Will Poulter, Kaya Scodelario, Aidan 

Gillen, Thomas Brodie-Sangster, Dylan O’Brien, 

Nathalie Emmanuel, Rosa Salazar ir kiti

Premjera

„Jeigu...“ (drama, D.Britanija) - 13 d. 18.30 val.
„Fotografas“ (kriminalinis trileris, Lenkija) - 15 d. 
19 val.
„Vilkų gauja“ (dokumentinis f., JAV) - 17 d. 17 val.
„Iris“ (dokumentinis f., JAV) - 17 d. 19 val.
„Egzotika, erotika ir t.t.“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 17 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 11, 13.45, 16.30, 
19.15 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11, 13-17 d. 10.45, 
13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. 12 d. 13, 15.15, 17.30, 
19.45, 22 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 14.15, 19.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 13.30, 
18.45 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 19, 22 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
18.30, 21.15 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, 3D, V) - 11, 13-17 d. 10.45 val.  
12 d. 10.15 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 11.30, 14, 16 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
16.30, 21.45 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
11-17 d. 21 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 11-17 d. 21.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 11.45, 14.15, 16.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30, 13, 15.30, 18 val.

„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 11-17 d. 16.30, 20.30 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-15, 17 d. 10, 12 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Ispanija, V) - 12 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Roko karalienė“ (drama, JAV, N-13) - 16 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais.)

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 10.40,  
13, 15.20, 18.10, 21, 23.20 val. (23.20 val. seansas  
vyks 11-12 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 10.50, 
13.45, 16.40, 19.40, 21.50, 23.45 val. (23.45 val. seansas 
vyks 11-12 d.).
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 11.40, 14, 16.20, 19, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 11-12 d.).
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.50 val. (ZIP FM seansas).
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 18.20, 20.40, 23 val. (23 val. seansas  
vyks 11-12 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 11.20, 
16.10, 18.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30, 16 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.50, 17.15 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 10.10, 14.55 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 12-17 d. 12.30 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.20, 12.20 val. (10.20 val. seansas 
vyks 12-13 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 11-17 d. 14.30 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 12, 14, 16 d. 18.50 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
11-17 d. 21.30 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 11-17 d. 13.30 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
18.40 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 21.10 val.
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
15.50 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 11, 13, 15, 
17 d. 20.45 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 12, 14, 
16 d. 20.45 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 11-12 d. 23.30 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 11, 13, 15 d. 18.50 val.

CINAMON
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 13.15, 16, 18.45, 20.45 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 17.30, 
21.30 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 15.45, 19 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 13.30, 
18, 20.05 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 11, 
13, 15, 17 d. 21.15 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
17, 22.15 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

Vienišai Tailerio ir Rebekos motinai 
nusprendus pagaliau pailsėti ir skirti laiko 
sau, paaugliai, brolis ir sesuo, savaitei iš-
siunčiami pas senelius į kaimą. Dėl pra-
eities nesutarimų, moteris daugelį metų 
nebendravo su savo tėvais, bet vaikai de-
gė noru aplankyti senolius, nes niekada 
nebuvo su jais susitikę. Anūkų viešnage 
apsidžiaugę seneliai vaikus priima itin šil-
tai, išskyrus keistą senelio priesaką jokiu 
būdu neiti iš kambario po pusės dešimtos 
vakaro. Pirminį pasipiktinimą „namų 

areštu“ greitai pakeičia paaugliš-
kas smalsumas: kokia šio keisto 
nurodymo tikroji priežastis?

Jų smalsumas netrukus pa-
tenkinamas su kaupu ir siaubu. 
Iš pradžių negalėdami patikėti 
tuo, ką mato, netrukus paau-
gliai yra priversti pripažinti, 
kad jų seneliai gali būti visai 
ne tokie, kokiais atrodo. Sulig 
kiekviena diena dedantis vis 
keistesniems (ir baises-
niems!) dalykams, Taileris ir 
Rebeka supranta, kad jų vieš-
nagė pas senelius gali baigtis 
labai liūdnai.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Viešnagė“
„The Visit“

Olivija Dejongė (Olivia DeJonge)

Kino teatruose nuo rugsėjo 11 d.
n Siaubo filmas, JAV, 2015
n Režisierius: M.Night Shyamalan
n Vaidina: Kathryn Hahn, Ed Oxenbould, Olivia 
DeJonge, Peter McRobbie, Michelle Rose Domb, 
Erica Lynne Arden ir kiti
n IMDB: 7,4/10

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
15.15, 19.30, 21.45 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 11, 14.45 val.
„Sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 11-17 d. 12.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 10.45, 13 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.45, 14, 16.15,  
18.30 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 12, 14, 16 d. 21.15 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 11.30 val.

KLaIPėDa

FORUM CINEMaS
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 11.20, 14.15, 15.30, 18.20, 
21.20 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 14.40, 17, 
19.20, 21.40 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 17.10, 19.10, 21.30 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.30 val. (ZIP FM seansas).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 11.30, 
16.10, 19.30 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 13.50, 18.30, 21.50 val. (17 d. 18.30 val. seansas 
nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.10, 11.10, 14.50 val.  
(11.10 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.40, 17 val.

„amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 13.20, 18.10 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 11-17 d. 
15.40, 20.30 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 10.20 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 11-17 d. 12.15 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 13 val.
„Hitmanas. agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, 
JAV, N-16) - 11-17 d. 20.50 val.

ŠIaULIaI

FORUM CINEMaS
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 10.45,  
13.40, 15.30, 18.20, 21.20 val. (10.45 val. seansas  
vyks 12-13 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 14.55, 
17.10, 19.30, 21.50 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 16.55, 19.15, 21.40 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.50 val. (ZIP FM seansas).
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 
11-17 d. 16.30, 18.50, 21.10 val. (17 d. 18.50 val.  
seansas nevyks).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30, 11.30, 16.20 val. 
(11.30 val. seansas vyks 12-13 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 13, 14.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 14, 
19 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 11-17 d. 12.25 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-17 d. 10.20 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 11-17 d. 12.30 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, 3D, V) - 11-17 d. 10.10 val.
„amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 11, 
13, 15, 17 d. 21.30 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) -
 12, 14, 16 d. 21.30 val.

PaNEVėžyS

FORUM CINEMaS BaBILONaS
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 11-17 d. 12, 15, 18, 21 val. (12 val. 
seansas vyks 12-13 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 11-17 d. 13.30, 
17.45, 20.10 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
11-16 d. 18.20 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 17 d. 
18.20 val. (ZIP FM seansas).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 12-13 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 11-17 d. 12.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 15.20 val.
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Ispanija, V) - 12-13 d. 11 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 
15.50 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 11-17 d. 
20.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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koncertai/teatraskoncertai/teatras

Teatras
Vilnius

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
12 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“. 
Rež. R.Tuminas.
13 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
16 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
17 d. 18.30 val. - N.Erdmano „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
12 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
13 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
13 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
12 ir 13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kaip Jonelis baimės 
ieškojo“. Rež. J.Jasiūkytė (Šiaulių lėlių teatras „Abra kadabra“).
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

12 d. 12 val. - „Eglė žalčių karalienė“. Rež. V.Mazūras.
13 d. 12 val. - „Bitė Maja“. Rež. V.Mazūras.

Mažoji salė
12 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseno pasa-
ką). Rež. R.Driežis.
13 d. 14 val. - „Raudonkepurė“. Rež. V.Mazūras.

„DOMinO“ TEATRAs
13 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
16 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
17 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
NAUJOJO CIRKO SAVAITGALIS’15
11 d. 18 val. Kišeninėje salėje - „Pastebėjimai“/ 
Company Sacekripa (Prancūzija). Cirkas ne vaikams. Idėjos 
autorius ir atlikėjas E.Marceau.

11 d. 19.30 val. Juodojoje salėje - B-Orders/Palestinos 
cirko mokykla (Palestina). Cirkas ne vaikams. Idėjos auto-
riai ir atlikėjai: A.Muallem, F.Zmorrod.
12 d. 14 ir 18 val. Kišeninėje salėje - „Pastebėjimai“/ 
Company Sacekripa (Prancūzija). Cirkas ne vaikams. Idėjos 
autorius E.Marceau.
12 d. ir 13 d. 16 val. Kieme - „Stovyklavimo džiaugs-
mas“/TinCan Company (Danija). Rež. L.A.Kjollmoen.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Čiuožykla“/7 Fingers 
(Kanada). Cirkas ne vaikams. Spektaklis pristatomas anglų k.
14 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka Saulė Degutytė (Stalo teatras).
15 d. 18 val. Juodojoje salėje - Klaipėdos jaunimo teatro 
gastrolės: „Man netinka tavo kostiumas“. Rež. V.Masalskis.
16 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Apie žmogų, nužu-
džiusį gulbę“. Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - Foto albumo „Viešos 
paslaptys“ pristatymas. Renginys nemokamas.

OKT/VilniAus MiEsTO 
TEATRAs

11 ir 12 d. 19 val. - Premjera! F.Richter „Po ledu“. 
Rež. A.Areima.

KAunAs

KAunO KAMERinis TEATRAs
12 d. 18 val. - Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). 
Rež. A.Rubinovas.
13 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
17 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
12 d. 12 val. - Premjera! „Pliauskiukas Ivasiukas“. 
Rež. O.Dmitrijeva (Ukraina).
13 d. 12 val.  - „Pasaka apie lietaus lašelį“. Rež. O.Žiugžda.

KulTŪROs CEnTRAs  
„GiRsTuTis“

12 d. 18 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
15 d. 18 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
17 d. 18 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
11 d. 19 val. - Antonio Vivaldi „Juditos triumfas“. 2 v. 
oratorijos koncertinis atlikimas (lotynų k.). Muzikos vado-
vas ir dir. J.M.Jauniškis.
17 d. 15 val. Didžiojoje salėje - VII tarptautinis M.K.Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursas Vargonininkų II turas.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
11 d. 19 val. - „Telemanno triumfas“. Sezono pradžios 
koncertas. Solistas A.Puskunigis (obojus, Prancūzija). 
G.Žarėnaitė (smuikas), T.Petrikis (altas), C.Scibetta-
Puskunigis (klavesinas, Prancūzija), Vilniaus miesto sav. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
17 d. 19 val. - Atminimo koncertas, skirtas Chaimui 
Potašinskui ir Hermanui Perelšteinui. Atlikėjai: I.Milkevičiūtė, 
E.Kaniava, V.Prudnikovas, K.Smoriginas, R.Karpis, choras 
„Ąžuoliukas“ (dir. V.Miškinis), R.Vainoraitė-Gocentienė (for-
tepijonas), A.Gocentas (violončelė). Įėjimas - nemokamas.

MOKYTOJŲ nAMAi
11 d. 20 val. VMN Kiemelyje - Live/Alina Orlova. Alina 
Orlova kviečia pasitikti rudenį kartu.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
13 d. 18 val. Rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Banchetto musicale. Phoebi claro. Ansamblis „Magister 
Petrsu“ (Ispanija).
16 d. 19 val. - Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms meti-
nėms. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai: M.Rubackytė (forte-
pijonas), V.Gelgotas (fleita), V.Giedraitis (klarnetas), V.Lubauskas 
(obojus). Dir. J.Domarkas. Koncertą veda V.Gerulaitis.

KAunAs

RYŠiŲ KiEMElis
11 d. 19 val. - Festivalio „Senamiesčio žiogas 2015“ 
uždarymas. Grupė „Liūdni slibinai“, Kostas Smoriginas, 
grupė „Mėtų vėjas“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Nuostabi žinia tiems, kam prie širdies prancūziškojo šansono ir 
bliuzo žavesys, aistra, nuoširdumas ir subtilus erotizmas. Turime 
unikalią galimybę pajausti visą šio muzikinio žanro jėgą ir žave-
sį - spalio 9 d. jaukioje PIANO.LT salėje koncertuos kylanti prancūzų 
šansono ir bliuzo žvaigždė EmA HAmILTON (Emma Hamilton).

Amelijos iš Monmartro išvaizdos, Editos Piaf ir Patricijos Kas 
talento E.Hamilton su savo kolektyvu padovanos nuostabių dainų, 
šilto ir švelnaus bendravimo bei prancūziškos meilės šventę.

E.Hamilton nė kiek neabejojo rinkdamasi profesiją, kadangi 
muzika ją supo nuo pat mažų dienų. Jos tėvas - profesionalus mu-
zikantas, o būdama dar visai kūdikis, Ema savo tėvų koncertų 
metu gulėdavo lopšyje scenoje. „Kai man buvo penkeri, mokiau-
si groti pianinu ir norėjau tapti muzikante“, - sakė ji.

Kalbant apie šiandieną, būtina paminėti, kad E. Hamilton ir ABC 
studijos sutartis bei po to sekęs debiutinis atlikėjos albumas „La mu-
sique“ atvėrė Emai nesuskaičiuojamas galimybes. Po trijų savaičių 
nuo pasirodymo dienos albumas jau puikavosi ARIA džiazo muzikos 
geriausiųjų dešimtuko viršūnėje. „Mano pasirodymai suplanuoti arti-
miausių aštuonių mėnesių savaitgaliams. Aš nuolat keliauju. Tai nuos-
tabu, ir aš nemanau, kad kada nors nuo to pavargsiu“, - sako atlikėja.

„Laisvalaikio“ inf. 

Ema Hamilton koncertuos Lietuvoje!

Bilietai į vienintelį Emos Hamilton koncertą PIANO.LT klube (Trakų g. 9/1, Vilnius) 
parduodami visose bilietai.lt kasose!

„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

Klubo įkūrėjos, flamenko kultūros 
puoselėtojos Ilona Čibirienė ir Marina 
Golubeva sako, kad svarbiausias 
„Tientos“ tikslas - pažadinti flamenko 
dvasią.

„Norime, kad pas mus atėję žmo-
nės pažadintų savyje flamenko dva-
sią, šiame skubančiame pasaulyje 
atrastų laiko sau ir šokiui, pažintų 
savo kūną bei emocijas, nestokotų 
energijos ir šypsenų. Todėl kviečia-
me visus išmėginti temperamentin-
gąjį flamenko šokį! Kas norės kažką 
sužinoti - pasidalinsime savo žinio-
mis, kas žino daugiau už mus - pasi-
mokysime iš Jūsų“, - ragina klubo 
vadovės.

Pasak renginio organizatorių, lau-
kiami visi, nes nėra jokio amžiaus, 
lyties, figūros ar patirties cenzo: 
„Flamenkas - tai ne vien technika, 
kurios gali išmokti ir nė karto nešo-
kusieji jokio šokio. Kur kas svarbiau 
perteikta aistra, emocijos, jausmai. 
Taigi čia gyvenimiška patirtis labai 
pravers.“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Flamenko klubas „Tientos“ pradėjo aštuntąjį sezoną

 Nemokamos pamokos -  

rugsėjo 12 d. flamenko klube 

„Tientos“ (A.Jakšto g.9-108, 

Vilnius). Pradžia - 19 val.

l El. paštu tientos.flamenco@gmail.com.

l Tel. (8-698) 32-234 (Ilona), 

(8-687) 62-534 (Marina)

Išsamesnė InformacIja:

Vilniuje įsikūręs flamenko klubas 
„Tientos“ pradėjo aštuntąjį sezoną. 
Ta proga padovanojo nemokamų 
pamokų. Ir šį penktadienį, rugsėjo 
12 dieną, 19 val. laukiami visi no-
rintys išmėginti flamenką ir įdomiai 
leisti laisvalaikį.

EPA-Eltos nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos

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

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

spoRto klubai

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

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

Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 

Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt

Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 

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

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

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

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

Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt

Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110

Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091

Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams 
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

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

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

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius „ARS Libera 
International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į 
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216,  
www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

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

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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

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

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 0,29 Eur) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Muzikantas,  
prodiuseris Saulius 
Urbonavičius - Samas
1963 09 16

Didžiosios Britanijos 
princas Haris (Harry)
1984 09 15 

Profesionalios astrologės  LiLijos BanaitienĖs paslaugos 

Gali tekti priimti svarbius 
sprendimus, susijusius su asmeniniu 
gyvenimu ar meile. Jeigu turite antrąją 
pusę, teks apsispręsti, skirtis ar tuoktis. 
Darbe norėsite pradėti ką nors svar-
baus, reikšmingo - neskubėkite, o jei 
pradėsite, nerizikuokite, tada finansai 
bus stabilūs. Daugiau laiko praleiskite 
gryname ore, pasivaikščiojimai tikrai 
jums bus į naudą stiprinant imuninę 
sistemą. 

jaUČiUi

Tai laikas, kai jums puikiai 
seksis kurti naujus santykius ar atnau-
jinti senus. Jus puikiai veiks ruduo, 
kuris atneš daug atradimų ir malonių 
pažinčių. Šiuo metu neskubėkite 
tvarkyti karjeros ar verslo reikalų, nes 
norėdami pasiekti gerų rezultatų turite 
greitai reaguoti į situacijas. Finansinė 
situacija bus stabili, jeigu neinvestuosi-
te į nekilnojamąjį turtą. Ramybė, gamta 
ir poilsis bus ypač reikalingi sveikatai 
palaikyti.

DVYNIAMS

Puikiai klostysis meilės reika-
lai. Atsiras naujų galimybių susirasti 
antrąją pusę, tik netingėkite jomis 
pasinaudoti. Viskas jūsų rankose. 
Jeigu norėsite, tikrai būsite laimingi. 
Dirbdami komandoje pasieksite puikių 
rezultatų, aktyviai tvarkysite finansinius 
reikalus, sulauksite viliojančių pasiūly-
mų. Neužmirškite užsukti į sporto salę, 
tada tikrai gera savijauta ir atvaizdas 
veidrodyje jus džiugins ir dovanos gerą 
nuotaiką bei pasitikėjimą savo jėgomis.

AVINuI

Prognozė rugsėjo 11-17 d. 

Santykiai su mylimu žmogumi 
gali jums varžyti laisvę, todėl teks imtis 
nemalonių sprendimų. Šioje situacijoje 
geriau daugiau klausytis, ką kalba jūsų 
antroji pusė, ir rečiau kalbėti, tik taip 
pavyks išlaikyti gerus santykius. Būsite 
labai darbingi. Pajamos šiuo metu stabi-
lios, atidėkite keliones, galite investuoti į 
vaikų mokslą ir pramogas, daugiau laiko 
skirti ligų profilaktikai. Daugiau būkite 
gryname ore, eikite į turistinius žygius - 
taip atgausite vidinę harmoniją. 

ŠAuLIuI

Labai palanku puoselėti anksčiau 
sukurtus santykius ir pradėti naujus. Bus 
svarbūs reikalai, susiję su partneriais, 
sutartimis. Stenkitės padaryti tai, ko 
ilgą laiką nesiryžote atlikti. Dabar užteks 
drąsos sėkmingai įgyvendinti sudėtingus 
planus. Nebijokite atsakomybės, pajamos 
bus stabilios, galite investuoti į verslą. 
Plėtodami finansinę veiklą galite sulaukti 
partnerio palaikymo. Dviratis, baseinas, 
joga, šokis - tai geros nuotaikos ir pui-
kios sveikatos šaltinis jums.

SKORPIONuI

Sėkmingai klostysis asmeninis 
gyvenimas, santykiai su partneriu 
nebus nuobodūs, sugalvosite, kaip 
juos paįvairinti. Vienišių laukia 
įdomios ir intriguojančios pažintys. 
Teks spręsti reikalus, susijusius su 
finansais ir kreditais, dokumentų 
tvarkymu. Finansinė situacija bus 
stabili, nenumatoma pajamų didėji-
mo. Ribokite išlaidas laisvalaikiui, 
pasimėgaukite ramiais pasivaikščio-
jimais gamtoje.

sVaRstYKLĖMs

Pasistenkite šiuo metu neuž-
merkti akių, taip pat nepasiduokite kitų 
apžavams ir įtakai, nes galite pražiop-
soti ką nors svarbaus ir reikšmingo. 
Jums bus aktualūs kolektyviniai 
darbai arba sumanymai, gimę kartu 
su draugais. Finansai bus stabilūs, 
didelių išlaidų nenumatoma. Jeigu 
nepradėsite remonto darbų, sveikatos 
sutrikimai neturėtų jūsų varginti. 
Venkite alkoholinių gėrimų, nepikt-
naudžiaukite vaistais.

VĖŽiUi

Jums puikiai seksis ben-
drauti su priešingos lyties atstovais. 
Neužmirškite, kad ilgalaikių santykių 
pagrindas yra tarpusavio pagarba. 
Galite gauti naujų pasiūlymų dėl darbo, 
atidžiai tvarkykite dokumentus, venkite 
konfliktų. Finansinė situacija bus stabi-
li, jeigu atidžiai skaičiuosite savo biu-
džetą, nevyksite į keliones. Pasistenkite 
nepervargti darbe. Jeigu matote, kad 
jus bando apkrauti darbais, mandagiai 
atsisakykite.

LiŪtUi

Malonių akimirkų pažers jūsų 
antroji pusė, galimos išskirtinės staigme-
nos ir dėmesys, todėl labai svarbu pasi-
tikėti ir vystyti jums rodomus jausmus. 
Darbe lydės sėkmė, ypač seksis srityse, 
susijusiose su administravimu, vado-
vavimu, tarptautiniais ryšiais ir gamyba. 
Finansinė padėtis bus stabili, jeigu 
skaičiuosite savo biudžetą ir nedarysite 
didelių investicijų į nekilnojamąjį turtą. 
Puikus laikas pasirūpinti savo sveikata, 
atlikti organizmo valymo procedūras.

MERGELEI

Meilės metas, tad nešvaistykite 
laiko su neįdomiais žmonėmis. Geriau 
tą laiką dovanokite savo antrajai pusei. 
Leiskite sau mylėti ir džiaugtis gyve-
nimu. Labai palankus metas tvarkyti 
su nekilnojamuoju turtu susijusius 
reikalus. Finansinė situacija gali pasi-
keisti į gerąją pusę, jeigu turite verslo 
partnerių užsienyje. Pasirūpinkite savo 
sveikata ir poilsiu, neužmirškite dažniau 
užsukti į baseiną ir pasinaudoti SPA 
procedūromis.

oŽiaRaGiUi

Asmeniniame gyvenime netrūks 
romantikos ir malonių akimirkų. 
Nuotaika bus pakili. Tai metas, kai 
sutiksite sau skirtą žmogų arba iš 
mylimo žmogaus išgirsite ilgai lauktą 
pasiūlymą. Tinkamas metas jūsų 
karjerai. Šiuo metu jums nėra neį-
veikiamų užduočių, aplinkybės dabar 
klostosi labai palankiai. Jeigu turite 
žalingų įpročių, dabar tinkamas metas 
jų atsikratyti arba padėti tai padaryti 
artimiesiems. 

ŽUViMs

Asmeninis gyvenimas turėtų 
tekėti ramiai, jei per daug nevadovau-
site savo antrajai pusei, - nesikišite į 
jos asmeninius reikalus. Darbe galite 
gauti viliojantį darbo ar pelningo 
projekto pasiūlymą. Parankus metas 
pasirūpinti savimi, užsukite į grožio 
saloną, atlikite sveikatinimo procedūras 
SPA centruose. Saugokitės prie van-
dens telkinių.

VANDENIuI

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Aktorius  
Vytautas Rumšas jaunesnysis
1980 09 12

Dirigentas  
Modestas Pitrėnas
1974 09 15
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Aleksandrovičius. It. 
Meteoritas. AV. Dažo.  
Lakalas. Kitelis. Dūmas. Rasot. 
„Lolita“. Omas. Pagalys.  
Remas. EE. Pikasas. Gogolis.  
Mo. Isakas. Opa. Palatinas. Ras. 
Osana. Šis. Ypati. TR. Šakalas.  
Erikas. Re. Aris. Piranija. Tunisas. 
Gitara. Asas.
Horizontaliai: Karina. Tru. Erelis. 
Loren. Topazas. Skeletas.  
Tašas. Gadina. Norvilas. Nakas.  
Sol. Ar. Rūta. Lygis. Lig. Visos.  
Šasi. Visa. Garis. Marokas. Pa.  
Al. Elas. Ir. Išvadomis. Era.  
Kūmas. Lyra. Sadamas. Pina.  
Alas. Plakis. Ižas. Ema. Taja. Tos. 
„N.E.O.“. Eisas.
Pažymėtuose langeliuose: 
KalKaKmenis.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo  
15 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Birutė Prakienė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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RETENYBĖ. Tokijo botanikos sode pražydo 
gigantiškasis amorfofalas, sutraukęs minias 
lankytojų. Mat šis retas subtropinis augalas, 
skleidžiantis itin nemalonų kvapą, primenan-
tį pūvančios mėsos tvaiką, žydi gana retai. 
Lavongėle dažnai vadinamas augalas neturi 
konkretaus žydėjimo ciklo: kartais pražysta 
kas kelerius metus, o kartais - kas kelis de-
šimtmečius.

l

Mokytoja barasi:
- Jei taip ir toliau mokysies, tavo tėvas 

pražils!!!
- Įsivaizduoju kaip jis apsidžiaugs, - ki-

kena Petriukas, - juk dabar jis visiškai plikas!
l

- Susitikinėju su dviem vyrais ir nežinau 
kurį pasirinkti?

- O ką tau širdis sako?
- Širdis sako... baik cirkus!!! Vyras su-

žinos - užmuš.
l

Mokytoja:
- Petriuk, kodėl vakar nebuvai mokykloje?

- Man galvą skaudėjo.
- Bet gi tave vaikai vakar matė lauke 

žaidžiantį futbolą!
- Na taip, bet man kojų tai neskaudėjo...

l

Jeigu norite lankyti karatė kursus, turite 
mokėti tris dalykus:

1. Apsirengti kimono.
2. Užsijuosti diržą.
3. Išmokti vaikščioti su ramentais.

l

Žmona vyrui gimtadienio proga padova-
nojo šuolį su parašiutu. O vyras bijo aukščio. 
Vis tik po kursų ruošėsi šokti. Žmona su 
sūnum stebėjo šuolį. Vyras sėkmingai nusi-

leidžia, bet guli ir nesikelia. Žmona sako 
sūnui:

- Nubėk pažiūrėti, ar kvėpuoja tėtis.
Vaikas nubėga ir parbėga.
- Na, kaip? Ar kvėpuoja?
- Tėtis tai kvėpuoja, bet aplink jį kvėpuot 

neįmanoma.
l

Žinote, kas yra stebuklinga liemenėlė? 
Tu ją atsegi ir stebiesi: „O kur krūtinė?“

l

- Ko stovi priešais veidrodį užsimerkusi? - 
klausia vyras žmonos blondinės.

- Noriu pamatyti, kaip atrodau, kai mie-
gu. Bet kažkaip tamsu ir nesimato.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

PRAMOGOS. Keturkojų šeimininkai susigalvoja įvairiausių pramogų -
Vokietijos Vernau mieste vyko mopsų ir buldogų lenktynės.

MOLIŪGAI. Legendinio JAV dainininko 

Elvio Preslio (Elvis Prestley) figūra,  

padaryta iš moliūgų Klaistove (Vokietija), -  

tik vienas iš įspūdingų eksponatų  

tradicinėje kasmetėje moliūgų parodoje. 

Čia įvairioms skulptūroms panaudota 

apie 100 000 įvairiausių dydžių moliūgų.
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