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10 faktų apie audrių bružą

vitalijaus cololo vairavimo ypatumai

dar viena karūna karolinai
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n Gimimo data ir vieta: 1991 m. 

kovo 25 d., Vilnius

n Išsilavinimas: interjero dizainas, 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

(VTDK)
n Šeimos padėtis: netekėjusi

n Tinklalapis: www.interjeropasaka.lt
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Kuriant interjerą 
svarbiausia 
suvoKti asmenybės 
pasaulėžiūrą, 
perprasti 
žmogaus gyvenimo 
filosofiją, Kuo jis 
vadovaujasi, Kas jį 
džiugina ar ramina

Vaida Žemaitytė - 
interjero dizainerė su molbertu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Pasakojote, kad su interjero dizainu 
pirmą kartą susidūrėte tada, kai padėjo-
te mamai įrengti butą. Ar tai reiškia, kad 
sekate mamos pėdomis?

- Nuo mažų dienų domėjausi menais, lan-
kiau dailės mokyklą. Mano tėtis - dailininkas, 
juvelyras, tad polinkis menui, manau, įgimtas. 
Bet mamos būsto kūrimas atvėrė estetinį su-
vokimą apie mus supančią aplinką, pajutau 
glaudų ryšį tarp žmogaus ir jo asmeninės erd-
vės. Tai paskatino dalyvauti interjero kūrimo 
procese nuo pradžių iki galo.

- Kas buvo sunkiausia pradedant in-
terjero dizainerės darbą?

- Svarbiausia buvo ir yra komunikacija su 
klientu. Didžiausias iššūkis - perprasti jo porei-
kius ir norus, visa tai įgyvendinti pagrindžiant 
logiškais ir ergonomiškais, tam tikro interjero 
atžvilgiu teisingais sprendimais. Tik atskleidusi 
kliento vidinį pasaulį ir suvokusi jo gyvenimo 
filosofiją, galiu pasiūlyti tinkamiausią sprendimą.

- Sakykite, kaip per pastaruosius me-
tus Lietuvoje keitėsi interjero dizainerių 
poreikis?

- Teigiamai. Atsivėrus Europos Sąjungos 
sienoms žmonės pradėjo laisvai keliauti, do-
mėtis, sekti vakarietiškomis tendencijomis. 
Būstus įsikuriantys žmonės pradeda suvokti, 
kad dizaineris nėra dekoratorius, parenkantis 
užuolaidas. Tai yra žmogus, gebantis techni-
nes situacijas suderinti su funkcija ir stiliumi.

- Kokios gyvenamojo būsto interjero 
dizaino tendencijos šiandien populiariau-
sios?

- Visos tendencijos ir mados labai greitai 
keičiasi, ypač tai matyti tarptautinėse paro-
dose. Pavyzdžiui, praėjusiais metais visi troš-
ko akinamai balto marmuro, šiemet dairosi į 
madą grįžusį „eglutės“ parketą. Tačiau ne-
sensta suvokimas, kad aplinka tarnauja žmo-
gui, o ne žmogus - aplinkai. Sienų spalvos ir 

aksesuarai gali būti keičiami, tačiau visa ko 
esmė yra funkcionalumas.

- Šiandien vis dar populiaru sekti 
skandinavišku stiliumi. Kuo jis toks pa-
trauklus žmonėms?

- Kaip minėjau, būtent šio stiliaus pagrin-
diniai bruožai yra ergonomija, funkcionalumas 
ir harmonija su aplinka. Tai yra siekiamiau-
sios interjero vertybės šiomis dienomis.

- O kaip apibūdintumėte tradicinį lie-
tuvišką namų interjero stilių? Ar toks 
apskritai egzistuoja?

- Lietuviai pasižymi išskirtiniu estetikos 
suvokimu. Jiems patinka švarios ir šviesios 
erdvės, lakoniškos formos. Jie ieško statiškų 
ir aiškių sprendimų. Mane šie faktai džiugina.

- Ko dažniausiai prašo užsakovai? Dėl 
ko dažniausiai nerimauja?

- Dažniausiai domisi, ar interjero dizaineris 
dalyvauja statybų procese, ar palaiko visą staty-
bų eigą, ar konsultuoja statybininkus, lankosi 
objekte. Man atsakius „taip“, jie nurimsta ir at-
sipalaiduoja. Suvokia, kad spręsti techninių klau-
simų ar studijuoti brėžinių jiems neteks. Būtent 
tuo ir skiriasi dizaineris nuo dekoratoriaus.

- O ką pasakytumėte skeptikams, ku-
rie įsitikinę, kad ir patys gali įsirengti 
butą ar namą?

- Dalis žmonių dar ir dabar mano, kad di-
zaineris atlieka tik dekoratoriaus vaidmenį, 
parenka spalvas ir tapetus. Tačiau yra ir tech-
ninė proceso dalis, kurią profesionaliai iš-
spręsti geba tik kvalifikuotas specialistas, sa-
vo srities diplomuotas žinovas.

- Kokias dažniausias klaidas daro 
žmonės patys kurdami interjerą?

- Prie nesuderintų spalvų, netinkamo raš-
to tapetų ar užuolaidų galima priprasti, bet per 
mažas šviesos kiekis, apšvietimo scenarijaus 
nebuvimas ar kištukinių lizdų trūkumas gali 
tapti rimtu diskomfortą keliančiu veiksniu.

Interjero dizainerė VaIda ŽeImaItytė (24) džiaugiasi, kad pastaruoju metu Lietuvoje žmonės savo būstų įrengimą vis dažniau 
patiki specialistams. menininko gyslelę turinti mergina griauna nusistovėjusį stereotipą, kad dizaineris parenka tik užuolaidas ir  
tapetų spalvas. Ji įsitikinusi - dekoracijas galima bet kada pakeisti, todėl pagrindinis Vaidos darbas prasideda statybų aikštelėje ir 
prie puodelio kavos su klientu, kai jaunai dizainerei tenka būti ne tik interjero specialiste, bet ir savotiška psichologe.



- Kokie užsakovai yra įnoringiausi, o 
kokie paprasčiausi?

- Neišskirčiau nė vieno. Šioje srityje svar-
biausia yra komunikacija. Tinkamai bendra-
darbiaujant įmanoma pasiekti teisingiausių 
sprendimų, labiausiai atspindinčių interjere 
gyvenančio žmogaus poreikius ir norus.

- O ką manote apie šiandien vis po-
puliarėjančius išmaniuosius būstus. Ar 
Lietuvoje jų poreikis auga?

- Išmanieji būstai populiarūs Vakarų Eu-
ropoje. Lietuvoje jie žengia pirmuosius žings-
nius, tačiau vis dažniau sulaukiu klausimų. 
Klientai nori pasiekti maksimalų komforto 
lygį namuose. Patogu išmaniuoju telefonu 
įjungti šviesą nuotoliniu būdu ir šitaip jaustis 
saugiau dėl vagių. Nuolatinis šilumos valdy-
mas leidžia taupyti sąnaudas, o muzikos ar, 

pavyzdžiui, pirties įjungimas nuotoliniu būdu 
suteikia maksimalų komfortą. Tačiau visiems 
žmogaus poreikiams suvokti ir patenkinti rei-
kalingas sisteminimas, kurį puikiai kuruoju, 
todėl gebu įgyvendinti ergonomiškiausią 
sprendimą.

- Ką jums būtina sužinoti apie žmo-
gaus asmenybę, charakterį prieš prade-
dant kurti jam namų interjerą?

- Svarbiausia suvokti asmenybės pasau-
lėžiūrą, perprasti žmogaus gyvenimo filoso-
fiją, kuo jis vadovaujasi, kas jį džiugina ar ra-
mina. Svarbu, kokios spalvos ir interjero sti-
lius malonus jo akiai. Koks žmogaus hobis ar 
laisvalaikis, veikla ar net įpročiai.

- Kaip įrengta erdvė jums pačiai yra to-
buliausia?

- Tobuliausia erdvė yra ta, kuri patogi 
man, kuri yra harmoninga ir ergonomiška. 
Visas spalvas ir akcentus keičiu pagal nuotai-
ką, bet didžiausią dėmesį skiriu komfortui. 
Išskiriu apšvietimą interjere, jis turi būti di-
namiškas, privalo būti scenarijai, sluoksniai: 
bendras - kai tvarkausi, akcentinis, kai noriu 
ką nors išskirti, funkcinis, kai gaminu, deko-
ratyvus, kai noriu papuošti.

- Kuriate interjerą ne tik gyvenamo-
sioms patalpoms, bet ir įstaigoms. Kokį 
interjerą kurti jums patinka labiau?

- Abi kryptys yra įdomios ir kardinaliai 
skirtingos. Namų epicentru tampa asmuo, o 
visuomeninių erdvių - žmonių grupės. Ge-
bėjimas suvaldyti situaciją, pritaikyti erdvę 
pagal iškeltus kriterijus man suteikia 
džiaugsmo.

- Kokį interjerą sukurti paprasčiau - 
mažo būsto ar didelio?

- Abiejose erdvėse privalo būti tos pačios 
zonos. Didelės erdvės labiau leidžia atsi-
skleisti vaizduotei, o mažos tampa tarsi mini 
rebusu, kurį norisi kuo kruopščiau išspręsti.

- Kur semiatės idėjų?
- Idėjų semiuosi parodose, keliauju. Įgyto-

mis idėjomis dalinuosi, rašau tinklaraštį „In-
terjero pasaka“, rašau straipsnius ir apžvalgas. 
Įgytas idėjas integruoju į kuriamus interjerus.

- Kuo užsiimate laisvalaikiu?
- Laisvalaikiu tapau, piešiu. Tai padeda 

pajusti ryšį su spalvomis, suvokti jų dermę. 
O kartu - tai ramina. Manau, tai paveldėjau 
iš tėčio.
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Anot Vaidos, lietuviams 
interjere patinka  
švarios ir šviesios erdvės

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  1 8 7

„LaisvaLaikio“ interviu

Tobuliausia 
erdvė yra Ta, kuri 
paTogi man, yra 
harmoninga ir 
ergonomiška

Interjero dizainerė  
Vaida Žemaitytė  
laisvalaikiu mėgsta tapyti Fo

to
gr

af
ija

: G
ab

ija
 M

on
ik

a 
Va

in
iu

tė
 (G

M
V 

Ph
ot

og
ra

ph
y)



8 laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  1 8

Dainininkė Urtė Šilagalytė kitą 
vasarą motociklu svajoja aplankyti 
žinomas Lietuvos vietas

Asmeninio Urtės Šilagalytės albumo nuotr.

Pasipuošė dar viena karūna

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Veidai

U.Šilagalytė išbandė naujutėlaitį tėčio motociklą
Trumpam į Lietuvą iš Milano grįžusi dainininkė 
UrTė ŠiLagaLyTė (23) turėjo progos ne tik da-
lyvauti prabangiose draugų (indrės Kavaliaus-
kaitės ir Jogailos Morkūno) vestuvėse, bet ir 
pasidžiaugti išsipildžiusia savo tėčio svajone - 
naujutėlaičiu „Harley Davidson“ motociklu. 
atlikėja džiaugiasi, kad per trumpą viešnagę 
namuose ji spėjo juo pasimėgauti.

Nors šis motociklas Urtės tėčio, dainininkė ne-
atmeta galimybės kada nors pati sėsti prie tokios 
transporto priemonės vairo. „Nors mano svajonės 
dabar kitokios, turiu užsibrėžusi vieną tikslą - kitą 
vasarą labai norėčiau apkeliauti gražiausias Lietuvos 
vietas, skirdama tam ilgesnį savaitgalį. Būtent mo-
tociklas, kaip transporto priemonė, būtų visos ke-
lionės akcentas“, - neslėpė Urtė.

Šį kartą ją po Vilniaus gatves vežiojo tėtis, 
tačiau visai neseniai Romoje ją motociklu vėžino 
net kunigas. „Esu išmokyta taip, kad lekiant bet 
kokia transporto priemone svarbiausia yra vai-
ruotojas, su kuriuo važiuoji. Jei juo pasitiki, visa 
kelionė tampa rami ir maloni. Bet jausmas, atsi-
sėdus ant „Harley Davidson“, - kažkas nerealaus, 
turiu silpnybę greičiui ir gražioms ar įdomioms 
transporto priemonėms. Ši - kažkas tokio, ko 
žodžiais neapibūdinsi. Pavasarį, koncertuodama 
Romoje, taip pat turėjau pramogą būti pavėžinta 
paties kunigo“, - pasakojo dainininkė.

Ji džiaugiasi, kad išsipildė tėčio svajonė, o šei-
myna turės, kaip įdomiai praleisti laisvalaikį. „Ma-
nau, kad visada gyvenime reikia ieškoti to, kuo 
galėtum save džiuginti“, - šypsodamasi sakė Urtė.

Po konkurso į Lietuvą trumpam grįžusi 
Karolina džiaugėsi pasiektais rezultatais. 
„Viso konkurso metu mane lydėjo sėkmė ir 
pergalės. Esu labai laiminga, kad du mėne-
siai pasiruošimo nenuėjo veltui“, - sakė ma-
nekenė. Be laimėtos karūnos, Karolina par-
sivežė ir penkių skirtingų rungčių laimėji-
mus. Mergina nugalėjo nacionalinio kostiu-
mo konkursą, „Miss bikini“, „Favourite 
Model Miss Planet 2015 by PatioART 
Advertising agency“, „The best model of 
GRP“, vakarinės suknelės pristatymo rung-
tyje - „Miss elegancija“.

Konkurse ypač išsiskyrė Karolinos suk-
nelė nacionalinio kostiumo rungtyje. Mergina 
buvo pasipuošusi apdaru, suvertu iš 25 tūkst. 
gintaro akmenėlių. Suknelę sukūrė dizainerės 
Dalia Duškesė ir Algina Žalimienė. „Su ja 
Tbilisyje teko pasirodyti net 6 kartus įvairiuo-
se renginiuose, visi labai norėjo prieiti ir nu-
sifotografuoti, pamatyti unikalią ir pačią bran-
giausią - net 30 tūkst. eurų įvertintą - kon-
kurso suknelę“, - pasakojo K.Toleikytė.

Jau netrukus manekenės laukia kelio-
nė į Rygą. Ten Karolina fotografuosis lat-
viškam žurnalui „L’Officiel“.

Praėjusį savaitgalį gruzijos sostinėje Tbilisyje vykusiame „Miss Planet 2015“ kon-
kurse modelis KaroLina ToLeiKyTė (19) pateko į gražiausių planetos merginų 
trejetuką ir tapo antrąja vicemis. Pirmąją vietą laimėjo gruzinė Tika Babluan, o 
pirmąja vicemis tapo Švedijos atstovė.
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Audrių Bružą
Ne vieną įsimintiną vaidmenį teatre ir televizijoje sukū-
rusio aktoriaus AudriAus Bružo (35) gyvenime - daug 
improvizacijų ir humoro. Įvairiose situacijose improvi-
zuojantis vyras nesileidžia į  kalbas paklaustas apie šei-
mą, asmeninį gyvenimą, tačiau „Laisvalaikiui“ pavyko 
atskleisti keletą asmeninių faktų apie žinomą aktorių.

n Piniginėje Audrius nešiojasi traukinio pervažiuotą mo-
netą. „Kažkada gavau ją iš vieno vaikino, kuris tvirtino, 
kad moneta nešė jam laimę. Nors monetos savo talismanu 
nepavadinčiau, visad ją nešiojuosi, prisimindamas gražią 
jaunuolio intenciją ir perduotą gerą energiją“, - sakė jis.
n Audriaus šaldytuve visada yra pomidorų ir tuno skardinių. 
Bene įdomiausias aktoriaus ragautas dalykas yra norvegų 
klasika - „Surstromming“ - surūgusi Baltijos jūros silkė.
n A.Bružas sako, kad yra ganėtinai praktiškas ir visada 
gerai pagalvoja, ką įsigyti: „Nemėgstu apsikrauti daiktais. 
Nesąmonių neperku, jei tą minutę nepasimaišo protas. 
Juk prasti, nereikalingi dalykai iškart tampa šiukšlėmis.“ 
n Aktorius mėgsta patogius, komfortiškus, gerai važiuo-
jančius ir retai gendančius automobilius. Pats šiuo metu 
vairuoja septynių vietų „Chrysler Town & Country“.
n „Paauglystėje daug skaičiau: nuo M.Bulgakovo ar
F.Dostojevskio iki filosofinės ar mokslinės literatūros. 
Dabar jokia knyga taip nenustebina kaip tada, kai dauge-
lis dalykų dar nepatirti“, - sakė jis. Pastaruoju metu  
labiausiai įsiminusi knyga - Žano Fransua Dotjė (Jean 
Francois Dortier) „Žmogus - keistas gyvūnas“.
n Per televiziją žiūrėti sporto žinomas vyras nemėgsta, 
tačiau mielai ima raketę į rankas ir eina žaisti skvošo. Kar-
tais sužaidžia ir partiją paauglystėje labai mėgto stalo teniso.
n Jei galėtų atsikratyti kokios nors savybės, A.Bružas 
sako, kad rečiau dalintų patarimus neprašytas: „Gerais 
norais pragaro kelias grįstas. Man galbūt ne visada tinka 
šis posakis, bet dažniau galėčiau išgirsti pagalbos prašymą, 
o ne rodyti iniciatyvą, net ir esant geroms paskatoms.“
n Šiuo metu jis nekolekcionuoja, tačiau pamena, kad paau-
glystėje turėjo ne vieną kolekciją. Audrius rinko pašto žen-
klus, tuščias skardines, paveikslėlius nuo gumos ir kita.
n Labiausiai patinka geltona, mažiausiai - juoda spalvos.
n Nors Audrius mokykloje gerai mokėsi, fizikos, chemi-
jos ir matematikos jis niekada nemėgo.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Veidai

Praėjusią savaitę žinomi žmonės su savo vaikais rinkosi į naujo 
projekto „Children City“ pristatymą Vilniuje. Ne vienus metus Pie-
tų Prancūzijoje ir Austrijos sostinėje Vienoje sėkmingai veikiančio 
projekto tikslas - suburti kuo daugiau šeimų, norinčių kuo kokybiš-
kiau auginti savo vaikus. Viena iš projekto kūrėjų AgNė grigAliū-
NieNė  (34) džiaugėsi, kad nuo šiol tėvai ir vaikučiai turės unikalią 
vietą, kur galės ne tik įsigyti kokybiškų žaislų, bet ir juos išbandyti.

Agnė grigaliūnienė kviečia 
daugiau laiko skirti savo vaikams

„Kai kūrėme „Children City“ Vilniuje, stengėmės įsijausti į vai-
ką. Galime pasidžiaugti įdomia nematytų žaislų kolekcija, kreipiame 
dėmesį į socialinę gamintojų atsakomybę. Taip pat stengiamės žais-
lus pateikti taip, kad jie dailiai atrodytų, būtų tinkamai supakuoti, 
kvepėtų vanile“, - pasakojo A.Grigaliūnienė.

Projekto pristatymo vakarą Agnė svečius supažindino ir su nau-
ja iniciatyva vaikams „Aštunta minutė“. „Tyrimų duomenimis, lietu-
viai bendravimui su savo vaikais per dieną skiria vidutiniškai vos 7 
minutes. „Aštunta minutė“ - tarsi prašymas ar priminimas sau ir 
kitiems, kad vaikams reikia skirti kuo daugiau kokybiško laiko“, - 
sakė A.Grigaliūnienė.

„Aštuntos minutės“ idėja paprasta - vaikai ir tėveliai bus kvie-
čiami į renginius, kurie bus ne tik edukaciniai, jie bus rengiami taip, 
kad tėvai ir vaikai praleistų kuo daugiau kokybiško laiko kartu. Per 
metus planuojama surengti aštuonis renginius. Be to, kiekvieną mė-
nesį bus kreipiamas dėmesys į įvairias vaikų problemas Lietuvoje.

TV laidų vedėja Beata 
Nicholson su dukra

Prodiuserė Goda 
Skačkauskaitė-Jokubaitienė 
su pirmagimiu

Modelis Kristina Tučkutė 
su vyru Patriku (Patric)

 Viena iš projekto iniciatorių  
Agnė Grigaliūnienė su vyru  

Simu ir jauniausia dukrele Jone
Stasio Žumbio nuotr.
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NUOMONĖ

Žygimantas stakėnas

Vairuojant visko pasitaiko. Prie vairo susierzina kiekvienas. Ma-
ne dažniausiai erzina, kai kiti vairuotojai nerodo posūkio, netvar-
kingai pastato automobilį, tarkime, per dvi vietas, sukelia avaringų 
situacijų. Tačiau pats stengiuosi būti optimistiškas ir nemanau, kad 
labai jau bloga ta mūsų vairavimo kultūra. Bent stengiamės būti 
kultūringi keliuose. Tiesa, reikia pripažinti, kad dar yra kur pasi-
stengti - praleisti vienam kitą, padėkoti. Kiti eismo dalyviai - dvira-
tininkai ir pėstieji - man netrukdo. Nebent kartais vaikus reikia 
sudrausminti, kad į gatvę eitų atsargiau. Net ir tose leistinose vieto-
se - perėjose. Dar viena, matyt, daugeliui aktuali problema - eismo 
spūstys. Džiaugiuosi, kad bent man asmeniškai, įsigijus būstą centre, 
nebetenka kankintis spūstyse. Bet matau internete: kiti žmonės pasi-
piktinę, jog sėdi po valandą spūstyse. Kiek žinau, stengiamasi spręs-
ti tą problemą - vairuotojai raginami neblokuoti sankryžų, priimami 
kiti sprendimai. Bet būkime atviri - gyvename didmiestyje. Kaip ir 
kiekviename didmiestyje, žmonės važiuoja iš darbo, į darbą ir susi-
daro spūstys. Reikia kitokių sprendimų - išvažiuoti anksčiau iš dar-
bo arba vėliau. O šiaip mano pagrindinė taisyklė tiek vairuojant, tiek 
einant per kelią - reikia ne žiūrėti, o matyti.

Ką manai?

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Apie vairavimo kultūrą...
Rugsėjis oficialiai yra paskelbtas saugaus eismo mėnesiu. Šia proga dainininkė Vilija Pilibaitytė-Mia (32) ir televizijos laidų 
vedėjas ŽygiMantas stakėnas (33) su „laisvalaikiu“ dalijosi mintimis, kaip jie vertina eismo dalyvių elgesį keliuose.

vilija Pilibaitytė-mia

Galiu pasakyti, kad vairavimo kultūra, palyginti su ta, kokia 
ji buvo, tarkime, prieš 10 metų, stipriai pagerėjo. Mane labiausiai 
keliuose erzina neatsargūs, nedrausmingi, greitį mėgstantys vai-
ruotojai. Vairuoju jau 13-14 metų, todėl visada įvertinu avarijos 
tikimybę. Mano nuomone, jei esi kelyje, tampi atsakingas ne tik 
už save, bet ir už kitus. Man patinka atsargūs vairuotojai. Per 
visą savo vairavimo patirtį, laimei, patyriau tik vieną avariją. 
Tai buvo susidūrimas su briedžiu tamsiu paros metu. Nuo to 
laiko jaučiu poreikį būti atsargesnė, ypač kai tamsu. Dar pavo-
jingi eismo dalyviai yra krovininių automobilių vairuotojai. Nak-
tį dažnai pastebiu, kaip jie „plaukioja“ iš vienos eismo juostos į 
kitą. Suprantu, kad jiems sunku, trūksta poilsio, bet šitaip jie 
kelia pavojų ne tik sau, bet ir kitiems. Man ne kartą teko suktis 
iš situacijos, kad išvengčiau susidūrimo. Jei kalbėtume apie vai-
ravimą mieste, didmiesčiuose man vairuoti yra paprasčiau. Čia 
vairuotojai profesionalesni, labiau patyrę. Tačiau nemėgstu tų, 
kurie mieste bando lakstyti. Suprantu, kad mes visi skubame, bet 
tai daryti reikia atsargiai. Ypač visuomet reikia pagalvoti apie 
vaikus, kurie eina į mokyklą.
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? Turite svajonių automobilį?

- Galiu pasidžiaugti, kad šiuo metu kaip 
tik ir vairuoju tokį automobilį, apie kokį sva-
jojau, - „Dodge Nitro“. Man ypač patinka 
praktiški automobiliai. Turiu galvoje, kad au-
tomobilis turi būti  ekonomiškas kuro sąnau-
dų atžvilgiu, tačiau neturi kelti problemų ir 
jo galia. Nes mažo litražo automobiliai, liau-
diškai kalbant, kelyje tiesiog „netraukia“. 
Man, vedančiam renginius įvairiose Lietuvos 
vietose, svarbu, kad automobilis visur lengvai 
pravažiuotų bet kokiomis oro sąlygomis. Taip 
pat automobilis turi būti patogus ir talpus, 
kad galėčiau į jį sudėti viską, ko man reikia.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Viena ekstremaliausių situacijų buvo 

priešakyje pasitaikęs akivaizdžiai neblaivus 
vairuotojas, kuris mėtėsi po visas eismo juos-
tas, sukeldamas pavojų ne tik man, bet ir ki-
tiems eismo dalyviams. Tokiu atveju reikia 
greičiau aplenkti tą vairuotoją ir kaip įmano-
ma išvengti pavojaus. Tiesa, tą kartą neblai-
vus vairuotojas vis tiek nerimo ir aplenkė 
mane, bet vos už kelių kilometrų pamačiau, 
kad jis padarė avariją. Jis pasiekė tikslą, kurį 
tikriausiai ir norėjo pasiekti. 

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Be abejonės, rastumėte vaistinėlę ir ge-
sintuvą, kurių, didelei mano nuostabai, kai 
kurie nesivežioja. Kitados, kai dar vairavau 
„zaporožietį“, šis buvo užsidegęs, tad gesin-
tuvo svarba automobilyje yra neginčijama ir 

jis visuomet privalo būti veikiantis, naujas, 
tvarkingas. Rastumėte ir riedlentę su meš-
kere. Šie daiktai praverčia tuomet, kai atsi-
randa laiko vakuumai tarp renginių ar man 
tenka ko nors laukti. Kodėl tuomet nepasiva-
žinėjus riedlente ar neužmetus meškerės? 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Domiuosi šiek tiek, bet manau, kad visi 
automobiliai, net ir nauji, gerai rieda tik 5 
metus. Kai tik baigiasi jų garantija, jie prade-
da gesti, lūžti, kažkas būtinai stringa ir pana-
šiai, o tada reikia arba jo atsikratyti, arba keis-
ti visas detales, o jos kainuos panašiai tiek, 
kiek kainavo automobilis.  

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas? 

- Nemėgstu ir nesistengiu viršyti greičio, 
nebent yra kokia nors neišvengiama situaci-
ja, kai esu priverstas važiuoti greitai. Ir vis 
tiek tuomet važiuodamas stengiuosi nepa-
mesti proto. Net ir autostradoje kartais va-
žiuoju lėčiau, nei leistina, ir apskritai sten-
giuosi neskubėti. Manau, kad greitį ribojantys 
ženklai yra pastatyti ne veltui, ir tikrai ne 
tam, kad būtų galima lengviau nubausti vai-
ruotojus. Juk yra aiškios vietos, kur važiuoti 
pavojingiau, tai mūsų pačių labui. Yra tekę 
akis į akį susidurti su vilkiku autostrados vi-
duryje, - kadangi laikiausi saugaus greičio, 
pavyko laiku sustabdyti automobilį. Apskritai 
aš manau, kad yra kelio ruožų, kur turėtų 
būti dar mažesnį greitį nurodantys kelio ženk-
lai, tarkime, važiuojant link Alantos, kur ke-
lias yra kalnuotas. Tikriausiai ten jau ne vie-
nas erelis yra savo mašinos dugną palikęs. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Mėgstu važiuoti greitkeliais, tačiau kar-

tais labai smagu išsukti į šalutinius kelius, 
mat šie ne tokie nuobodūs. Lietuvoje, kai 
tekdavo važiuoti į Druskininkus, rinkdavau-
si kelią pro Rumšiškes, o dabar suku link 
Alytaus. Mėgstu, kai keičiasi vaizdai. Man 
labai patinka kelias Lenkijoje nuo Varšuvos 
iki Zakopanės. Tiesa, iki Varšuvos kelias yra 
baisus, nors nuolat tvarkomas. Kelias per 
Kijevą, link Azovo, Juodosios jūros taip pat 
labai mielas, nes Ukrainoje gyvena mano 
giminaičiai. Beje, labai geri keliai Baltarusi-
joje, bet ten labai juokingi policininkai. Jie 
slepiasi su greičio matuokliais pakrūmėse, 
kad vairuotojai jų nematytų, o policijos eki-
pažas laukia toliau. Ir jei tik viršiji greitį, tas 
policininkas iš krūmo skambina savo ekipa-
žui, praneša tavo valstybinius numerius, tad 
pabėgti ar išsisukti neįmanoma. Bet pama-
tytumėte, kaip jie juokingai atrodo tuose 
krūmuose, klūpėdami vos ne keturiomis. 

per piką renkasi meno galeriją

Garsus humoristas, televizijos laidų ir renginių vedėjas Vitalijus Cololo (41) moka 
pralinksminti ne tik televizijos žiūrovus. Humoro Vitalijus nestokoja ir vairuodamas, 
mat mėgsta dainuoti, vaidinti, kad bėga ar šoka. tiesa, greičiu jis nepiktnaudžiauja ir 
mano, kad greitį ribojantys ženklai sustatyti  mūsų pačių labui. 

Vitalijus Cololo 

Vitalijų Cololo vairuojant labiausiai 
erzina ne taisyklių nesilaikantys 

vairuotojai, o prasta kelių danga
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- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

- Vienas didžiausių mano reikalvimų, be 
ekonomiškumo, - komfortas. Man per savai-
tę tenka įveikti be galo didelius atstumus po 
visą Lietuvą ir po ilgos kelionės nepavargęs 
turiu lipti į sceną, vesti renginį. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Labiausiai mane erzina gal net ne žmo-
nės, o tiesiog prasti keliai. 

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

- Vienas rodiklių - mėtymasis tarp juostų. 
Taip pat nemanau, kad geras vairuotojas tas, 
kuris aplenkia  kitą automobilį ir iš karto su-
ka į dešinę. Na, tai kokio velnio lenkti? Bus 
ta dešinė. Tokie manevrai kelyje man tiesiog 
nesuvokiami. Gal kai kuriems reikėtų ilgiau 

automobilių spūstyse pastovėti, tuomet gal 
aprimtų nervai ir nebereikėtų taip mirtinai 
kažkur skubėti ir sukelti avarinių situacijų. 

- Jums tenka dirbti visoje šalyje, o 
gyvenate Druskininkuose. Ar nesunku 
nuolat tiek važinėti?

- Na, taip, mano namai ir šeima Druskinin-
kuose, o Vilniuje aš nuomojuosi butą. Seniau, 
kad ir kur būčiau, kur dirbčiau, visuomet sku-
bėdavau grįžti į Druskininkus, kad ir naktį. Ta-
čiau žmona vieną kartą pasakė, kad ji mažiausiai 
nori žinoti, jog aš važiuoju naktį pavargęs, ir 
jaudintis dėl to. Man Inga liepė geriau grįžti 
rečiau, bet sveikam ir be rizikos. Kartais, kad 
nebūtų nuobodu važiuoti, žiūriu, kokie automo-
biliai važiuoja prieš mane, ir galvoju žodžius ar 
žodžių junginius pagal raides arba sudedu skai-
čius, esančius ant jų valstybinių numerių.

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Tų istorijų būtų galima pasakoti ir pasa-
koti, bet manau, kad neretai kelyje aš pats 
prajuokinu kitus vairuotojus. Man tiesiog šiaip 
sau važiuoti yra liūdna, tad aš įsijungiu muziką 
ir pradedu dainuoti, rankomis šoku, o kartais 
įjungiu autopiloto režimą ir vaidinu, kad bėgu, 
mosuoju rankomis ir matau, kaip kiti vairuo-
tojai šypsosi. Turėčiau labai juokingai atrodyti. 
(Šypsosi.) O mane patį labiausiai prajuokina 
vairuojančios moterys, tuo pat metu darančios 
dar kelis darbus, arba vyrai, kurie mėto šiukš-
les pro gerai nuplautą, bet uždarytą langą.

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Seniau patekęs į spūstį nervindavausi, 
paskui supratau, kad kitaip nebus ir niekur čia 
mes visi nenuskubėsime. Galų gale piko me-
tu galima tiesiog neplanuoti jokių susitikimų, 
niekur nevažiuoti ir neteks piktintis dėl spūs-
čių. Piko metu geriau nueiti į meno galeriją 
ar pasivaikštinėti po mišką, pabūti gamtoje.  

Ratai

per piką renkasi meno galeriją
l Šiuo metu vairuoja: „Dodge Nitro“

l Svajonių automobilis: ekonomiškas ir 

komfortiškas
l Vairavimo stažas: 25 metai

l Dažniausias prietaras: „Prietaringas esu. Kai 

kelią perbėga juoda katė, aš sustoju ir laukiu, kol 

kas nors kitas pravažiuos pirmas.“ 

l Gražiausia automobilio spalva: saulėje 

deginto apelsino spalva

DosjėVitalijus Cololo 
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Suvienijusi kūrybinį potencialą ir jėgas drabužių ženklo „AiMi“ įkūrėja AidA MilAšiūtė-
Einorė su dizaineriu EgidijuMi rAiniu praėjusią savaitę pristatė naują rudens-žiemos 
kolekciją. Kaip sakė patys kūrėjai, tai tik pradžia - ateityje kolekciją žadama pildyti vis 
naujais modeliais. Susipažinti ir įvertinti originalių drabužių į šiuolaikinio dizaino ga-
leriją Vilniuje susirinko būrys žinomų žmonių. nors įprasta E.rainio kolekcijose matyti 
puošnias vakarines ar vestuvines sukneles, šį kartą pristatyti drabužiai kasdienai. Anot 
dizainerių, jie skirti miesto moteriai, kuri ieško universalumo, originalumo ir komforto.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas
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STILIUS

Dainininkė Liepa 
Mondeikaitė-Norkevičienė 

(dešinėje) su drauge

Aktorė Eglė Jackaitė 
(dešinėje) su drauge

TV laidų vedėja 
Eglė Kryževičienė

Tituluota 
gražuolė Gritė 
Maruškevičiūtė

TV laidų vedėjai  
Jolanta Svirnelytė  

ir Rokas Petkevičius

Naujoje „AiMi & Egidijus Rainys“ 
kolekcijoje vyravo natūralūs 
audiniai ir neutralios spalvos
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ŽvaigŽdės

Augantį pilvuką atvirai demonstravo vaikelio 
besilaukianti Kim Kardašian (Kim Kardashian)

EPA-Eltos nuotr.
Džulija Roberts (Julia Roberts) 

pasipuošė marškinėliais su 
Rikardo Tiši (Riccardo Tisci) 
atvaizdu

Kad „Givenchy“ mados namų ir jų kūrybos direktoriaus Rikardo Tiši (Riccar-

do Tisci) modelius ypač mėgsta kino ir scenos garsenybės dar kartą galima buvo 

įsitikinti per Niujorko mados savaitę. Į „Givenchy“ 2016 m. pavasario kolekcijos 

pristatymą susirinko įspūdingas žvaigždžių būrys. Tarp jų išsiskyrė meilę „Gi-

venchy“ mados namams demonstravusi aktorė Džulija RobeRTs (julia Roberts, 

47), pasipuošusi marškinėliais su dizainerio R.Tiši atvaizdu. Meilė, akivaizdu, abi-

pusė, nes Dž.Roberts buvo „Givenchy“ 2015 metų pavasario kolekcijos veidas.

Naujausios „Givenchy“ kolekcijos pristatymo nepraleido ir drąsiai bei atvirai au-

gantį pilvą demonstravusi antro vaikelio besilaukianti KiM KaRDašiaN (Kim Kardas-

hian, 34) su vyru KaNjė VesTu (Kanye West, 38). Ne tik garsioji pora, bet ir visa 

Kardašianų šeimyna - vieni pagrindinių „Givenchy“ mados namų klientų ir draugų.

„Givenchy“ šou 
pagerbė žvaigždių desantas



Čempionato akimirkos

Rugsėjo 5-10 dienomis Latvijos sostinės Rygos gatves užtvindė tūkstan-
tinė Lietuvos krepšinio aistruolių minia - čia vyko 39-ojo Europos vyrų 
krepšinio čempionato („Eurobasket 2015“) D grupės rungtynės. Latvijos 
krepšininkai, prieš kovą su Lietuvos rinktine rugsėjo 6-ąją, net juokavo 
sakydami, jog žaisdami Rygoje jausis lyg žaistų Lietuvoje.
Irmanto SIdarevIčIauS fotoreportažas
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Tūkstantinis lietuvių desantas Rygoje

Palaikyti Lietuvos krepšininkus Rygoje susirinko 
tūkstantinės gerai nusiteikusių aistruolių gretos

19

Čempionato akimirkos
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Tūkstantinis lietuvių desantas Rygoje

Rungtynėms ruošėsi ir sirgaliai

Dainininkas Gytis Paškevičius

Atlikėjas Donatas Baumila

Aušrinė Sabonytė, Mindaugo Kuzminsko  
mylimoji Eglė Andreikaitė ir Viktorija Pocienė

Legendinis krepšininkas 
Arvydas Sabonis

Atlikėja Liepa Mondeikaitė su 
vyru Evaldu Norkevičiumi
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GROŽIO PALETĖ

Paryžietės 
įvaizdis

Pagrindiniai 
akcentai:
● Raudonos lūpos
● Raudoni nagai
● Natūrali švelniai 
rausva oda
Kaip pasidaryti 
makiažą:
Paruoštą odą 
padenkite ilgai 
išliekančiu makiažo 
pagrindu. Jei reikia, 
ant probleminių 
odos vietų užtepkite 
maskuoklio. Makiažo 
pagrindą sutvirtinkite 
kompaktine pudra. 
Tuomet ant veido 
užtepkite bronzanto, 
tik nepersistenkite. 
Dienai rinkitės 
šviesesnį bronzantą. 
Skruostikaulius 
paryškinkite skaista
lais. Akių vokams 
rinkitės šviesius 
rožinius šešėlius. 
Apveskite rusvu 
pieštuku palei 
viršutinių blakstienų 
liniją ir šiek tiek palei 
apatinių. Paryškinkite 
blakstienas tušu. 
Lūpas apveskite 
ryškiai raudonu 
pieštuku ir nudažykite 
raudonais lūpdažiais.

įvaizdis vaKarui -  
dūminė mėlyna

Pagrindiniai akcentai:
● Mėlynos akys
● Mėlyni nagai
● Švelniai blizgančios lūpos
Kaip pasidaryti makiažą:
Paruoštą odą padenkite makiažo pagrindu, problemines vietas  
maskuokliu, sutvirtinkite kompaktine pudra. Skruostikaulius 
paryškinkite skaistalais. Šiame įvaizdyje daugiausia dėmesio 
skirkite akims. Jas ryškinkite mėlynais šešėliais ir apveskite 
akių šešėlių pieštuku. Blakstienas padažykite riečiančiu 
blakstienų tušu. Lūpoms rinkitės blizgį.

Vizažistė Rolana Kuprytė
Stasio Žumbio nuotr.

Rudeniui praskaidrinti - trys nauji
 makiažo įvaizdžiaiDidžiojoje Britanijoje šiuo metu gyvenan-

ti ir dirbanti vizažistė Rolana KupRytė 
trumpam atvykusi į lietuvą praėjusią sa-
vaitę Vilniuje pristatė keletą naujų makia-
žo įvaizdžių ir pasidalijo patarimais, kaip 
perprasti ne tik įmantrias makiažo tech-
nikas, bet ir kartais kaprizingus odos įno-
rius. anot jos, pagrindinė tobulo makiažo 
taisyklė - tolygi ir žvaliai atrodanti oda. 
„niekuomet netaupykite kokybiškiems 
veido priežiūros ir kosmetikos produk-
tams. Rinkitės tokią kosmetiką, kuri  
atitiktų jūsų odos tipą ir nekimštų porų“, - 
sakė vizažistė.
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Patarimai, kaiP Pasidaryti 
tobulą makiažą

● Niekada nesirinkite makiažo pagrindo pagal 
kaklo spalvą, nes jis yra šviesiausia kūno dalis.
● Nesirinkite per tamsaus makiažo pagrindo. 
Norėdamos suteikti veidui atspalvio, verčiau 
naudokite bronzinančią pudrą arba kreminius 
skaistalus.
● Tepti pudrą patariama tik makiažo šepetėliu 
palei plaukų augimo kryptį, tai yra iš viršaus į 
apačią.
● Prieš tepdamos lūpų dažus, padenkite lūpas 
nedideliu kiekiu skystos pudros. Tai padės 
spalvai išlikti ilgiau.
● Jei renkatės ryškių spalvų lūpų dažus, visada 
prieš tai naudokite lūpų pieštuką. Juo paryškinkite 
visas lūpas. Tik tada dažykite lūpų dažais.

● Lūpoms dažyti naudokite teptuką. Jei 
nepavyko tobulai jų nudažyti, paimkite ausų 
krapštuką ir taisykite makiažą juo braukdamos 
per lūpas iš viršaus į apačią arba atvirkščiai.
● Niekada nenaudokite tamsaus lūpų pieštuko 
su šviesiais lūpų dažais.
● Norėdamos, kad akių šešėliai išliktų visą 
dieną, prieš tai vokus padenkite akių šešėlių 
baze.
● Vakariniam makiažui rekomenduojama nau-
doti skystą akių kontūro pieštuką, o dieniniam - 
įprastą pieštuką.
● Raudonos ir rožinės atspalvių akių šešėlius 
visada papildykite akių kontūru, kad žvilgsniui 
suteiktumėte daugiau skvarbumo.
● Nepersistenkite - trijų atspalvių pakanka 
kūrybingam makiažui išgauti.
● Norėdamos pasidažyti blakstienas ir 
neišsitepti akių vokų, pasidėkite ant stalo 
veidrodėlį ir dažykitės žiūrėdamos į jį žemyn.
● Venkite traukyti tušo aplikatorių daugiau 
nei būtina. Priešingu atveju jūsų tušas greitai 
išdžius.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Graikų Princesės įvaizdis

Pagrindiniai akcentai:
● Išraiškingos akys
● Auksu spindintis veidas
● Auksiniai nagai
kaip pasidaryti makiažą:
Paruoštą odą padenkite makiažo pagrindu, problemines vietas - maskuokliu, sutvirtinkite kompaktine pudra. 
Ant veido užtepkite bronzinančią pudrą. Skruostikaulius paryškinkite skaistalais. Akims rinkitės auksinius 
šešėlius, vidinius akių kampučius pašviesinkite baltu pieštuku. Šešėlius lengvai išsklaidykite. Blakstienas 
paryškinkite ilginančiu blakstienų tušu.

Rudeniui praskaidrinti - trys nauji
 makiažo įvaizdžiai
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Grožio paletė

Rudenėjant gauname vis mažiau saulės, blunka vasariškas įdegis, o atslinkusios darganos alina odą. Kad pasikeitus metų laikui  
ji išliktų graži, įprastų procedūrų - šveitimo, valymo ir drėkinimo - nepakanka. Labai svarbu odą atgaivinti ir pamaitinti,  
o tam puikiai tiks rudens derliaus gėrybės. Veido kaukės iš lietuviško daržo sugrąžins odai spindesį ir švelnumą.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

valantys kopūstai
Susmulkinkite šviežių kopūstų lapus, geriausia 
mėsmale, ir uždėkite ant veido ir kaklo. Jokių 
papildomų priedų nereikia, o maždaug po 20 min. 
nusiplaukite šiltu vandeniu ir galėsite džiaugtis 
pagražėjusia oda.

petražolės - paakiams
Kelias petražolių šakeles susmulkinkite ir sumaišykite 
su šiek tiek grietinės. Gautą masę uždėkite ant paakių 
ir palaikykite apie 15 min.

nebijokite burokėlių!
Šviežių burokėlių riekelių ant veido dėti neverta, 
tačiau šiose daržovėse gausu B grupės vitaminų, 
jodo, magnio, kalio ir geležies, tad kaukė su jogurtu 
bus puiki grožio priemonė. Sumaišykite (geriausia 
elektriniu plaktuvu) tarkuotą burokėlį ir pusę puo
delio natūralaus jogurto. Paruoštą masę tepkite ant 
veido 10 min., vėliau nuplaukite šiltu vandeniu, o po 
procedūros galite pasitepti drėkinamuoju kremu.

maitinamoji bulvių kaukė
Nepamirškite pasirūpinti kaklo oda. Nuskuskite 
ir sutarkuokite bulvę, o gautą tyrę sumaišykite su 
šaukšteliu aliejaus ar kiaušiniu. Masę užtepkite 
ant kaklo ir uždenkite rankšluosčiu. Po 20 min. 
nuplaukite šiltu vandeniu.

rankų grožiui - bulvės
Bulvės naudingos ne tik veido ar kaklo odai, bet ir 
rankoms. Išvirkite porą bulvių su lupenomis, sutrin
kite jas ir sumaišykite su dviem šaukšteliais citrinų 
sulčių. Uždėję kaukę ant rankų, pridenkite jas marle 
ar audinio skiaute. Po 20 min. nusiplaukite rankas ir 
pasitepkite jas riebiu kremu.

obuolių nauda

Rudenį obuoliai tampa ne tik puikiu užkandžiu, bet 

ir pagalbininku, pamaitinančiu, atgaivinančiu ir 

sudrėkinančiu odą. Sutarkuokite obuolį, sumaišykite 

jį su kiaušinio baltymu ir 1 valgomuoju šaukštu 

alyvuogių aliejaus. Gerai išmaišytą masę galima 

tepti ant veido maždaug 15 min.

kriaušės ir obuolio derinys
Soduose surinkti vaisiai puikiai tiks kaukių gamybai. 
Viena tokių yra valomoji obuolių ir kriaušių kaukė. 
Vidutinio dydžio obuolį ir panašaus dydžio kriaušę 
sutarkuokite, įdėkite šaukštelį medaus ir valgomąjį 
šaukštą avižinių dribsnių. Gerai viską išmaišykite ir 
15 min. palaikykite ant veido.

vitaminai iš moliūgo
Kadangi moliūguose daug vitamino A, C ir cinko, 
kaukės iš šio daržo karaliaus puikiai atgaivina ir 
pamaitina pavargusią odą. Riekę moliūgo sutrinkite 
smulkintuvu, į gautą masę įdėkite šaukštą pieno ir 
šaukštą medaus ir gerai sumaišykite. Tokią kaukę 
rekomenduojama ant veido laikyti apie 15 min.

morkos - jaunystės 
šaltinis

Morkų kaukės labiausiai tinka tamsesnės odos 
savininkėms ir toms, kurios dar džiaugiasi vasarišku 
įdegiu. Nereikės bijoti, kad morkos nuspalvins veidą 
oranžine spalva, jei sumaišysite jas su kitais ingre
dientais. Sutarkuokite 3 morkas, įdėkite šaukštelį 
krakmolo, kiaušinio trynį ir viską gerai sumaišykite. 
15 min. ant veido palaikę tokią kaukę, mėgausitės 
atgaivinta ir lygesne oda.

jauninanti sėklų galia
Neišmeskite moliūgų sėklų  jos puikiai tinka grožiui 
puoselėti. Bene paprasčiausia, namuose lengvai 
pagaminama priemonė  jauninantis nuoviras. 
Stiklinę maltų moliūgų sėklų reikia užpilti litru 
vandens, užvirinti ir palikti 23 valandoms. Tada 
nukoškite. Gautu nuoviru galima valyti veidą, kaklą, 
iškirptės sritį ar rankas.

odos grožiui
Rudens derlius
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- Papasakokite plačiau apie naujus an-
glų kalbos kursus vaikams nuo 4 metų.

- Tai nauji anglų kalbos kursai mažyliams. 
Jie gali būti rengiami darželiuose ir čia, pas mus. 
Pagal specialią metodiką „Play Way to English“ 
vaikai gilinasi į pagrindines temas - pasisveiki-
nimą, mokyklą ar darželį, maistą, žaislus, gyvū-
nus, orą ir kt. Rekomenduojame pamokas or-
ganizuoti kartą ar du per savaitę. Vienas užsi-
ėmimas trunka 40 min., viskas kursas - 84 va-
landas. Vaikai mokomi per žaidimus, bendravi-
mą. Šios metodikos mūsų dėstytojai išmoko 
Didžiojoje Britanijoje ir šiemet pirmą kartą da-
linsis patirtimi su mažiausiais „studentais“.

- Kodėl nutarėte imtis tokios naujovės?
- Įrodyta, kad kuo anksčiau žmogus pra-

deda mokytis, tuo lengviau vėliau išmoksta 
vieną ar kitą kalbą. Be abejo, esama ir kitokių 
nuomonių, neva dvikalbystė nėra gerai, kol 
vaikas dar normaliai neišmoko gimtosios kal-
bos, bet pasaulyje praktika kitokia. Iš tikrųjų 
kuo anksčiau įgyjami įgūdžiai, tuo lengviau 
vaikas paskui išmoksta kalbos. Šie kursai su-
teikia labai gerus pagrindus ateičiai.

- Kol kas vaikams siūloma tik anglų 
kalba, ar ji vis dar lieka populiariausia?

- Kad ir kaip bandytume populiarinti kitas 
kalbas, anglų išlieka pirmoji. Pastaruoju metu 
ji tapo komunikacijos priemone. Be jos globa-
liame pasaulyje sunkiai ką galėtume padaryti. 
Net sunku pasakyti, kokia užsienio kalba yra 
antroji pagal populiarumą. Kitados buvo šve-
dų, vokiečių. Sunku net sekti tendencijas.

- Mokote ir egzotiškų kalbų - kinų, 
japonų. Ar jos sulaukia studentų?

- Vienu metu kinų kalba buvo labai popu-
liari. Dabar ateina pavieniai žmonės, norintys 
jos mokytis dėl įvairių priežasčių. Vieni do-
misi kultūra ir filosofija, kiti turi verslo inte-
resų. Tačiau dažnai po keleto trimestrų 
mokslai baigiami. Vieniems pamačius, kiek 
daug darbo reikia įdėti, praeina entuziaz mas, 
kiti išvyksta verslo reikalais. Tas pats pasa-
kytina apie japonų kalbą. Žmonėms užtenka 
įgyti suvokimą, dalinių kalbos įgūdžių, ir tiek. 
Šios kalbos europiečiams sudėtingos, jų visai 
kitoks mokymosi principas.

- O kaip lietuvių kalba? Mokote ir jos. 
Ar ji populiari tarp užsieniečių?

- Labai. Galima net sakyti, kad mūsų cen-
tre antra pagal populiarumą ir yra lietuvių 

kalba. Visą vasarą turėjome užsieniečių gru-
pes. Be to, mūsų centras jau įgyvendino ne 
vieną projektą, finansuotą Europos Sąjungos 
lėšų, kurių tikslas - išmokyti trečiųjų šalių 
piliečius, norinčius integruotis į Lietuvos vi-
suomenę ir turinčius leidimą čia gyventi, lie-
tuvių kalbos.

- Ar iš tiesų lietuvių kalba tokia su-
dėtinga, kaip kalbama?

- Tai dažniau priklauso nuo žmogaus tau-
tybės ir sugebėjimų. Pavyzdžiui, anglakalbiai 
keliaudami laisvai gali susikalbėti savo kalba, 
todėl dažnas jų neturi įgūdžių mokytis kitos 
kalbos, jiems to nereikia. Jei jie nebuvo pa-
kliuvę į aplinką, kur bent kiek girdėjo mūsų 
kalbą, jiems iš tiesų sunkoka. Tarkime, leng-
viau italams, rusakalbiams žmonėms, jau ne-
kalbu apie latvius.

 „Soros International House“  - nauji metai, nauji atradimai
Rugsėjo 28 d. naujus mokslo metus pra-
dedantis „Soros International House“ kal-
bų mokymo centras studentus pasitinka 
naujienomis. Daugiau nei 20 metų Lietu-
voje veikianti institucija šiemet laukia net 
ir pačių mažiausiųjų. Nauji anglų kalbos 
kursai pagal specialią metodiką yra skirti 
vaikams nuo 4 metų. Apie juos, kitas nau-
jienas ir kalbų tendencijas pasakojo  
„Soros International House“ direktorė 
DAIvA MALINAuSkIeNė.

EsamE nE tik 
mokanti, bEt 
ir bEsimokanti 
institucija

Anot kalbų mokymo centro „Soros 
International House“ direktorės Daivos 

Malinauskienės, kuo anksčiau vaikas 
pradeda mokytis užsienio kalbos,  

tuo lengviau ją įsisavina ateityje
Stasio Žumbio nuotr.
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- Jūsų centre mokoma net 13 kalbų. 
Ar jaučiate poreikį įvesti kokių nors nau-
jų kalbų?

- Kol kas ne. Kartais gauname užklausimų 
apie arabų kalbas, bet tai būna pavieniai pra-
šymai. Kartais klausiama apie latvių kalbą. 
Bet kalbos, kurias siūlo mūsų centras, yra 
patikrintos laiko ir mūsų 23 metų patirties. 
Šiemet, kai pradėjome rinkti naujas grupes, 
vėl įsitikinome, kad, kaip visada, anglų kalba 
stipriai pirmauja. Tiesa, dabar žmonės, mokė-
dami bendrinę kalbą, dažniau nori lavinti kal-
bėjimo įgūdžius, komunikacinius gebėjimus 
ar gilintis į specialiosios kalbos terminiją.

- Šiemet jūsų jauniausieji mokiniai 
bus vos 4 metų. O kokio amžiaus turite 
vyriausių studentų?

- Mūsų studentų amžius labai įvairus. Yra 
net žmonių, kuriems daugiau kaip 70 metų. 
Jų vaikai gyvena Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose ar Didžiojoje Britanijoje ir moka už tė-
vų mokymąsi. Tiesa, tokių nedaug. Daugiau-
sia yra žmonių tarp 25-erių ir 55-erių.

- Jūsų centras gali pasigirti ir itin kva-
lifikuotais dėstytojais tiek iš Lietuvos, 
tiek iš užsienio.

- Iš tiesų dėstytojų turime iš įvairių 
šalių. Turime ir lietuvių, ir amerikiečių, 
ir iš Kenijos, Irano, Ispanijos, dabar pri-
sijungs vienas iš Nigerijos. Vieni mokiniai 
ateina ir sako, kad nori dėstytojo lietuvio, 
kiti - atvirkščiai. Pradiniam lygiui visada 
rekomenduojame vietinius mokytojus. Ta-
čiau nepriklausomai nuo tautybės visi mū-
sų dėstytojai turi aukštą kvalifikaciją ir 
dažnas jų - nemažą patirtį. Esame ne tik 
mokanti, bet ir besimokanti institucija. 
Kitaip greitai atsiliktume nuo savo klien-
tų. Juk visi nori naujų žinių, įgūdžių, o 
šiandienos pasaulyje viskas labai greitai 
kinta, todėl turi reaguoti į poreikius ir po-
kyčius.

- O ką pasakytumėte skeptikams, 
kurie įsitikinę, kad kalbą geriausia iš-
mokti ne kalbų centre, o išvykus į už-
sienį?

- Aplinka yra gerai. Turime daug pavyz-
džių, kai žmogus, nemokėdamas kalbos, bet 
gyvendamas svetur, ją lengvai išmoko. Ta-
čiau kai išvažiuoji turėdamas bent tos kalbos 
pagrindus netampi izoliuotas. Pamenu, buvo 
atvejis, kai moteriškė išvyko į Didžiąją Bri-
taniją, ten pramoko kalbą, o grįžusi atėjo 
pagerinti žinių. Pagal testą ją paskyrėme į 
tam tikrą lygį. Ji nuėjo mokytis, bet negalė-
jo perskaityti nė žodžio. Pasirodo, nemokė-
jo nei rašyti, nei skaityti, nes dirbdama sve-
tur išlavino tik klausymo ir kalbėjimo įgū-
džius. Mokydamasis čia gauni pagrindus. 
Galiu pasakyti iš savo daugiametės patirties: 
kai išvažiuoji svetur, turėdamas pagrindinius 
tos šalies kalbos įgūdžius, daug greičiau pa-
sieksi norimų rezultatų, be to, integruotis į 
naują bendruomenę bus daug paprasčiau.

 „Soros International House“  - nauji metai, nauji atradimai

Su „Laisvalaikio“ kortele „Soros 
International House“ 

24,62 Eur
nuolaida kalbų kursams mokytis grupėse 

Lietuvoje



Muzikinis projektas, kalbantis pats už save, kuriame teisėjų 
vietas užims geriausi lietuviškos muzikos atstovai, o sceną 

šturmuos būsimos muzikos žvaigždės!

X FAKTORIUS
Nuo rugsėjo 27 d. sekmadieniais 19.30 val.

Gera kartu!
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Sostinių golfo klubo generalinio direkto-
riaus pavaduotojas Tomas Pranevičius tikino, 
kad šios jau septintą kartą rengiamos klubo 
varžybos sulaukia vis daugiau golfo entuziastų 
dėmesio Lietuvoje, mat rengiamos pagal pasau-
liniu mastu vykstančias garsiausias golfo var-
žybas „Ryder cup“, kur varžosi geriausi Ame-
rikos ir Europos golfo žaidėjai. Šios varžybos 
transliuojamos visame pasaulyje ir sulaukia la-
bai didelio susidomėjimo, nors žaidžia tik 24 
žaidėjai - 12 europiečių prieš 12 amerikiečių. 

„Sostinių golfo klube vykstančios varžybos - 
nestandartinio formato. Jose varžosi stipriausi 
Vilniaus ir Kauno miestų golfo žaidėjai. Kiekvie-
nos komandos kapitonai renka ir rikiuoja rink-
tinių dalyvius (nors dalyvauja 12 žaidėjų, kapi-

tonas surenka 14-15, nes reikia turėti atsarginių 
žaidėjų). Šis turnyras ypatingas tuo, kad dalyviai 
žaidžia ne 18 duobučių, kaip tradiciniuose tur-
nyruose, o 27. 3 kartus po 9 duobutes“, - pasa-
kojo T.Pranevičius. Šiais metais Vilniaus ko-
mandoje dalyvavo du geriausi Lietuvos žaidėjai: 
Juozapas Budrikis (21 metai), Gediminas Mar-
kevičius (16 metų). Kauno komanda varžybas 
yra laimėjusi 2 kartus, o Vilniaus - 5. Nors Vil-
nius turi nemažai pergalių, jos ne visuomet bū-
na pasiektos lengvai, mat tik prie paskutinių 
duobučių žaidėjai nulemia rezultatą. Tiesa, šį 
kartą sostinių taurę ir vėl laimėjo Vilniaus ko-
manda su kapitonu Mindaugu Markevičiumi 
priešakyje. Pralaimėjusios Kauno komandos ka-
pitonas šiais metais buvo Robertas Poškus.

Parengė Ringailė StulPinaitė

SportaS

Golfo dvikova - Vilnius prieš Kauną

Po varžybų Sostinių taurei 

laimėti dauguma dalyvių būna 

įveikę apie 15 km atstumą

Faktas

Varžybos sostinių taurei laimėti 
 Vyksta trimis etapais:

l Pirmasis etapas vyksta 1-9 duobu-
tėse keturių kamuoliukų mačo (angl. four 
ball match play) žaidimo sistema. Mačas, 
kuriame du žaidėjai su jų „geriau sužaisto 
kamuoliuko“ rezultatu žaidžia prieš kitų 
dviejų žaidėjų „geriau sužaisto kamuoliu-
ko“ rezultatą. Kiekvienas dalyvis žaidžia su 
savo kamuoliuku. Vyksta 6 komandų ma-
čai. Komandos pergalė - 1 taškas, lygiosios - 
0,5 taško, pralaimėjimas - 0 taškų.

l Antrasis etapas vyksta 10-18 duo-
butėse ketverto mačo (angl. foursomes 
match play) žaidimo sistema. Mačas, ku-
riame dviejų žaidėjų komanda (viena pu-
sė) žaidžia prieš kitų dviejų žaidėjų ko-
mandą (kita pusė). Kiekviena pusė žaidžia 
su vienu kamuoliuku. Komandos partne-
riai susitaria, kuris pradės žaisti nuo ne-
lyginių laukų (1, 3, 5 ir t.t.), kuris nuo 
lyginių (2, 4, 6 ir t.t.). Po pirmojo smūgio 
kamuoliukas toliau mušamas pakaitomis 
(angl. playing alternate shots). Vyksta 6 
komandų mačai. Komandos pergalė - 1 
taškas, lygiosios - 0,5 taško, pralaimėji-
mas - 0 taškų. 

l Trečiasis etapas vyksta 1-9 duo-
butėse vienetų mačo (angl. single match 
play) žaidimo sistema. Mačas, kuriame 
vienas žaidėjas žaidžia prieš kitą. Vyksta 
12 asmeninių mačų. Žaidėjo pergalė - 1 
taškas, lygiosios - 0,5 taško, pralaimėji-
mas - 0 taškų. laimi ta rinktinė, kuri 3 
formatų mačuose surenka daugiau taškų.

ĮdomuLietuvoje golfo istorija skaičiuoja penkioliktuosius metus, bet jau turi žaidimo ir turny-
rų tradicijas, perimtas iš pasaulinės golfo žaidimo praktikos. Viename garsiausių šalyje 
Sostinių golfo klube tradiciškai įvyko varžybos Sostinių taurei laimėti, kuriose savo jė-
gas vėl išbandė geriausi Vilniaus ir Kauno golfo žaidėjai. 

Sostinių golfo klubo turnyre  
Sostinių taurei laimėti susirungė  

Vilniaus ir Kauno komandos
Sostinių golfo klubo archyvo nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Žmogus - energinis vampyras. Koks jis?
- Psichologine prasme vampyravimo esmė 

yra tam tikri psichologiniai žaidimai, kažkiek 
panašūs į manipuliacijas. Energiją vagiantis 
žmogus, sąmoningai ar ne, dažniausiai turi tiks-
lų, kenkiančių kitam žmogui. Vampyravimas yra 
nesklandus, tarsi užterštas bendravimas, po 
kurio lieka silpnumo, kartėlio jausmas ir nuo-
jauta, kad tavimi ką tik pasinaudojo. Energinių 
vampyrų tikslai dažniausiai būna nematerialūs, 
atvirkščiai, jie siekia atimti kito žmogaus ener-
giją, dėmesį, patys jam išsiverkti, išsipasakoti, 
padaryti taip, kad kitas jaustųsi blogiau. 

- Kur susiduriame su energiniais vam-
pyrais?

- Visur. Ir tokiais vampyrais gali būti bet 
kas: draugai, namiškiai, kolegos, net kartais 
svetimi žmonės, su kuriais esame priversti 
turėti kokį nors kontaktą. Niekas nėra ap-
draustas ir gali tapti auka kuriuo nors gyve-
nimo atveju. Jei pasisekė atsilaikyti prieš vam-
pyruojančią draugę, persidirbęs tokia auka 
galite tapti darbe savo kolegai ar viršininkui.

- Kaip atpažinti tokį vampyrą? 
- Energinį vampyrą iš toli juntame tik tada, 

kai mūsų „čiuptuvėliai“ jau labai gerai veikia, 
mokame perskaityti kūno kalbą ir panašiai. Ta-
čiau yra vienas dalykas, kuris labai stipriai 
mums signalizuoja apie šalia esantį vampyrą. 

Energinis vampyras visuomet sieks šimtapro-
centinio mūsų dėmesio. Jie nepakenčia, jei ki-
tas žmogus tuo pat metu, kai bendrauja, daro 
dar kokį nors darbą. Jis padarys viską, kad kitų 
darbų nedarytumėte, arba supykęs pasišalins.

- Kaip elgtis patekus į energiją vam-
pyruojančio žmogaus pinkles?

- Energijos vampyrai savo kalbą mėgsta ap-
krauti, kitaip sakant, užteršti įvairiais nereikalin-

gais posakiais, deminutyvais, palyginimais, jung-
tukais, emocijomis, mažai faktų ir panašiai. Tad 
patekus į vampyro pinkles reikia kaip įmanoma 
skaidrinti ir gryninti jo kalbą, duoti kuo mažiau 
atsakymų ir kaip įmanoma labiau apkrauti klau-
simais, tikslinančiais, ko jie nori, apie ką jie čia 
kalba. Tokiu būdu energijos turėtų netekti jie 
patys. O kai esame pervargę visomis prasmėmis, 
reikėtų apskritai vengti bet kokio bendravimo ir 
siekti galimybės atgauti jėgas vienatvėje.

Psichologijos kodas

Energijos vampyras ar auka. 
Kas jūs?

atkreipkite dėmesį į jus supančių žmonių kūno kalbą. visi pasiglostymai, įsikabinimai, pakedenimai ir pačiupinėjimai,  
per artimas buvimas šalia pokalbio metu iš tiesų sako daugiau, nei jūs manote. Tai jau energijos vampyro bruožai. 

Kartais net vos kelias minutes pabendravę su atrodytų  
maloniu žmogumi jaučiamės taip, tarsi būtume nuarę  
bulvių lauką. Kodėl? Veikiausiai mus sėkmingai atakavo  
ir mumis pasinaudojo energijos vampyras. Beje, aukomis 
mes kartais tampame net savo noru. Ką reikia žinoti apie 
energinius vampyrus, jų kėslus ir kaip nuo jų apsisaugoti, 
„Laisvalaikiui“ pasakojo psichologė EgLė PELiEnė. 
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Psichologijos kodas

Energijos vampyras ar auka. 
Kas jūs? Būdingesni energijos 

vampyro Būdo Bruožai

● Vampyrai neretai yra pavydūs, bet pavydą 
išreiškia demonstruodami menką savivertę. 
Pavyzdžiui, viena draugė kitai sako: „Kaip 
tau gerai, tu taip puikiai gyveni, aš tai tiek 
neuždirbu, man taip gerai nesiseka kaip tau.“ 
● Jie dažniausiai visame kame labiau įžvelgia 
neigiamą atspalvį nei teigiamą. Tarkime, 
kalbėdami apie kito žmogaus sėkmę jie tikrai 
nemanys, kad šis visko pasiekė sąžiningu darbu. 
Energinis vampyras veikiau domėsis, ką tas 
žmogus „prasuko“, padarė nelegaliai. Nes taip 
pasisekti paprastam žmogui, pasak jų, tiesiog 
negali ir neturėtų. Apskritai pozityvumo jų 
gyvenime labai mažai, jie labiau linkę kalbėti apie 
neigiamus dalykus gyvenime ir kasdienybėje.
● Vampyrai mėgsta klausti primityviausių 
patarimų, pavyzdžiui, ką rengtis, bet panaudoja 
psichologinę manipuliaciją. Tarkime: „Kaip tu 
manai, ką man rengtis? Tik tavo vienos skonis 
toks puikus.“ Kitaip tariant, pabarsto cukraus 
savo aukai, ir ši užkimba. Beje, gautais patari
mais energiniai vampyrai naudojasi itin retai 
arba nesinaudoja visai, nes svarbiausia jiems 
buvo ne patarimas, o gautas dėmesys.
● Jie linkę dėl visko kaltinti aplinką. Dėl bet 
kokių nesėkmių kaltina orą, draugus, transporto 
spūstis, tik ne save. Jie niekuomet dėl nieko 
nebūna kalti. 
● Širdyje jie užkietėję materialistai, visur 
ieškantys praktinės naudos, bet oficialiai 
visuomet tai neigiantys. Juos galima išgirsti 
sakant: „Ne piniguose laimė“ arba „Man 
tai nereikia tų milijonų, kad aš naktimis 
nemiegočiau.“ 
● Kitų žmonių džiaugsmas jiems sukelia 
baimę, pyktį ir liūdesį.
● Daug ir dažnai domisi kitų žmonių gyveni
mais, tad paprastai informacijos turi daug ir 
apie visus. 
● Kartais atrodo, kad energijos vampyrai 
nemėgsta svetimų vaikų ir gyvūnų. O kadangi 
maži vaikai jaučia keistų kėslų turinčius 
žmones, iš karto nuo jų bėga, slepiasi, muis
tosi. Jei pastebite savo vaiką taip elgiantis, 
greičiau patraukite nuo tokio žmogaus.

potenciali energinio vampyro auka - kokia ji?

● Atviras, jausmingas, nuoširdus žmogus potencialiai gali gan lengvai tapti energinio vampyro auka. 
Be viso to, toks žmogus veikiausiai bus gerai komunikuojantis ir išauklėtas, nes vampyrui reikia daug ir 
efektyvaus bendravimo. O mandagus ir išauklėtas žmogus vargu ar atsisakys bendrauti ir bus paverstas 
auka. Uždaresnis ir lengviau į gyvenimą žiūrintis, šiurkštesnis žmogus tokį vampyriuką pavarys šalin net 
nesusidomėjęs, ko šis nori. 
● Tai žmonės, kuriems tiesiog įskiepytas kaltės jausmas. Kaltės jausmu vampyrai „groja“ su pasimė
gavimu. Perdėtas kaltės jausmas pasireiškia tuomet, kai tu jautiesi kaltas dėl svetimų problemų ir vargų, 
manai, kad tavo pareiga yra pasirūpinti, pagelbėti, atidėti šalin savo planus ir norus dėl kitų. Tuo vampyrai 
tikrai pasinaudos. 
● Itin puikios aukos  savimylos ir pagyrūnai. Šie traukia, tarsi būtų patepti medumi. Tai žmonės, kurių 
silpniausia vieta yra savivertė. Jei tik juos pagirsi, išaukštinsi, jie tau atiduos visą savo dėmesį ir laiką. Ir net 
aukomis taps kone savo noru. Tuščiagarbius žmones itin lengva valdyti. Taip pat energiniams vampyrams 
lengvai pasiduoda žemos savivertės žmonės ir tie, kurie save vertina tik per išorinio pasaulio kanonus.
● O šiame amžiuje vis dažniau aukomis tampa ir socialinių tinklų bei asmenukių gigantai. Tai žmonės, 
kuriems itin svarbus kitų dėmesys, noras parodyti kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Jie priklausomi nuo 
to, kiek juos mėgsta ir vertina ne tik aplink esantys žmonės, bet ir visai svetimi. 
● Taip pat potencialios aukos  žmonės, trokštantys priklausyti tam tikram socialiniam sluoksniui. Kitaip 
sakant, dėl padėties visuomenėje aukojantys visas vertybes ir principus. Tokie žmonės aukomis tampa itin 
lengvai ir kartais net tai visiškai suvokdami. 
● Psichologiškai ir fiziškai pervargęs, persitempęs žmogus gali neturėti visų aukščiau išvardytų savybių, 
bet tiesiog dėl pervargimo gali tapti lengviau pažeidžiamas. Bent trumpam. 

koks žmogus netaps 
energijos vampyro auka?

Energiniai vampyrai gali prisėlinti ir išnaudoti 
tikrai ne visus žmones. Jei esate stiprus, savimi 
pasitikintis, aukštos savivertės žmogus, veikiausiai 
netapsite tokio vampyro taikiniu. Jis apie tokius 
kaip jūs sakys: „Na, pasipūtęs, per gerai apie save 
galvojantis, susireikšminęs žmogus.“ Jie iš tolo 
nemėgsta tų žmonių, kuriais negali pasinaudoti.

vampyruojančio tipo 
žmogaus išvaizda

Toks žmogus neretai sukelia gailestį. Paprastai 

jo akys būna gailaus, liūdno žvilgsnio, nes taip 

atrodydami suranda daugiau aukų ir energijos 

donorų. Jie ir patys dažnai sako, kad jiems 

trūksta energijos. 

prevencinės priemonės, kad netaptume aukomis

● Kiekvienam žmogui itin svarbu pirmiausia didinti savivertę. Tuomet jokios tuščios kalbos ir saldžialiežuvavimai 
nepaveiks ir neišmuš iš pusiausvyros.
● Išmokti analizuoti save, savo veiksmus ir žmones, su kuriais bendraujame. Kelti klausimus, kodėl renkamės ir 
sutinkame bendrauti su vienais ar kitais žmonėmis.
● Nesistengti visiems patikti ir įtikti. Kartais labai sveika turėti šiek tiek egoizmo ir lengvabūdiškumo, emocinio 
šaltumo savo paties labui.

Psichologė Eglė Pelienė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

savigynos priemonės

Jei juntate žaibišką puolimą, galite tiesiog 
blokuoti bet kokį kontaktą. Tiesiog pasakyti, 
kad nedomina svetimos problemos, net jei tai 
gali pasirodyti nemandagu. 
Taip pat energijos vampyrą galima patikrinti per 
sušvelnintą atmetimo reakciją. Kaip minėjau, 
vampyrai reikalauja sau šimtaprocentinio 
dėmesio, tad savigynai užtektų pasakyti, 
kad šiuo metu neturite jam laiko, yra kitų 
planų, bet galėsite pasikalbėti rytoj arba kitą 
dieną. Vampyriškų kėslų neturintis žmogus, 
kuris nenori vogti jūsų laiko ir energijos, 
geranoriškai sutiks pasikalbėti kitą kartą, o 
vampyras tikrai įsižeis, pasijus užgautas, 
nepastebėtas arba mėgins sulaikyti jus ir vis 
tiek gauti jūsų dėmesį.
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internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar galima pirmo asmens šaudyklės žaidimo 
scenarijų perkelti į pokalbių svetainę? Kaip 
išmaniajam telefonui suprasti, kada jūs juo-
kiatės? Kaip susijęs socialinių tinklų laikinas 
neveikimas ir nemokama kepta vištiena? Vi-
sus atsakymus į klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Sėkminga reklaminė kampanija susideda iš 

mažų žingsnelių.

 El.reklama: maži žingsneliai sėkmės link

tavo balsui paklūstantis 
žaidimo herojus

Kas?
„Chatroulette“.

Kokia situacija?
Tikriausiai žinote pokalbių kanalą 

„Chatroulette“? Aktyvuojate kompiuterio 
vaizdo kamerą, prisijungiate prie tinklala-
pio ir atsitiktine tvarka gaunate pašnekovą. 
Veiksmas tuo ir žavus, kad niekada neži-
note, kas jūsų laukia. Tačiau kaip padidin-
ti mažėjantį vartotojų būrį?

Ką padarė?
Didžiulė komanda nusprendė imi-

tuoti pirmojo asmens šaudyklės žaidimų 
pojūčius. Nepažįstamieji pamatydavo 
vaizdą lyg iš žaidimo ir savo paliepimais 
galėjo valdyti pagrindinį personažą. Jie 
pasakojo, kaip pabėgti nuo zombių, ko-
kiu ginklu apsiginti ar kaip perlipti ba-
rikadas.

rezultatai?
Tokiu būdu gali būti reklamuojamas 

ne tik kanalas, bet ir netrukus pasirody-
siantis žaidimas ar kino filmas. Inter-
nautams taip patiko pristatomasis vaiz-
do klipas, kad šiuo metu jis peržiūrėtas 
beveik 8 mln. kartų.

https://youtu.be/p747prxmZJ4
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internetas

 El.reklama: maži žingsneliai sėkmės link „Facebook“ neveikia?  
laimi vištieną

Kas?
„KFC“.

Kokia situacija?
Kai bent kelioms minutėms „nulūžta“ di-

dieji socialiniai tinklai, visuomenėje kyla leng

va panika. Šiandien apie tai praneša ne tik 

internetiniai naujienų portalai, bet ir televizijos 

laidos. Na, o ką daryti, kai akimirkai lieki be 

draugų ir nuotraukų efektų? Greitojo maisto 

užkandinė turi atsakymą.

Ką padarė?
Miesto plakatai ir internetiniai reklami-

niai skydeliai informavo  vos tik neatsidaro 

populiarus tinklalapis, eik į mūsų svetainę ir 

gauk nemokamą keptos vištienos porciją. Spe-

cialus įrankis automatiškai patikrindavo, ar 

tikrai bent vienas iš „Instagram“, „Facebook“, 

„G+“ ir kitų kanalų neaktyvus,  jei taip, iškart 

galėjai lėkti iškeisti nemokamų pietų kupono.

rezultatai?
Panašu, kad Rumunijoje „KFC“ užsi-

mojo tapti populiariausiu greitojo maisto 

tinklu. Pastaruoju metu pasirodo daug ma-

žų kampanijų, kurios ilgajame periode ga-

li padėti pasiekti norimą rezultatą.

https://youtu.be/q0HQfMtrtjs

aplikacija, žinanti, kada juokiesi 

Kas?
„Listerine“.

Kokia situacija?
Burnos skalavimo skystį pristatanti 

kompanija kaip ir dauguma kitų kalba 
apie produkto suteikiamą balinančią 
šypseną. Tačiau norint paskatinti par-
davimą, reikia šiek tiek daugiau. Taip 
pradėta ieškoti, kokią negirdėtą istoriją 
būtų galima papasakoti apie šypsenas.

Ką padarė?
Pasirinkta neregių bendruomenė, ku-

rios nariai vaizdo klipe pasakoja, kad 
žmonių veido mimikas nuskaityti gana 
sudėtinga ir jie norėtų žinoti, kada aplin-
kiniai šypsosi. Būtent dėl to „Listerine“ 
jiems sukūrė mobiliąją aplikaciją, filmuo-
jančią pašnekovą ir fiksuojančią jo emo-
cijas. Vos tik oponentas ima šypsotis, pro-
gramėlė skenuoja veido padėtį, atpažįsta 
veiksmą ir praneša neregiui vibruodama.

rezultatai?
Realių aplikacijos naudotojų nebus 

daug, tačiau čia žaidžia socialinės atsa-
komybės ir šiuolaikinio istorijų bado 
veiksniai, tad vos per dvi savaites vaizdo 
klipas pasiekė beveik 1 mln. peržiūrų.

https://youtu.be/9l8P3XZ9mio
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Scena
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Sona Jobarteh yra pirmoji koros muzikos 
(kora -  21  stygą  turinti  Afrikos  arfa -  red. 
past.) virtuozė moteris, kilusi iš prestižinės 
Vakarų Afrikos griotų šeimos (griotai yra is-
torijų pasakotojai, dainiai ir klajojantys liau-
dies muzikantai, tęsiantys labai seną afrikie-
čių tradiciją - red. past.).
Multiinstrumentalistė,  dainininkė,  kom-

pozitorė ir prodiuserė Sona iš Gambijos daug 
laiko praleidžia Didžiojoje Britanijoje dirbda-
ma drauge su puikiai vertinamais viso pasau-
lio muzikantais.  Sonos muzika -  tai  idealus 
skambesys, jungiantis gryniausias Vakarų Af-
rikos tradicijas ir drąsias naujoves.
Sona, gimusi vienoje iš penkių svarbiau-

sių Vakarų Afrikos griotų šeimų, nepaisydama 
gimtųjų tradicijų, tapo pirmąja profesionalia 
koros atlikėja moterimi per ilgą savo giminės 
istoriją. Perimdama seną tradiciją, kurioje pa-
prastai dominuoja vyrai ir kuri tęsiasi jau apie 
septynis  šimtmečius,  ji  tapo naujos  kartos 
muzikos pradininke.
Kora yra vienas svarbiausių Vakarų Afri-

koje gyvenančių mandingų (tautų grupė) ins-
trumentų. Kora kaip ir dar keletas kitų ins-
trumentų priklauso išskirtinai Vakarų Afrikos 
griotų  šeimoms,  kurios  vienintelės  turi  iš-
skirtinę teisę profesionaliai ja groti.
Sona yra kilusi iš itin gerą vardą turin-

čios muzikantų  giminės:  jos  senelis  buvo 
koros ir griotų meistras Amadu Bansangas 
Jobartehas, iki šiol laikomas vienu žymiausių 
Gambijos  kultūros  ir muzikos  istorijos  at-
stovų.  Sonos  pusbrolis Toumanis Diabatė 
yra žinomas visame pasaulyje dėl meistriš-
ko grojimo kora. Todėl nenuostabu, kad So-

na  savo muzikinę  kelionę  pradėjo  būdama 
dar visai maža - vos ketverių metų. Metai, 
praleisti mokantis Didžiosios Britanijos kla-
sikinės muzikos mokyklose „Royal College 
of Music“  ir  „Purcell  School  of Music“  ir 
buvimas  tarptautinį pripažinimą pelniusios 
brolio grupės „ACM Ensamble“ nare, Soną 
suformavo kaip vieną įdomiausių naujųjų Va-
karų Afrikos griotų tradicijos talentų. Sona 
gimtąsias  tradicijas perteikia viso pasaulio 
žmonėms  lengvai  suprantama kalba:  žaviu 
balsu,  stipriais  ritmais  ir  lengvai  įsimena-
momis melodijomis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

sonos koncertai:

l Rugsėjo 25 d. 19 val. Rusų dramos teatre, 
Vilniuje
l Rugsėjo 26 d. 19 val. VDU Didžiojoje salėje, 
Kaune
l Daugiau informacijos www.gmgyvai.lt

Sona Jobarteh - pirmoji koros muzikos virtuozė
Muzikos gurmanams rugsėjo 25 ir 26 dienomis koncertuos Sona Jobarteh - 
išskirtinės muzikos ir instrumentų virtuozė iš afrikos.

trumpai

l Nors Sona dainininkės talentą atrado visai neseniai, 

būtent jos balsas tapo viena labiausiai dėmesį patraukian-

čių savybių. Sonos balsas atlikėjai padovanojo stambų 

vokalistės vaidmenį didžiuliame Holivudo filme „Mandela: 

Long Walk to Freedom“, sukurtame 2014 m. pradžioje 

Didžiojoje Britanijoje.

l 2010 m. Sona sukūrė garso takelį daug apdovanojimų 

pelniusiam filmui „The Motherland“, kurį režisavo Ouvenas 

Alikas Šahadahas (Owen Alik Shahadah). Netikėtu šio 

filmo muzikos kūrimo rezultatu tapo Sonos išrastas naujas 

instrumentas, pavadintas „Nkora“.

l Naujausias Sonos albumas „Fasiya“ pasirodė 2011 m.

l Pastaruosius ketverius metus Sona Didžiojoje 

Britanijoje kruopščiai rinko savo grupę, dabar ją sudaro iš 

įvairių Afrikos dalių kilę muzikantai. Jie scenoje nuostabiai 

perteikia koros muziką ir kartu įkūnija spalvingas kiekvieno 

iš atlikėjų tapatybes.

l 2014 m. pradžioje Sona Gambijoje įkūrė pirmąją 

mandingų muzikos mokyklą, pavadintą jos senelio Amadu 

Bansango Jobarteho vardu.

Organizatorių nuotr.
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?KAS? Tarptautinis gatvės 
teatrų festivalis „Mozaika“.

Tai jau vienuoliktas Vilniaus senamies-
čio teatro rengiamas festivalis. Jo tema - 
lygiadienis. „Mozaika“ - tai galimybė 
pasirodyti jauniems kūrėjams ir prista-
tyti nestandartines idėjas, kuriomis jau-
nimas mielai naudojasi. Šio festivalio 
naujiena - piešimas šviesa, kurį atveš 
Kupava N.Černenko iš Kijevo.

KUR? Įvairios Vilniaus vietos.
KADA? Rugsėjo 18 d.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? „Shorena Rocks!“.

Išskirtinio nuoširdumo ir nuostabaus bal-
so savininkė Šorena Džaniašvili gyvos mu-
zikos programoje „Shorena Rocks!“ prista-
tys savo mėgstamas klasikinio populiariojo 
roko balades. Čia naujai suskambs Liv 
Varfyld (Liw Warfield), „Guns’N’Roses“, 
Lenio Kravico (Lenny Kravitz), „Oasis“ ir 
kitų kūrėjų kūrinių interpretacijos.

KUR? Muzikos klubas „Tamsta“, Suba-
čiaus g.11A, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 18 d. 21.30 val.
UŽ KIEK? 6 Eur.

TeaTraLamS

Redakcijos archyvo nuotr.

meLomanamS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

ŠokanTIemS
KAS? „Visa Lietuva šoka“.

Smagi, nuotaikinga, unikali etninės kultūros 
akcija kviečia Lietuvos žmones drauge mokytis 
tradicinių šokių, šokti juos, kartu dainuoti 
liaudies dainas ir muzikuoti. Renginio suma-
nytojai įsitikinę, kad nesudėtingi ir tikrai sma-

Ką veikti savaitgalį?
gidas

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

KAS? Rudens lygiadienis.

Jau vienuoliktą kartą Neries krantinėje 
prie Karaliaus Mindaugo tilto užsidegs 
rudens lygiadienį pasitinkantys ugnies 
ženklai, menantys mūsų istoriją ir mito-
logiją. Šių metų renginyje bus prisimin-
ta lietuvių miško deivė Žvėrūna-Medei-
na. Būtent jai skirtus baltiškus ženklus 
iš žvakių šiemet Neries krantinėje su-
komponuos dailininkė Julija Ikamaitė.

KUR? Neries krantinė, prie Karaliaus 
Mindaugo tilto, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 19 d. 20 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? Tautų mugė.

Vilniečiams ir miesto svečiams kasmet 
vykstančioje mugėje bus pateikti ir de-
monstruojami nacionaliniai rankų dar-
bo kūriniai, degustuojami įvairūs nacio-
naliniai valgiai, pristatomos jų ruošimo 
subtilybės, receptūrų įvairovė, koncertuos 
meno kolektyvai, bus galima susipažinti 
su įvairiais tautiniais papročiais ir bui-
ties tradicijomis.

KUR? Gedimino prospektas, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 18-20 d.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Redakcijos archyvo nuotr.

gūs lietuvių liaudies šokiai gali vienam vyks-
mui sutelkti didelį būrį žmonių, juos vienyti ir 
stiprinti savos kultūrinės tapatybės pajautą.

KUR? Gedimino prospektas, prie Vinco Ku-
dirkos aikštės, Vilnius.
KADA? Rugsėjo 19 d. 17 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

AKTYVIEMS

Redakcijos archyvo nuotr.

TRADICIJŲ  
PUOSELĖTOJAMS

Eltos nuotr.
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Aktorė ir dainininkė, aktoriaus Vilo Smito 
(Will Smith) žmona DžeiDė Pinket Smit 
(Jada Pinkett Smith) rugsėjo 18 d. su visa 
šeima minės savo 44 metų gimtadienį. 
taip - su visa šeima, nors dar prieš mėnesį 
žiniasklaida mirgėjo nuo gandų, neva po 
17 metų santuokos pora nutarė pasukti 
skirtingais keliais.

Vilas ir Džeidė susipažino 1994 m., kai 
jauna aktorė atėjo į vieno televizijos projekto 
atranką, norėdama tapti V.Smito asistente. 
Deja, ji buvo per žema šiam vaidmeniui. Ta-
čiau ūgis nesutrukdė tapti V.Smito drauge, 
netrukus - mergina, o 1997 m. - žmona. Kaip 
porai pavyko išlaikyti santuoką Holivude, kur 
pavojai paslysti tyko už kiekvieno kampo? 
„Aš nedvejodama mesiu savo karjerą, jei ji 
pradės trukdyti santuokai“, - sakė Dž.Smit. 

O po gandų apie skyrybas V.Smitas savo „Fa-
cebook“ paskyroje parašė: „Aš jums pažadu: 
jei kada nors nuspręsiu skirtis su savo kara-
liene, prisiekiu, aš jums tai pranešiu pats.“

Gimtadienį mininti Džeidė gerai prisimena 
savo ir Vilo pirmąjį pasimatymą. „Jis mane nu-
sivežė į Meksiką!“ - pasakojo aktorė. Po šitiek 
metų drauge ji džiaugėsi, kad jie nė akimirkai 
nenustojo augti. „Mūsų santykiuose buvo blo-
gų periodų, bet jei juos ištveri, ryšys tampa dar 
stipresnis. Kas yra svarbiau - chemija ar drau-
gystė? Turi būti abu dalykai ir negalima leisti 
vienam ar kitam pirmauti. Turi būti pusiausvy-
ra“, - apie santykius sakė V.Smito žmona.

Galbūt išlikti santuokoje porai padėjo ir 
tai, kad abu yra aktoriai, todėl suprasti vienam 
kitą yra daug paprasčiau. Maža to, aktorystės 
duoną jau išbandė ir jųdviejų sūnus Džeidenas 
(Jaden). Pati Džeidė vaidinti pradėjo 1990 m. 
įvairiuose televizijos serialuose. 1995 m. ga-
vo vaidmenį filme „Išprotėjęs profesorius“. 

O po dvejų metų jai buvo pasiūlytas vaidmuo 
siaubo filme „Klyksmas 2“. Bene didžiausias 
jos vaidmuo buvo filme „Matrica“. Jis buvo 
net sukurtas specialiai jai.

Tačiau aktorystė - ne vienintelė moters 
aistra. 2002 m. ji įkūrė sunkiosios muzikos 
grupę „Wicked Wisdom“. 2006 m. grupė iš-
leido savo debiutinį ir kol kas vienintelį albu-
mą. Be to, moteris prisideda prie įvairių lab-
daros projektų. „Dabar, kai vaikai paaugę, 
galiu skirti daugiau laiko tam, kas man teikia 
džiaugsmą“, - šypsojosi Džeidė.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Smitų šeima prieš gimtadienį paneigė 
gandus apie skyrybas

n Džeidė Pinket Smit gimė 1971 m. rugsėjo 18 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose
n Aktore dirba nuo 1990 m.
n 1997 m. susituokė su aktoriumi Vilu Smitu
n 1998 m. jiems gimė sūnus Džeidenas Smitas (Jaden Smith), 2000 m. - dukra Vilou Smit (Willow Smith)

DOsJĖ

Sūnų Džeideną (Jaden) ir dukrą Vilou (Willow) auginantys aktoriai Vilas (Will) ir Džeidė 
(Jada) Smitai (Smith) įsitikinę, kad santuokoje svarbiausia pasitikėjimas ir pagarba

EPA-Eltos nuotr.

TV3 nuotr.

2015 m. rugsėjo 18-24 d.

Interviu su Alfu Ivanausku - 39 p.

Kitokios lenktynės su 
Alfu Ivanausku
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Dokumentika

Vėlyvą rudenį ar žiemą, kai rečiau išeinu 
iš namų, mėgstu žiūrėti dokumentiką apie 
gamtą, istoriją, mokslą, technologinę pažangą 
ar ekologiją. Labai vertinu tokias laidas, nes 
manau, kad televizija turi atlikti kažkokią 
funkciją, pavyzdžiui, šviesti.

informacinės  
laiDos

Vakarais stengiuosi įsijungti žinias ir pa-
našaus pobūdžio laidas. Jų kokybe tikrai ne-
siskundžiu, nors tenka pripažinti, kad kartais 
naujienų klausausi kaip fono, tačiau kai per 
LRT rodo kultūros žinias, visada žiūriu labai 
įdėmiai, net prisėdu.

reklama

Kartais pagalvoju, kad visai neblogas da-
lykas ta reklama. Manęs ji neerzina, priešin-
gai - jos metu spėju pasidaryti arbatos ar pa-
našiai.

filmų pasirinkimas

Kartais norisi pasižiūrėti pozityvų filmą, gal-
būt neįtemptą moterišką dramą, atsipalaiduoti ir 
jaukiai pabūti, tačiau rodomi filmai neatitinka 
mano poreikių, dažniausiai rodo veiksmo trile-
rius, kurie mane sudomina retai. Be to, rodos, 
visi filmai jau pastatyti ir nieko naujo nesukuria-
ma, tad jau dešimtmetį tenka žiūrėti tuos pačius.

Humoro laiDos

Yra vos keli humoristai (vienas, deja, jau 
išėjęs anapus), kurie man atrodo verti dėmesio 
ir kurių laidas ar jų pakartojimus norėčiau pa-
matyti. Atėjo nauja humoristų karta, bet aš dar 
nespėju su jų humoru, tad panašių laidų nežiūriu.

realybės šou

Vos tik prasideda panaši laida, stengiuosi 
perjungti kanalą. Realybės ir pasimatymų 
šou - kažkoks siaubas, nematau jokios jų nau-
dos ir prasmės.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

trumpai

Jau netrukus TV3 eteryje pasirodys antrasis serialo 
„Tobula kopija“ sezonas. Pagrindinio vaidmens 
kūrėja Sandra daukšaitė-Petrulėnė intri-
guoja: „Net jei nematėte pirmojo sezono, antrasis 
sužavės. Bus daug nenuspėjamų siužeto vingių.“ 
Pasak aktorės, įkūnijančios seseris dvynes Brigitą ir 
Džanetą, antrasis sezonas atneš labai įdomių poky-
čių: „Istorija intriguos ir nepaliks abejingų, tuo galiu 
žiūrovus užtikrinti“.

Aktorius MariuS rePšyS rugsėjo 12 d. išvy-
ko į 5-ąją UNICEF misiją „Už kiekvieną vaiką“ 
Mozambike. Tai viena pačių skurdžiausių Pietryčių 
Afrikos šalių, kurioje vaikų gyvenimo sąlygos itin 
sudėtingos. Paklaustas, kaip tokį sprendimą įvertino 
vos prieš mėnesį pagausėjimo sulaukusi šeima, 
M.Repšys sakė, kad žmona iš pradžių žiūrėjo su 
rūpesčiu akyse. Kartu su juo į kelionę leidosi aktorė 
Virginija Kochanskytė ir dainininkas Merūnas 
Vitulskis.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Kristiną Kruopienytę

TV
 TO

P1
0

BTV 4,5 %
TV1 3,7 %
TV8 3,6 %
PBK 3 %
Lietuvos rytas TV 2,9 %

Info TV 1,6 %
REN Lietuva 1 %
LRT Kultūra 0,8 %
Liuks! 0,4 %
Video ir DVD 0,4 %

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

TV8 2,4 %
REN Lietuva 1,1 %
LRT Kultūra 0,9 %
Liuks! 0,6 %
Video ir DVD 0,4 %

TV3 20,3 %

LNK 14,6 %

BTV 5,9 %

TV3 23,3 % 

LNK 16,4 %

LRT Televizija 
8,8 %

Nr. Laida            TV     Reitingas
1 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/ESTIJA-LIETUVA TV3 18,2
2 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/GRUZIJA-LIETUVA TV3 17,1
3 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/ČEKIJA-LIETUVA TV3 16,7
4 TIESIAI IŠ EUROBASKET 2015 TV3 11,2
5 VIKINGŲ LOTO TV3 9,1
6 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 8,9
7 EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO  
 ČEMPIONATAS/BELGIJA-LIETUVA TV3 8,6
8 LEDYNMETIS. ŽEMYNŲ ATSIRADIMAS TV3 7,9
9 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 7,8
10 DIDŽIOJI DERLIAUS ŠVENTĖ LNK 7,6

Duomenys: TNS LT, 2015 m. rugsėjo 7-13 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 18,8 %

Kiti  
kanalai 23,2 % NTV Mir Lietuva 5 %TV6 4,9 %

TV6 5,8

reitinGai

LRT Televizija 
9 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

Dizainerės KRISTINOS KRUOPIENYTĖS 
(38) namuose televizorius įjungtas daž-
nai. Tiesa, dažniau kaip fonas, ir jei tele-
vizoriaus nebūtų, ji tikrai neliūdėtų. Vis 
dėlto, kad jau toks dalykas egzistuoja, ji 
stengiasi pasinaudoti visais jo teikiamais 
pranašumais - dažniausiai žiūri mėgsta-
mas kulinarines ir naudingas informaci-
nes laidas, o rudens ir žiemos vakarus lei-
džia su dokumentika. 
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laidoje kartu su dalyviais pažersime daug pa-
tarimų, kurie leis viską pagaminti labai grei-
tai. O tai, kad sveikam ir skaniam maistui 
reikia didelių išlaidų, yra mitas, kurį jau ne 
vienus metus griaunu su VMG komanda.

- Ką manote apie sveikos gyvensenos 
principus ir skrupulingą kalorijų skaičia-
vimą? Ar pats laikotės sveikos mitybos? 

- Aš vadovaujuosi pagrindine taisykle - 
viską reikia daryti protingai, t.y. negalima 
mestis į kraštutinumus. Pats mėgstu gamin-
ti iš šviežių ir naudingų produktų, bet būna 
dienų, kai leidžiu sau pasilepinti ir didesniu 
kiekiu saldumynų ar gerai iškeptu mėsos ar 
bulvių patiekalu. Sveikai gyventi nereiškia 
valgyti tik salotų lapus. Sveikas gyvenimo 
būdas susideda ir iš aktyvios veiklos, šviežio 
oro, pakankamo miego ir, žinoma, mylinčios 
aplinkos. (Šypsosi.) Gyvenkite laimingai, tuo-
met mažiau reikės skaičiuoti kalorijas. 

- Kokios šalies virtuvė patį žavi la-
biausiai? Kaip vertinate lietuvišką vir-
tuvę? 

- Neturiu vienos virtuvės, kuri mane la-
biausiai žavėtų. Dirbdamas tokį darbą, kiek-
vieną kartą stengiuosi kažką įdomaus atrasti 
įvairiausiose pasaulio virtuvėse. Tik taip eks-

perimentuodamas gali sukurti naujus ir neti-
kėtus skonio bei kvapo derinius.

O lietuviška kaimiška virtuvė man patin-
ka - visi draugai žino mano silpnybę bulvi-
niams blynams. Visuomet juos gaminu arba 
einu jų valgyti mieste, kai grįžtu iš užsienio. 
Lietuviška virtuvė man yra labiau miško gry-
bai ir uogos, ežero žuvis, žvėriena, pieno pro-
duktai - visa tai, kas kiekvienam lietuviui at-
rodo taip kasdieniška, bet mano tikslas yra 
parodyti, kad tai gali būti ir labai gurmaniška. 

- Ar esate iš tų virtuvės šefų, kurie 
gamindami siekia estetikos ir skonio sub-
tilybių, ar visuomet atsižvelgiate ir į 
maistinę vertę, naudą?

- Esu iš tų žmoniu, kurie gaminami vado-
vaujasi vieninteliu jausmu - meile. O ji juk bū-
na labai įvairi - kartais skrupulingai estetiška 
iki smulkmenų, o kartais tiesmukai atvira ir 
tiesiog skani. Visuomet stengiuosi, kad tiek 
gyvenime, tiek patiekale būtų balansas, kad 
nesijaustum persivalgęs, bet ir nebūtum alka-
nas. (Šypsosi.) Kad būtų ne tik gražu, bet ir 
sotu. Svarbiausia nebijoti rizikuoti, nei virtuvė-
je, nei meilėje. 

39

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Žiūrėkite laidą „Skonio lenktynės“ 

šeštadieniais 10 val. per TV3

Laimingi kalorijų neskaičiuoja?

Laidoje „Skonio lenktynės“ Alfas Ivanauskas 
parodys, jog norint paruošti ką nors skanaus visai 
nebūtina turėti gausybės prietaisų ar ingredientų

TV3 nuotr.

Visiems gerai žinomas „virtuvės mitų griovėjas“, „VMG“  
žurnalo redaktorius ir kulinarinių knygų bendraautoris  
AlfAs IVAnAuskAs (31) TV3 žiūrovus kviečia lenktyniauti. 
ne, ne automobiliais. Visus, kurie mėgsta, moka  
ir nori gaminti, kviečia lenktyniauti naujoje  
savo laidoje „skonio lenktynės“. Pasak jo,  
net daugeliui įprasti ir  
kasdieniški produktai gali  
būti labai gurmaniški, jei  
turi fantazijos. 

- Alfai, šeštadieniais žiūrovus kviesite 
prie televizorių ekranų su laida „Skonio 
lenktynės“. Kuo ši laida bus išskirtinė?

- Norėjau, kad tai būtų laida, kurioje turėtų 
galimybę dalyvauti žmogus iš gatvės. Mūsų 
laidoje svarbiausia noras gaminti. Todėl skel-
biame, kad laidos dalyvio anketą gali pildyti vi-
si, kam maisto gaminimas yra neatsiejama gy-
venimo dalis. Nesvarbu, jūs studentas, daugia-
vaikė mama ar virtuvės šefas, mūsų laidoje 
sąlygos vienodos visiems. Kiekvienoje laidoje 
gamins trys žmonės: aš, visiems gerai žinomas 
asmuo ir žmogus, užpildęs dalyvio anketą.

Ruošime visiems lietuviams labai gerai 
žinomus patiekalus ir parodysime, kad virtu-
vėje nereikia turėti begalės prietaisų ar in-
gredientų norint sukurti įdomių ir skanių pa-
tiekalų. Mūsų laidos tikslas - greitai, skaniai 
ir smagiai. Ir svarbu, kad laidos pabaigoje vi-
sus pagamintus patiekalus ragaujame ne mes, 
o prekybos centro pirkėjai, - jie ir išrenka 
patiekalą nugalėtoją. 

- Laidos pavadinimas - „Skonio lenkty-
nės“. Ar tai reiškia, kad dalyviai turės ga-
minti ne tik skaniai, bet ir per ribotą laiką?

- Taip, kartais dalyvius ribos laikas, o kar-
tais - tam tikro ingrediento ar įrankio trūku-
mas. Pavyzdžiui, kaip pagamintumėte bulvi-
nius blynus be keptuvės? Siekiame, kad žmo-
nės atskleistų kūrybiškumą, reikia nors kar-
tais leisti jam prasiveržti! Tikriausiai ne vie-
nas yra susidūręs su situacija, kai gaminant 
kažko pritrūksta ar kas nors sugenda. Dėl to 
nereikia pulti į paniką.

- Išmokysite, kaip pasiruošti skanių 
patiekalų nesugaištant daug laiko ir be 
didelių išlaidų? Tai įmanoma?

- Paruošti patiekalą greitai tikrai įmano-
ma. Puikiai suprantu šiuolaikinę šeimą, kuri 
nuolatos bėga, lekia ir ruošti kelias valandas 
tortą ar pyragą tikrai nėra galimybių, todėl 

Ringailė STulpinaiTė
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 19.20   „Inspektorius 
 Luisas“

 17.00  „Nuodėminga 
 meilė“

 18.50  Duokim garo! 16.30  Labas vakaras, 
 Lietuva

 22.00  EuroBasket 2015

 TV8
7.30 Padėkime augti. 8.00 TV Pagalba. 9.40 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 Romantinė komedija „Neti-
kėta meilė“ (N-7). 13.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 14.00 „Laukinukė“ (N-7). 15.00 
Gydytojai (N-7). 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“ (N-7). 18.00 „Pri-
vati praktika“ (N-7). 19.00 „Laukinukė“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Mes tikime meile“ 
(N-14). 23.15 „Privati praktika“ (N-7). 0.10 
Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 22.00, 2.40 
Dviračio šou. 11.10, 3.45 Tauro ragas (N-7). 
11.40, 4.10 Ne vienas kelyje. 12.10 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 12.40, 5.05 Statyk! 
13.10, 3.10 Nuo... Iki. 13.45 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 14.20, 1.45 24 valandos (N-7). 15.20, 
23.25 KK2 (N-7). 16.00 „Davis’o taurės“ teniso 
turnyras. Lietuva - Ukraina. 2015 m. Tiesioginė 
transliacija 21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 22.30 Autopilotas. 
23.00 Mes pačios. 24.00 Pagalbos skambutis 
(N-7). 0.35 Valanda su Rūta. 4.35 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.00 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20 „Tankistai savų nemeta“. 
12.00, 15.00 Naujienos. 13.35 Kartu su visais. 
14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.25 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.45 Lauk manęs. 18.35 Jūrmala. Juoko festi-
valis. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.05 
Stebuklų laukas. 22.10 „Izmailovo parkas“.

 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 pa-
slaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 17.00 Žinios. 18.15 
Tiesioginis eteris. 21.00 Kreivas veidrodis. 23.00 
„Atleisti už viską“. 0.55 „Trufaldinas iš Bergamo“.  

 Ren
8.30 „Kariai 10“. 9.20 Žiūrėti visiems! 10.15 „La-
biausiai šokiruojančios hipotezės“. 13.00 „Belka 
ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė. Sportinė komanda“. 
13.55 Žiūrėti visiems! 14.50 Šeimos dramos. 15.45 
„Lobių medžiotojai“. 16.40 „Dingusių lėktuvų pa-
slaptys“. 17.30 „Mūšis dėl naftos“. 19.25 Šeimos 
dramos. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 Mums 
net nesisapnavo. 0.05 „Visatos sąvartynas“. 

 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 Julija Vysockaja. 10.25 „Žvalgybos paslap-
tys“. 11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 
Prisiekusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teis-
mas. Galutinis sprendimas. 14.30 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 15.00 „Lolita“. 16.25 Kriminalinė 
Rusija. Šiuolaikinės kronikos. 17.00 „Specialus 
būrys“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 14“. 23.30 „Mūsiškius muša“. 
1.20 „Apgauti mirtį“. 2.15 „Pagundų miestas“. 

 TV PolonIa
8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50, 5.10 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 18.50, 21.45 Gal-
vosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Įpainioti“. 16.20 21-asis pasienio kultū-
ros festivalis Mrongove. 17.20 Myliu kiną. 17.55 
Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Gyvenimo kelionė. 19.25 Polonijos reporta-
žas. 20.25 „Cafe Historia“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Dar ne vakaras“. 
2.20 Animaciniai f. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
10.00 „Misija „Serenity“. 12.00 „Ispangliška“. 
14.30 „Sutrikusi mafija“. 16.30 „Šilkas“. 18.20 
„Brangioji pakeleivė“. 20.00 „Apgaulės meis-
trai“. 22.00 „Visiška tamsa“. 

 DIscoVeRy 
9.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Pavojingi kanjonai. 14.30 Aukso karštligė. 
15.25 Kaip išgyventi saloje. 18.10 Pamesto bagažo 
aukcionai. Riterio vaiduoklis. 18.40 Sandėlių me-
džiotojai. 19.05 Automobilių perpardavinėjai. 20.00 
Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daiktai? 
21.00 Magijos mokslas. Į žvaigždes. 22.00 I.Elba. 
Važiavimas be stabdžių. 23.00 Katastrofos keliuose. 

 TRaVel
10.00, 15.00, 22.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Įspūdingiausios jachtos. 12.00 Pilies paslaptys ir 
legendos. 13.00 Kinija ir Tailandas. 14.00 Auksa-
rankiai. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.00 Pamesto ba-
gažo aukcionai. 17.00, 24.00 Išvyka į gamtą. 18.00, 
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. 19.00 Gana ir 
Prancūzija. 20.00 Naujo būsto paieška. 21.00 Turto 
gelbėtojai. 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 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (1) (N-7).
11.00 Ekstrasensai tiria.
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 „Ralfas Griovėjas“
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 Europos vyrų krepši-
nio čempionato rung-
tynės. Vaizdo įrašas.

1.40 Veiksmo f. 
„Kontraktas“ (N-14).

6.20 Dienos programa.
6.25 „Garfildas“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 Pagalbos skambutis.
9.45 „K11. Komisarai 

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

„Išgalvota žmona“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Jogilė ieško mei-
lės“. Šeimų dramas 
pristato Dalius 
Mertinas.

13.15 Animacinis f. „Keista 
šeimynėlė“.

13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Veiksmo komedija 

„Rezerviniai farai“.
23.10 Veiksmo trileris 

„Drakonų karai“.
0.55 Veiksmo trileris 

„Largo Vinčas“.

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

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Specialus tyrimas.
12.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
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.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
22.20 Trumposios žinios.
22.30 Fantastinis trileris 

„Aušros kariai“.
0.05 Trumposios žinios.
0.15 TV serialas „Berlyno 

policija“ (N-7).
1.05 Trumposios žinios.
1.10 Klausimėlis.lt.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.

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

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

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

8.30 Komedija „Moteriško 
solidarumo paslap-
tys (N-7).

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 TV serialas „Ponas 

Bynas“ (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Ordino 

paslaptis“ (N-14).
23.15 TV serialas „Tikras 

kraujas“ (N-14).
0.20 TV serialas „Sausas 

įstatymas. Atviras 
karas“ (1) (N-14).

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

2.35 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.35 Taip gyvena žvaigž-

dės! (N-7).
8.35 „Iššūkis“ (N-7).
9.35 „Mama detektyvė“.
10.40, 11.45 „Kulinaras“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Žinios.
12.05 „Klounas“ (N-7).
12.50, 13.05 „Pakalbėsim, 

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

„Aplinką tausojančios 
technologijos ir alter-
natyvi energetika“.

14.40 TV parduotuvė.
14.55, 15.05 „Iššūkis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
17.20 Laikas inovacijoms. 

„Informacinės ir 
ryšių technologijos“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.30 Krepšinio karštligė. 
18.35 Dar pažiūrėsim.
19.20  „Inspektorius Luisas“.
21.25, 2.45 Veiksmo f. 

„Stipriausias  
smūgis“ (N-14).

23.25, 4.10 Trileris 
„Nešiotojai“ (S).

1.15, 5.30 „Inspektorius 
Luisas“ (N-7).

7.00 Dar pažiūrėsim.

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 Legendos.
13.15 Visu garsu.
14.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 
15.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
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 „Degantis žmogus“.
21.30 VII tarptautinis 

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

21.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

22.40 DW naujienos rusų 
kalba.

22.50 Fantastinė komedija 
„Dingęs laiškas“.

0.05 Naktinis ekspresas.
0.40 Panorama. 
1.10 Dabar pasaulyje.

 23.15  „Tikras kraujas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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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“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Tabatos 

salonas“.
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 Detektyvas 

„Bekas. Vyriškis 
pagal skelbimą“ 
(N-14).

22.55 Kriminalinė drama 
„Narkotikų kelias“ 
(N-14).

1.50 „Visa menanti“ 
(N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

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

nės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai.

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

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

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

lenktynės (1)  
(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 Komedija „Univeras“ 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Trileris „Vandenyno 
dugne“ (N-14).

0.20 Kriminalinė drama 
„Zulu“ (N-14).

2.20 „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 „Pašokime!“
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!  
„Kūno kalba“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Londonas - 
šiuolaikinis 
Babilonas“  
(N-7).

„REZERVINIAI FARAI“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius A.Makėjus.
Vaidina D.Džeteris, 
S.L.Džeksonas, D.Džonsonas.

Niujorko policijos departamento 
detektyvai Densonas ir Haismitas - 
patys kiečiausi Niujorko policininkai. 
Tame pačiame skyriuje dirba ir detek-
tyvai Alenas Gemblas ir Teris Hoicas. 
Jie - tikri liurbiai, rezerviniai „farai“. 

„KONTRAKTAS“
Veiksmo filmas. JAV, Vokietija. 2005.
Režisierius B.Beresfordas.
Vaidina Dž.Kjuzekas, 
M.Frimanas, Dž.Andersonas.

Samdomo labai patyrusio žudi-
ko planas nužudyti milijardierių 
baigiasi ne taip, kaip planuota, - 
jis pats sužeidžiamas ir atsiduria 
ligoninėje. Medikai iškviečia poli-
ciją ir įtariamojo atvyksta pasiimti 
federaliniai agentai. 

rugsėjo 18 d. 

 21.10  „Kūno kalba“  9.00  Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai

 16.40  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

 ANImAl PlANET
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25 Akiplėšos 
katės. 8.15 Nuotaka su žiaunomis. 9.10, 11.55 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 0.45 Akva-
riumų verslas. 11.00 Akiplėšos katės. 12.50 
Gyvenimas laisvėje. 13.45 Stambios žuvies 
žūklė. 14.40, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Gyvenimas laisvėje. 17.25 Ryklys vardu Vudu. 
18.20 Liono broliai. 19.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 20.10 Akvariumų verslas. Kukurūzų paplotė-
liai vandenyje. 21.05 Baltojo ryklio sugrįžimas. 
22.00 Upių pabaisos. 22.55 Aš gyvas. 

 SPORT1
7.00, 19.15 Futbolo klubų karaliai. Miuncheno 
„Bayern“. 7.30, 19.40 Futbolo klubų karaliai. 
Amsterdamo „Ajax“. 8.00 „Eurocup“ krepšinio 
lyga. Stambulo „Besiktas“ - Klaipėdos „Neptū-
nas“. 2015-01-28. 9.45, 22.00 KOK World series. 
Bušido kovos. 12.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 12.30 „NBA Pasaulis“. 13.00, 19.00, 
21.00 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 13.15 Fut-
bolo dievai. Batistuta. 13.45, 3.15 NBA krepšinio 
lyga. Hjustono „Rockets“ - Ouklendo „Warriors“. 
2015-01-17. 15.45, 24.00 ATP 1000 Miami. Vyrų 
tenisas. Rafael Nadal - Novak Djokovic. Finalas. 
2011 m. 20.05, 21.15 „Eurocup“ krepšinio lyga. 
Stambulo „Besiktas“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas dėl 
5-8 vietų. 8.50 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Pusfinalis. 10.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Di-
namo“ - „Vityaz“. 12.55 „Formulė-1“. Singapūro 
GP treniruotė 1. Tiesioginė transliacija. 14.35 
Futbolas. UEFA Europos lyga. „Bordeaux“ - „Li-
verpool“. 16.25 „Formulė-1“. Singapūro GP tre-
niruotė 2. Tiesioginė transliacija. 18.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 18.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Mačas dėl 7-8 vietų. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Golfas. Europos 
turo savaitės apžvalga. 21.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 
24.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas 
dėl 7-8 vietų. 1.50 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Pusfinalis. 

 EuROSPORT
9.30, 14.30, 20.00 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 12.30, 21.15 Sporto žvaigždės iš arti. 
Regbis. 13.00, 24.00 Sporto linksmybės. 13.30 
Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“. 17.30, 1.15 
Dviračių sportas. Valonijos didysis prizas. 18.30 
Futbolo apžvalga. 19.45 Jojimo žurnalas. 21.45 
Regbis. Pasaulio čempionatas. 0.15 Galiūnų 
sportas. „Strongman Champions League“. 

„DRAKONŲ KARAI“
Veiksmo trileris. Pietų Korėja. 2007.
Režisierius H.Šimas.
Vaidina Dž.Beras, A.Bruks, R.Forsteris.

Korėjiečių legenda byloja, kad mūsų planetą sunaikins paslaptingi 
padarai. Reporteris Etanas Kendrikas, tiriantis šį fenomeną, išsiaiškina, 
kad jam padėti gali paslaptinga liga serganti Sara. Padarai jau keliauja 
į Los Andželą, pakeliui sukeldami chaosą ir viską naikindami. Ar Etanui 
ir Sarai pavyks išgelbėti Los Andželo gyventojus?

„mES TIKImE mEIlE“
romantinė drama. Jungtinė 
Karalystė. 2011.
Režisierė Madonna.
Vaidina E.Korniš, Dž.D’Arsis.

1998 m. kyla didelis sujudimas - auk-
cione parduodamas Vindzoro kuni-
gaikščio ir kunigaikštienės dvaras. 
Vienai moteriai, Volei Vintrop, tai turi 
gerokai didesnę reikšmę. Volė tarsi 
apsėsta jų garsios meilės istorijos. 

lNK
21.00

TV8
21.00

TV3
1.40

lNK
23.10

rekomenduoja
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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“ 

(N-7).
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Mitybos ir sporto 

balansas.
11.00 Gardu Gardu.
11.30 „Dumbo“.
12.55 „Ramblio 

filmukas.  
Mikės Pūkuotuko 
nuotykiai tęsiasi“.

14.10 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 „Veidrodėli, veidro-

dėli“ (N-7).
21.45 Trileris 

„Nesunaikinami 2“ 
(N-14).

23.45 Drama „Kraštutinės 
priemonės“ (N-7).

1.50 Siaubo f. „Ryklys 
vaiduoklis“ (S).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
6.55 Eskimų mergaitė.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora ir 
draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Batuotas šuo“.
9.50 „Žiogas ir skruzdė“.
10.00 Komedija šeimai 

„Pakratytas“.
11.50 Nuotykių komedija 

„Beprotiškiausios 
melodijos. Nuotykiai 
tęsiasi“.

13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Medžioklės sezonas 
atidarytas 3!“

21.10 Veiksmo ir nuoty-
kių f. „Prezidento 
medžioklė“ (N-7).

22.55 Romantinė komedija 
„Vaikinams tai patin-
ka!“ (N-14).

1.00 Veiksmo komedija 
„Rezerviniai farai“ 
(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 marsupi-

lamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.20 „Gyvenimo 

kelias“. 3 d. „Namai“.
12.55, 1.15 „Įstabioji 

Indija“. „Himalajai. 
Gyvenimas viršukal-
nėse“ (subtitruota).

13.50 „Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“.

14.45 Auksinis protas.
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
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 Nuotykių komedija 

„Krokodilų gaudyto-
jas. Kautynės“.

 21.00  „Dainų daina“ 21.45  „Nesunaikinami 2“

ŠeŠtadienis

„VEIDRODĖLI, VEIDRODĖLI“
Nuotykių filmas. JAV. 2012.
Režisierius T.Singhas.
Vaidina Dž.Roberts, L.Kolins.

Kartą, seniai seniai, užburtoje karalystėje gyveno kerinčio grožio princesė 
Snieguolė. Jos oda buvo balta kaip sniegas, o plaukai tamsūs kaip naktis. 
Gyveno toje karalystėje ir Piktoji Karalienė. Kas pasaulyje gražiausia? Ir kuriai 
atiteks princo širdis ir karalystės sostas? Didybe dangų remiantys rūmai, 
prašmatnios puotos, pasakiški kraštovaizdžiai ir magija nepaliks abejingų.

rekomenduoja

„BEPROTIŠKIAUSIOS MELO
DIJOS. NUOTYKIAI TĘSIASI“
Nuotykių komedija. JAV. 2006.
Režisierius B.Robinsas.
Vaidina T.Alenas, K.Deivis, Z.Grei.

Teisininkas Deivas Duglas - nepa-
taisomas darboholikas. Žmona jo 
beveik nemato namuose, vaikai 
taip pat baigia pamiršti, kaip atro-
do jų tėtis. Dar viena byla, susijusi 
su gyvūnų tyrinėjimų laboratorija, 
visiems namiškiams reiškia tik vie-
na - tėvo ir vėl ilgai nebus namie. 
Tačiau šį kartą viskas pakrypsta 
netikėta ir labai keista linkme...

„PRANAŠAS“
faNtastiNis filmas. JAV. 2007.
Režisierius L.Tamahoris.
Vaidina N.Keidžas, Dž.Mur, 
T.Krečmanas.

Las Vegaso magas Krisas Džonso-
nas turi likimo dovaną - jis mato 
dvi minutes į ateitį. Vaikystėje 
atlaikęs galybę medicininių tyri-
mų, jis dirba naudodamas netikrą 
pavardę. Kai teroristų grupuotė 
grasina Los Andžele susprogdinti 
branduolinį užtaisą, agentė Kelė 
Feris ketina surasti Krisą ir prašyti 
jo pagalbos.

„SUSIPYNĘ IŠGYVENIMAI“
drama. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius D.Holanderis.
Vaidina K.Beits, M.Pfaifer, 
E.Kačeris.

Sužinojęs apie žiaurų dvynės nu-
žudymą, dvidešimt ketverių Vol-
teris pasitraukia iš Ajovos valstijos 
imtynių komandos. Jis grįžta namo 
guosti motinos ir dukterėčios. Ves-
damas motiną pas psichologę jis 
sutinka našlę, kurios alkoholiką 
vyrą bare nužudė draugas. 

LNK
11.50

 TV8
7.00 Kultūra +. 7.30 „Maksas Stilas“ (N-7). 8.00 
Beatos virtuvė. 9.00 „Bruto ir Neto“ (N-7). 11.00 
Pasaulis tavo lėkštėje. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Tėvas Braunas“ (1) (N-7). 16.00 „Inspektorius 
Morsas. Atgailos diena“ (N-7). 18.00 „Mis 
Marpl“ (N-7). 19.05 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animaci-
ja. 21.00 Drama „Svajonių viešbutis. Dubajus“ 
(N-7). 22.50 Romantinė drama „Mes tikime 
meile“ (N-14). 1.00 „Inspektorius Morsas. At-
gailos diena“ (N-7). 

 INfO TV
5.30 Nuo... Iki. 6.05 Pagalbos skambutis 
(N-7). 6.40, 12.00, 1.00 24 valandos (N-7). 
7.35, 9.35 KK2 (N-7). 8.10, 13.00, 17.30 
Dviračio šou. 8.40 Autopilotas. 9.10, 5.05 Mes 
pačios. 10.15 Pagalbos skambutis (N-7). 10.50, 
3.50 Valanda su Rūta. 13.30 Tauro ragas (N-7). 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 „Davis’o taurės“ 
teniso turnyras. Lietuva - Ukraina. 2015 m. 
Tiesioginė transliacija 19.30 „Nuostabiausia 
diena pasaulyje“. 20.30 „Aukso imperija“. 
21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų 
kalba. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 3.00 Bus 
visko. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.00 
„Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.00 Naujienos. 
11.20 Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.35 „Džūna. 
Vienatvės dovana“. 12.40 „Prancūzas“. 14.50, 
17.15 „Vėjas į veidą“. 17.00 Vakaro naujienos. 
19.05 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 
20.20 Jumorina. 22.10 „Respublikos pasididžiavi-
mas. Michailas Bojarskis“. 23.55 Šiandien vakare.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.50, 8.20 „Generolo marti“. 8.00, 11.00, 14.00 
Žinios. 9.40 Šunų planeta. 10.00 Tankų biatlo-
nas. 11.30, 14.30 Žinios. Maskva. 11.25 „Mano 
gyvenimas Rusijoje“. 12.00 „Iš kriminalinės 
paieškos skyriaus viršininko gyvenimo“. 14.30 
„Atleisti už viską“. 16.20 Šeštadienio vakaras. 
17.15 „Svarus jausmas“. 19.10 Žinios - jėga. 
20.00 Šeštadienio žinios. 20.45 „Šaltas patie-
kalas“. 0.40 „Asmeninė teisėjos Ivanovos byla“. 

 REN
7.15-11.00 Kviestinė vakarienė. 11.55-14.50 Slap-
tosios teritorijos. 15.50 „M ir Ž“. 16.50 Pažink 
mūsiškius! 17.35 Rusiškas vairavimas. 18.30 
„Automobilio paieška“. 19.00 Žiūrėti visiems! 
19.30 Jūrmala. 21.20 „Tyrimo paslaptys 9“. 

BTV
22.45

 14.00  „Gyvenimo 
 šukės“

TV3
19.30

TV1
23.05

laisvalaikis 2 0 1 5  r u g s ė j o  1 8 43

7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų  
lygos etapas 
Suomijoje. 2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 „Visa tiesa apie liū-

tus“ (1).
14.00 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
16.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
17.00 „Žurovas. 

Laiškai iš ten. I 
dalis“ (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Dainuok mano dainą. 
Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, 
A.Ivanauskas-
Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

21.00 Drama „Penki pirš-
tai“ (N-14).

22.45 Fantastinis f. 
„Pranašas“ (N-7).

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

1.45 Bamba TV (S).

7.35 Programa.
7.39 TV parduotuvė.
7.55 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 Dokumentinis f. 

„Viskas apie gyvūnus“.
10.00 Gyvenu čia.
11.00 Spąstai tėčiui.
13.00 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

14.05 Komedija „Vidurinė 
mokykla“ (N-7).

16.00, 17.00, 19.00 Žinios. 
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 „Akacijų alėja“. 

Bardų festivalis. 
Kulautuva. 2015 m.

18.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis pasaulis“.

19.30 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Krepšinio karštligė. 

Speciali laida.
21.35 „Platinos karštinė“.
24.00 Veiksmo f. 

„Karo menas“ (N-14).
2.30 Komedija „Vidurinė 

mokykla“ (N-7).
3.50 Veiksmo f. 

„Karo menas“ (N-14).
5.45 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
6.05 Dar pažiūrėsim.

8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 DW naujienos rusų 

kalba.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.10 LRT Kultūros akade-

mija. Dr. Konstantinas 
Andrijauskas. Kinijos 
iškilimas XXI amžiuje. 
Ką turėtumėme žinoti? 

13.00 Mano mokykla. 
14.20 Pinigų karta.
15.10 Lietuvių dokumenti-

ka. „Naujas kinas“.
16.00 K.Sajos „Detektyvas 

prie žvakių“. TV 
spektaklis. 

17.00 Dabar pasaulyje.
17.30 Visa Lietuva šoka. 
19.30 Tapytojo, architekto 

Eugenijaus Antano 
Cukermano 80-mečiui. 
Laiko ženklai. 

20.00 Kristupo vasaros 
festivalis 2015. 

21.15 Visu garsu.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 „Aušros kariai“ (N-14).

6.15 Dienos 
programa.

6.20 „Didingasis 
amžius“ (N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

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 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Akloji“.
18.05 „Tabatos salonas“.
19.00 „Eliza“ (N-7).
21.00 „Paslaptys“ 

(N-14).
23.05 Drama „Susipynę 

išgyvenimai“  
(N-14).

1.20 Nekenčiu žvaigždės 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

8.00 Iš peties (N-7).
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“ 

(N-7).
12.30 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai  
per pusvalandį.

14.00, 17.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

15.00 Aukščiausia 
pavara.

16.30 „Pragaro kelias“ 
(N-7).

18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Iksmenai. Pradžia. 

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

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Kriminalinis trileris 
„88 minutės“ (N-14).

0.50 Drama „Atsiskyrėlis“ 
(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 „Vienos šeimos 
istorija“ (1) (N-7).

14.30 „Romeo ir Džuljeta“ 
(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 Steve Vai koncertas 

„Where the wild 
things are“ (1).  
2009 m.

23.45 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

0.15 „Reidas: 
atpirkimas“ (S).

 23.45  „Aušros kariai“ 24.00  „Karo menas“ 14.00  „Mano mylimiau-
 sia ragana“

 22.20  Steve Vai 
 koncertas

 12.30  Gordono Ramzio 
 virtuvės pamokos

TV PROGRAMArugsėjo 19 d. 

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
Pagrindinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvi-
kova“ su Dmitrijumi Nazarovu. 11.55 Buto klausi-
mas. 13.20 Aš lieknėju. 14.20 Važiuosime, paval-
gysime! 15.05 Skyrybos rusiškai. 16.05 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujos serijos“. 18.00 Tyrimą atliko... 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 „Naujos Rusijos 
sensacijos“. 21.00 Tu nepatikėsi! 22.00 50 atspal-
vių. Belova. 23.00 Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės 
kronikos. 0.05 „Gimtinė arba mirtis“. 

 TV PoloNia
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 kon-
certas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 16.00 „Dangiškos gėlės - filmas 
apie Katažynos Kobro ir Vladyslavo Stšeminskio 
meilę“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Katovicams 150 metų (1). 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 23.15, 4.55 40-asis Gdynės kino 
festivalis. Apdovanojimų įteikimo ceremonija. 
1.30 Pramoginė laida. 1.50 „M, kaip meilė“. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 3.40 „Raganos“. 

 TV1000
8.00 „Sutrikusi mafija“. 10.00 „Kalėdos pagal 
Kranksus“. 12.00 „Brangioji pakeleivė“. 14.00 
„Tuštybių mugė“. 16.20 „Apgaulės meistrai“. 
18.20 „Kvartetas“. 20.00 „Filomena“. 21.40 „Ir 
čia priėjo Poli“. 23.10 „Išgyvens tik mylintys“.

  DiscoVery 
9.10 „FantomWorks“ automobilių dirbtuvė. 10.05 
Relikvijų medžiotojai. 11.50 Pamesto bagažo auk-
cionai. 12.40 Išgyventi su B.Grilsu. Įveikti baimę. 
15.25 Milžiniški lėktuvai. 16.20 Specialiosios pa-
skirties mašinos. 17.15 Laivas su sprogmenimis. 
18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 Ledynų 
auksas. 20.00 Penktoji pavara. 21.00 Prasti inži-
nierių sprendimai. Klaidų taisymas. 22.00 Maši-
nų sukilimas. 23.00 Idris Elba: be stabdžių. 

 TraVel
11.00 Įspūdingiausios jachtos. 12.00 Išgelbėkite 
mano verslą! 13.00 Beprotiškiausi atrakcionai. 
14.00 Naujo būsto paieška. Italija ir Graikija. 15.00 
Naujo būsto paieška. Anglija ir Švedija. 16.00 Ge-
riausi namai atostogoms. 17.00 Įspūdingiausios 
jachtos. 18.00 Didžiausi restoranai. 19.00 Ang lijos 
maistas. 19.30 Beprotiškiausi atrakcionai. 20.00 
Svajonių išvyka. 21.00 Šeimos nuotykiai kelionėje. 

 aNiMal PlaNeT
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25, 0.45 Akva-
riumų verslas. 11.55 Zoltanas, gaujos valdovas. 
12.50, 18.20 Kubos rykliai. 13.45 Ryklių sala. 
14.40 Rykliai. 15.35 Ryklys vardu Vudu. 16.30, 
19.15 Rykliai-nindzės. 17.25 Rykliai iš šešėlių 
karalystės. 20.10 Nepaprasti rykliai. 21.05 Ryklys 
vardu Vudu. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 22.55 
Pavojingiausios Pietų Afrikos gyvatės. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 1.40 Nakties programa. 

 sPorT1
9.00 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš pen-
kis“. 9.35 Ekstremalaus sporto žurnalas „Rip“. 
10.15 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP 
lenktynės. 9 etapas. 2015-09-12. 12.10 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Unicaja“ - 
„FC Barcelona“. 2015-06-10. 13.50, 19.45 Už 
Lietuvą! Balticbet verdiktas. 14.00, 1.00 NBA 
„Visų žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 2015 
m. 16.00 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 16.15 
Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 
18.00 KOK World series. Bušido kovos. 20.00 
Tiesioginė transliacija. WTA Quebec. Moterų 
tenisas. Pusfinaliai. 24.00 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 3.30 Rusijos 
„Premier league“. CSKA - „Zenit“. 2015-09-12. 
5.20 Snukeris. Angliškojo biliardo Premier lyga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas dėl 
7-8 vietų. 8.50 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Pusfinalis. 10.40 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Pusfinalis. 12.30 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 12.55 „Formulė-1“. Singapūro GP 
treniruotė 3. Tiesioginė transliacija. 14.05 Krep-
šinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 15.55 
„Formulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija. Tiesio-
ginė transliacija. 17.15 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 19.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester City“ -  
„West Ham“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ -  
„Watford“. 23.20 Boksas. Stephenas Smithas - 
Devisas Boschiero. Tiesioginė transliacija. 1.00 
„Formulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija.  

 eurosPorT
9.00, 18.00 Angliškas biliardas. „World Main 
Tour“. 12.00 Sporto linksmybės. 12.30 Dvira-
čių sportas. „Vuelta a Espana“. 13.30 Dviračių 
sportas. Valonijos didysis prizas. 15.00 Baida-
rių ir kanojų slalomas. Pasaulio čempionatas. 
16.15 Dviračių sportas. „Grand Prix Impanis-
Van Petegem“. 20.00 Regbis. Pasaulio čempio-
natas. 24.00 Spidvėjus. Europos čempionatas. 
1.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas.

 15.00  Aukščiausia
 pavara
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Kultas“  23.00  Koncertuoja 
 Saulius Prūsaitis ir grupė

 10.55    „Baltuolė ir 
   Rožytė“

 

 11.55   „Žarijos miestas“ 20.00  Europos vyrų krep-
šinio čempionato rungtynės 

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Maksas 
Stilas“ (N-7). 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Mo-
terys meluoja geriau“ (N-7). 11.00 Kultūra +. 
11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 16.00 „Mis Marpl. 
4.50 iš Padingtono“ (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ 
(N-7). 19.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Saldesnis gyvenimas“ (N-7). 22.45 
Drama „Svajonių viešbutis. Dubajus“ (N-7). 
0.30 „Mis Marpl. 4.50 iš Padingtono“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 
Mes pačios. 8.30, 2.25 KK2 (N-7). 10.30, 4.10 
Dviračio šou. 12.30 Statyk! 13.00 Tauro ragas 
(N-7). 13.30 Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 „Davis’o taurės“ teniso turnyras. Lietuva 
- Ukraina. 2015 m. Tiesioginė transliacija 19.30 
„Nuostabiausia diena pasaulyje“. 20.30 „Aukso 
imperija“. 21.30 Dabar pasaulyje. Savaitė. Ži-
nios rusų kalba. 22.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 22.30 Autopilotas. 0.15 Nuo... 
Iki. 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 Mano kiemas. 

 PBK
6.05, 0.50 „EURONEWS“. 6.35, 9.00, 11.00, 15.00 
Naujienos. 6.45 Armijos parduotuvė. 7.25 Vaikų 
klubas: animacija. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-
kodas“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 
„Lučjenas“. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 
11.20 „Kur yra nofelet’as?“ 13.00 Jumorina. 14.20 
„Laukiančiųjų sąrašas“.16.55, 1.20 „Tarnybinis ro-
manas“. 20.00 Laikas. 21.40 „Dvigubas dingimas“. 
23.55 „Puškino pasakos. Avangardisto versija“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.20 „Šaltas patiekalas“. 9.00 Pats sau režisie-
rius. 9.50 J.Petrosianas. 10.20, 11.00, 14.00 
Žinios. 11.15 Rytinis paštas. 11.55 Humoro 
laida. 14.15 Visa Rusija. 14.35 „Stachanovas. 
Užmirštas herojus“. 15.25 „Susigiedojo“. 17.25 
„Pagrindinė scena“. 20.00 Savaitės žinios. 22.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 „Nuo 
šventės iki šventės“. 2.20 Humoro programa.

 Ren
7.25 Mums net nesisapnavo. 10.10 Automobilio 
paieška. 10.40 Ypatingai naudinga laida. 11.35 Jūr-
mala. Juoko festivalis. 13.20-20.50 „Be senaties ter-
mino“ (1-11 s.). 23.35 „Amžinai jaunas. Du Sergė-
jaus Bodrovo gyvenimai“. 0.30 „Mūšis dėl naftos“. 

 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. 
13.20 „Dingę be žinios“. 17.00 Tyrimą atliko... 
18.00 „Savaitės akcentai“. 19.00 „Taškas“. 20.00 
Dauguma. 21.20 „UGRO-5“. 1.10 „Kirkorovas prieš 
Baskovą: titanų mūšis“. 2.05 „Pagundų miestas“.

 TV PolonIa
8.10 Lenkų valgiai. 8.30 Koncertas „Opolė 
2015 bisui“. 9.25, 18.25, 1.20 Galvosūkis. 9.35 
„Astronariumas“: meteoritai. 10.05 Ekologijos 
laida. 10.35 Grūdas. 11.05 „Sizifo darbas“. 
12.10 Sveikinimų koncertas. 12.30 Miško isto-
rijos. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Vieš-
paties Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 
13.40 Prie Tatrų. 13.50 Laukiame Pasaulio 
jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 
15.40 Katovicams 150 metų (2). 16.50 Okrasa 
laužo taisykles. 17.20 Gyvenimo kelionė. 17.55, 
6.40 „Šokantis su gamta“. 18.55, 0.30 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Savaitraštis.pl. 20.45 Labanaktu-
kas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 
4.40 TV teatras: „Vėlinės“ (1). 1983. 1.25 Po-
piežiaus Pranciškaus susitikimas su jaunimu. 
2.30 Prie Tatrų. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 
6.25 Sveikinimų koncertas 

 TV1000
8.15 „Tuštybių mugė“. 10.40 „Debesuota, matoma 
mėsos kukulių kruša“. 12.30 „Kvartetas“. 14.20 „Ne-
paprasta kelionė“. 16.10 „Filomena“. 18.00 „Marija 
Antuanetė“. 20.00 „Angelai ir Demonai“. 22.15 „Šefas 
ant ratų“. 0.10 „Džuli ir Džulija“. 2.10 „King Kongas“. 

 DIscoVeRy 
7.25 Automobilių perpardavinėtojai. 8.15 Greiti ir 
triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 Milžiniškos 
statybos. 10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 Fokusinin-
ko M.Karbonaro triukai. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 
13.35 Kovos dėl konteinerių. 14.30 Pamestų daiktų 
išpardavimas. 15.25 Turbosurinktuvai. 16.20 Rūdžių 
imperija. 17.15 Kaip tai veikia? 18.10 Baseinų meis-
tras. 19.05 Vonios įrengimai. 20.00 Per magiją į 
žvaigždes. 21.00 Išgyventi drauge. 22.00 Gaudynės. 
Meksika. 23.00 Upių pabaisos. 24.00 Pavojinga žūklė. 

 TRaVel
9.30 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.30 Auksarankiai. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Pigių automobilių 
paieška. 13.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Atostogos 
viduryje ežero. 14.30 Turto gelbėtojai. 16.30 Geriausi 
namai atostogoms. 17.00 Iškyla gamtoje. 19.00 Dženė 
ir Olis degustuoja. 20.00 Pigių automobilių paieška. 
21.00 Kelių varžovai. 22.00 Įspūdingiausios jachtos. 

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 „Šaunusis peliukas 

detektyvas“.
13.00 „Gufio filmas“.
14.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.00 Europos vyrų 

krepšinio čempio-
nato rungtynės dėl 
3 vietos. Tiesioginė 
transliacija.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.45 Tiesiai iš EuroBasket 

2015.
20.00 Europos vyrų 

krepšinio čempio-
nato rungtynės dėl 
1 vietos. Tiesioginė 
transliacija.

21.50 Tiesiai iš EuroBasket 
2015.

22.00 Veiksmo f. 
„007 Kazino Royale“ 
(N-7).

1.00 Filmas šeimai 
„Keistas Timočio 
Gryno gyvenimas“ 
(N-7).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

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“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija „Trys 

nindzės sugrįžta“.
11.55 Nuotykių f. 

„Žarijos miestas“.
13.50 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Muzikinė pasaka 

„Kaip princesė 
Natalija su Bjauriu 
charakteriu jaunikio 
ieškojo“.

21.40 Veiksmo trileris 
„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

23.45 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“ 
(N-14).

1.35 Romantinė komedija 
„Vaikinams tai patin-
ka!“ (N-14).

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 

marsupilamiai 2“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 Brolių Grimų pasakos. 

„Baltuolė ir Rožytė“.
12.00 „Paslaptingoji Afrika 2“.
12.55 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 2 d.
13.50 „Mis Marpl 6“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.50 Drama „Vatelis“.
23.50 „Paslaptingoji Afrika 2“.
0.45 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 
1.30 „Mis Marpl 6“ (N-7).

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Suomijoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

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

Turboreaktyvinio 
variklio triumfas“.

12.00 „Visa tiesa apie 
liūtus“.

13.00 „Gyvūnų planeta“ 
(1).

14.00 Sveikinimų
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Laiškai 
iš ten. II dalis“  
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 „Inga Lindstrom. 
Tamsusis namas“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Veiksmo komedija 

„Kerštas už Andželą“ 
(N-7).

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

2.00 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

10.30 „Genijai iš 
prigimties“.

11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 „Išgyventi Afrikoje“.
12.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
16.00, 17.00, 19.00 

Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
17.30 24/7.
18.30 „Laukinis pasaulis“.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššūkis“ (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Krepšinio karštligė. 

Speciali laida.
21.35 Kaimo diena.
21.40 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
24.00, 2.45 

Saiubo f. 
„Kauksmas“ (S).

2.00 24/7.
4.20 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.35 „Gamtos pasaulis“.

8.05 Labas rytas, Lietuva.
10.50 „Mylių Amerika“.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Šventadienio mintys.
12.10 LRT Kultūros akademi-

ja. Dr. K.Andrijauskas. 
Kinijos iškilimas XXI a. 
Ką turėtumėme žinoti? 

13.00 O.Narbutaitės opera 
„Kornetas“. 

15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. Edmundas 
Zubavičius.

16.00 Rašytojo Raimondo 
ir dailininko Arvydo 
Kašauskų kūrybos 
vakaras. 2010 m.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų kon-
kursas. Pianistų finalai. 
Tiesioginė transliacija.

20.00 Rusų gatvė.
20.30 Kristupo vasaros festi-

valis 2015. Šanchajaus 
ornamentai.

21.35 Geriausi trumpame-
tražiai filmai. 2009 m.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.
23.00 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Koncertuoja Saulius 
Prūsaitis ir grupė.

23.50 Džiazo dienos 
Tauragėje. 1 d.

 12.45  „Vandens žiurkės“
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„007 KAZINO ROYALE“
Veiksmo filmas. Jungtinė Karalystė. 2006.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina D.Kreigas, E.Gryn, Dž.Denč.

Džeimsas Bondas dar tik dirba eiliniu samdomu žudiku, kurį į savo orga-
nizaciją pakviečia Didžiosios Britanijos karališkoji tarnyba. Netrukus jis iš-
siaiškina, kad Rusijos teroristinėms organizacijoms atstovaujantis niekšelis 
planuoja lošti pokerį Juodkalnijoje esančiame kazino už milžiniškus pini-
gus. Džeimsas Bondas neturi kitos išeities, todėl sėdasi prie žaidimų stalo.

„DEGANTI ŽEMĖ“
Veiksmo filmas. Kanada, JAV. 2014.
Režisierius Dž.Braunas.
Vaidina A.Pol, Z.Barker, N.Barberis.

Mokslininkai sukuria naują gam-
tos neteršiantį energijos šaltinį. 
Jo pajėgumų užtektų energija 
aprūpinti visą pasaulį, tačiau kai 
keli valdininkai nesilaiko saugumo 
reikalavimų, išradimo galingumas 
atsisuka prieš žmoniją. 

„KERŠTAS UŽ ANDŽELĄ“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierius M.Berkas.
Vaidina M.Stou, E.Kvinas, S.Stalonė.

Frenkas - asmens sargybinis, slopi-
nantis savo jausmus Dženifer, kuri 
neseniai išsiskyrė su vyru. Kai buvo 
nužudytas Dženifer tėvas, Frenkas 
tapo jos asmens sargybiniu ir ėmė 
saugoti ją nuo samdomų žudikų. 
Tačiau jis nė nenumano, kad mergi-
na žudikams jau rezga keršto planą.

„ATODRĖKIS“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius M.A.Liuisas.
Vaidina V.Kilmeris, A.Steitson,
B.Draiborou.

Daktaras Deividas Krapjenas tiria Ark-
ties ledyną. Jis iškasa priešistorinį objek-
tą, kokio dar nėra matęs. Daktaras 
pasikviečia studentus kasinėjimams. 
Iš ledo išskobus priešistorinį padarą, 
studentus užpuola neaiškūs vabzdžiai.

rugsėjo 20 d.

 21.00  „Raudonasis 
  erelis“

 16.00  Ekstremali žvejyba 10.30  „Lemūrų gatvė“

 ANIMAL PLANET
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25 Aligatorių 
tramdytojai. 11.55 Liūno broliai. 12.50 Nakties 
prietemoje. 18.20 Nakties prietemoje. 19.15 
Zoltanas, gaujos valdovas. 20.10 Šiaurės Ame-
rika. 21.05 Kubos ryklys. 22.00 Upių pabaisos. 
22.55 Pavojingiausios Kinijos gyvatės. 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 0.45 Akvariumų verslas. 
1.40 Nakties programa. 

 SPORT1
7.00 „M1 Iššūkis“. Beneliuksas - Suomija. Ko-
vinis sportas. 8.00 „M1 Iššūkis“. Vokietija - Tur-
kija. Kovinis sportas. 9.00 Ekstremalaus sporto 
žurnalas „Duokš penkis“. 9.30 WTA Quebec. 
Moterų tenisas. Pusfinaliai. 2015-09-19. 13.15, 
17.00, 20.45 Už Lietuvą! Balticbet verdiktas. 
13.30 Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier 
league“. 15.30 Tiesioginė transliacija. Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Ispanija. 10 etapas. 
17.15 KOK World series. Bušido kovos. 21.00 
Tiesioginė transliacija. WTA Quebec. Moterų 
tenisas. Finalas. 23.00 „Sportinio pokerio Pre-
mier lyga“. Pramoginis TV šou. 24.00 Pasaulio 
Rali-kroso čempionatas. Ispanija. 10 etapas. 
2015-09-20. 1.30 Rusijos „Premier league“. 
2015-09-20. 3.30 NBA „Visų žvaigždžių“ savait-
galis. Šeštadienio nakties šou. 2015 m. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 „Formulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija. 8.20 
Boksas. Stephenas Smithas - Devisas Boschiero. 
10.10 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
10.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.40 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Arsenal“. 
13.30 „Formulė-1“. Singapūro GP kvalifikacija. 14.50 
„Formulė-1“. Singapūro GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 17.10 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Mačas dėl trečios vietos. 19.20 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga. 19.50 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Finalas. Tiesioginė transliacija. 22.20 Anglijos 
Premier lyga. „Southampton“ - „Manchester United“. 
0.10 Dviračių sportas. Pasaulio moterų čempionatas. 
2.05 Dviračių sportas. Pasaulio vyrų čempionatas. 

 EUROSPORT
7.15, 13.15 Spidvėjus. Europos čempionatas. 9.30 
Dviračių sportas. „Grand Prix Impanis-Van Pe-
tegem“. 10.00, 11.30, 12.30, 14.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. 15.00,, 21.30 Baidarių ir 
kanojų slalomas. Pasaulio čempionatas. 17.15, 
18.15 Jojimo žurnalas. 17.20 Jojimas su kliūtimis. 
„Global Champions Tour“. 18.25 Jojimo apžvalga. 
18.30 Regbis. Pasaulio čempionatas. 20.45 Sporto 
žvaigždės iš arti. 21.15 Motosporto apžvalga. 22.15 
Angliškas biliardas. „World Main Tour“. 24.00 Fut-
bolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga.

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“.
16.35 Nuotykių komedija 

„Nemarus kinas. 
Žmogus iš Rio“ 
(N-14).

19.00 Dokumentinis f. 
„Derenas Braunas. 
Apokalipsė. II dalis“ 
(N-7).

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

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Žmogžudystė pirmo-
joje lygoje“ (N-7).

22.55 Siaubo trileris 
„Atodrėkis“ (N-14).

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

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(1) (N-7).

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

(N-7).
11.00 „Krokodilų medžioto-

jas“ (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(1) (N-7).

13.30 Džeimio Oliverio 
patiekalai per  
pusvalandį.

14.00, 17.30 
Jokių kliūčių! (N-7).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 Ekstremali žvejyba.
16.30 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
18.30 „6 kadrai“ (N-7).
19.00 „Formulės-1“ 

pasaulio čempionato 
Didžiojo Singapūro 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.35 Veiksmo f. „Deganti 

žemė“ (N-7).
0.20 Trileris „Senis“ 

(N-14).
2.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro 
traukinio 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 „Meilės virtuvė“.
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Komisaras 

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

istorija“ (N-7).
21.00 VIP seansas. 

„Raudonasis erelis“ 
(N-7).

23.10 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.40 „Transporteris“ 
(N-14).

0.40 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV3
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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 Drama „Veidrodėli, 

veidrodėli“ (N-7).
13.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.45 „Simpsonai“ (N-7).
14.20 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

6.20 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Šegis 

ir Skūbis Dū“ (1).
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Veiksmo ir nuotykių f. 

„Prezidento  
medžioklė“ (N-7).

10.30 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Bepro-
tiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi“.

12.15  „Medžioklės sezo-
nas atidarytas 3!“

13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Visi 

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

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Voratinklis“ (N-7).
0.20 TV serialas „Dalasas“.
1.15 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.10 „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.
22.30 Trumposios žinios.
22.40 „Talibanas. Žvilgsnis 

iš vidaus“.
23.15 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.

 6.05  Labas rytas,
 Lietuva

 8.55  „Meilės sūkuryje“  21.00  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“

Pirmadienis

 TV8
8.00 Vilnius gyvai. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.15 „Senoji animacija“. 11.15 
Komedija „Saldesnis gyvenimas“ (N-7). 13.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 „Lauki-
nukė“ (N-7). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Ne-
mylimi“ (N-7). 18.00 „Privati praktika“ (N-7). 
19.00 „Laukinukė“ (N-7). 20.00 „Labanakt, 
vaikučiai“. Senoji animacija. 21.00 Drama 
„Kur prasideda meilė“ (N-7). 22.45 „Privati 
praktika“ (N-7). 23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 
7.30 „Pasaulis iš skrydžio oro balionu“. 9.30 
Žinios. 10.00, 13.50 „Alfa“ savaitė. 10.30 
Nuo... Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 12.20 
Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 
Autopilotas. 14.20 Yra, kaip yra (N-7). 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2 (N-7). 
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. 
Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.25, 
12.20 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 Naujienos. 
13.25 „Sergejus Bodrovas. Paskutinės 24 va-
landos“. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.05 „Džuna“. 
23.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
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, 4.05 
Tiesioginis eteris. 20.55 „Nesugalvotas gyveni-
mas“. 23.45 Privatus detektyvas. 

 Ren
8.55 Kviestinė vakarienė. 9.45 Švarus darbas. 
10.30 Mums net nesisapnavo. 13.10 Pati naudin-
giausia programa. 14.20 Dar ne vakaras. 15.15 
„Senovės gražuolių paslaptys“. 16.15 Gyva tema. 
17.15 Keista byla. 18.20 „Nužudyti Nostradamą“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 
23.20 Žiūrėti visiems! 0.10 „Kariai 16“. 

„KUR PRaSIDeDa MeIlĖ“
Drama. Austrija, Vokietija. 2006.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina B.Vusou, B.Hercšprungas, E.Bodė.

Diana Čelsom džiaugiasi į Kornvalį sugrįžusia dukra Ana. Mergina ketina 
praleisti vasaros atostogas gimtuosiuose namuose prie jūros - mėgau-
tis paplūdimiu ir artimųjų draugija. Tačiau smagūs planai sugriūna, kai 
Kornvalyje pasirodo Anos tėvas su savo naująja žmona. Idiliška atmos-
fera išsisklaido kaip dūmas.

TV8
21.00

„VoRaTInKlIS“
Kriminalinis trileris. Vokietija, 
JAV, Kanada. 2001.
Režisierius L.Tamahoris.
Vaidina M.Frimanas, M.Poter.

Garsiajam detektyvui Aleksui Kro-
sui tenka išlaisvinti netikėtai pa-
grobtą Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus dukterį ir išsiaiškinti 
nežinomo nusikaltėlio motyvus. 
Tai iš pirmo žvilgsnio nekėlęs jokio 
įtarimo „labai geras ir nuoširdus“ 
mokytojas Garis Sonedžis. Detek-
tyvas įtaria, kad klastingasis Garis 
nori kažko daugiau nei pinigų.

„PaBaIGa“
serialas. Turkija. 2012.
Režisierius U.Bairaktaras.
Vaidina E.Džanas, 
E.A.Duzjatanas, N.Erdoganas.

Niekas niekada nebūna taip, kaip 
atrodo. Laiminga santuoka, vyras 
ir žmona myli vienas kitą, motina 
ir tėvas rūpinasi savo vaikais. Nėra 
abejonių, melo. Yra trijų tipų mote-
rys. Vienos išteka už namų, kitos už 
vaikų, trečios už vyro. Ailin ištekėjo 
už vyro, ir taip buvo nuo pirmosios 
dienos. Tačiau kartą ji suvokė, kad 
jos gyvenimas yra didžiulis melas. 

„TŪnĄS TaMSoje“
siaubo trileris. JAV, Kanada. 2010.
Režisierius Dž.Vanas.
Vaidina P.Vilsonas, R.Birn, 
T.Simpkinsas.

Kai šeima įsikelia į naują namą, tėvai 
Džošas ir Renė nė nenumano, kad jų 
laimę netrukus aptemdys antgamti-
nės jėgos. Po paslaptingo incidento 
palėpėje jų sūnų ištinka nepaaiškina-
ma koma. Bandydami atskleisti savo 
sūnaus būsenos priežastis, jie įsitrau-
kia į paranormalių reiškinių tyrimus.

lnK
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.35 Dokumentinis f. 
„Pionieriai. 
Turboreaktyvinio 
variklio triumfas“.

8.35 Penktoji pavara.
9.30 Dokumentinis f. „Visa 

tiesa apie liūtus“ (1).
10.25 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.30 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“ (1) (N-7).
20.25 TV serialas „Ponas 

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

„Sala“ (N-7).
0.15 TV serialas 

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

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

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Žinios.
7.30 Pasaulis X. „Kokias 

paslaptis slepia 
Raigardo slėnio klo-
dai?“ (N-7).

8.30 Gyvenu čia.
9.35 Komedija „Mama 

detektyvė“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 24/7.
12.00 Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Mūsų miškai.
13.00, 14.00, 15.00 Svarbi 

žinia.
14.05 „Tigrų sala“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50  „Kulinaras“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20, 1.10, 3.45, 5.40 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.50 „Miškinis“ (1) (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. Tiesioginė 

debatų laida.
23.20 Pasaulis. „Smegenų 

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

0.20, 3.10, 6.05 Reporteris.
1.40, 4.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
2.25, 4.55 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.05 „Baltuolė ir Rožytė“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 O.Narbutaitės opera 

„Kornetas“. 
14.45 K.Sajos „Detektyvas 

prie žvakių“. 
15.35 Kultūra. Bronius 

Kutavičius.
15.55 ...formatas. Poetė 

Dalia Teišerskytė.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 VII tarptautinis 

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

20.10 Vasaros MEDIA 
studija. 

20.30 „Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai 6“.

21.00 Kaukazo legendos.
21.40 Koncertuoja Violeta 

Urmana ir Virgilijus 
Noreika.

22.20 DW naujienos rusų 
kalba.

22.30 „Krokodilų gaudyto-
jas. Kautynės“.

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.

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“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Šio rudens 

valgiai.
11.35 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 

„Jis sako „Taip!“ 
(N-7).

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 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (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).

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).

23.00 Siaubo trileris 
„Tūnąs tamsoje“ (S).

1.05 Kriminalinė 
drama „Tėvynė“ 
(N-14).

2.05 „Bobo užkandinė“ 
(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 „Žaibo belaukiant“ 
(N-7).

17.00 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

17.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

19.00 „Aivenhas“ (1) 
(N-7).

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Svetimas  
skausmas“  
(N-14).

23.50 „Širdies muzika“.

 21.00  Kaukazo legendos 14.50  „Kulinaras“ 9.30  „Visa tiesa apie 
 liūtus“

 19.00  „Aivenhas“ 21.00  „Rezidentai“  8.45  „Kas naujo,
 Skūbi-Dū?“

TV PROGRAMArugsėjo 21 d. 

 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 Julija Vysockaja. 10.25 „Aukštas“. 11.00 „Su-
daužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis 
sprendimas. 14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
15.00 „Lolita“. 16.25 Gaminame su A.Zyminu. 
17.00 „Specialus būrys“. 18.00 Kalbame ir rodo-
me. 19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Sindbado laikas“. 

 TV PoloNia
8.05 Prie Nemuno. 8.25 „Stebuklingas medis“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis 
su gamta. 12.35 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 „Vėlinės“ (1). Lenkija. 
1983. 17.25 WOK - viskas apie kultūrą. 17.55, 
1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
6.40 Gyvenimo menas. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 
20.25 Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 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. 

 TV1000
10.00 „Džuli ir Džulija“. 12.10 „Pasitikėk draugais“. 
14.00 „Marija Antuanetė“. 16.10 „Monos Lizos 
šypsena“. 18.10 „Šilkas“. 20.00 „Žmonių vaikai“. 
21.45 „King Kongas“. 1.00 „Pamišęs dėl tavęs“. 

  DiscoVery 
9.40, 18.40 Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, 
moteris, gamta. Gaisras Luizianoje. 10.55, 14.30, 
23.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmin-
gi. 12.40 Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 
Iliuzionistas Dinamo. 18.10 Pamesto bagažo 
aukcionai. Skeletas spintoje. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. „Bel Air“. 20.00 Kaip tai veikia? 
20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Ledynų auksas. 
22.00 Nuogi ir išsigandę. Atsargiai: pelkė. 

 TraVel
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus paslaptys 
ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. 14.00 
Auksarankiai. 14.30 Restauruotojai. 16.00 Pavojai 
oro uoste. 17.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Danija ir Juodkalnija. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Australija ir Anglija. 21.00 Įdomiausios kelionės 
motociklu. Pietų Afrika. 22.00 Kelių varžovai. 

 aNiMal PlaNeT
7.00, 14.55 Mada šunims. 7.25, 10.45, 16.10 
Akiplėšos katės. 8.15, 17.50 Geri meistrai. 9.05, 
11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 20.20 
Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Blogas šuo. 
12.25 Gyvenimas laisvėje. 13.15, 18.40 Į laisvę 
su pitbuliu. 14.05, 19.30 Liūno broliai. 21.10 
Šiaurės Amerika. 22.00 Bondai Byčo veterinaras. 
23.00 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 24.00 
Aligatorių tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 sPorT1
8.00 „Kelias į viršūnę“. NBA krepšinio lyga. Klyv-
lendo „Cavaliers“ - Ouklendo „Warriors“. Fina-
las. 6 susitikimas. 10.30, 0.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 12.00 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 13.00, 6.00 Ekstre-
malaus sporto žurnalas „Rip“. 14.00 Futbolo 
dievai. Garrincha. 14.30 ATP 1000 Indian Wells. 
Vyrų tenisas. Rafael Nadal - Novak Djokovic. 
Finalas. 2011 m. 17.30 Rusijos „Premier league“. 
„Lokomotiv“ - „Krylya Sovetov“. 19.30 Tiesiogi-
nė transliacija. Europos Mini futbolo čempio-
natas. Atidarymo ceremonija. 21.00 Tiesioginė 
transliacija. Europos Mini futbolo čempionatas. 
Kroatija - Lietuva. 22.00 „Kelias į viršūnę“. NBA 
krepšinio lyga. Klyvlendo „Cavaliers“ - Ouklendo 
„Warriors“. Finalas. 6 susitikimas. 2015-06-17. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 
11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Arsenal“. 12.50 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Mačas dėl trečios vietos. 14.40 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Finalas. 16.50, 18.20 Dvi-
račių sportas. Pasaulio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 20.25 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 23.00 
Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 1.50 
Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
9.30 Šaudymas iš lanko. Pasaulio taurė. 10.00, 
22.30 Sporto linksmybės. 10.30 Motosporto 
apžvalga. 10.45 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 12.45 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 15.00 Tenisas. „ATP World 
Tour 250“. 19.00 Angliškas biliardas. „World 
Main Tour“. 20.30 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas. 21.30 Dviračių sportas. „Grand 
Prix Impanis-Van Petegem“. 22.45 Jojimo žur-
nalas. 23.00 Jojimas su kliūtimis. Pasaulio 
čempio natas. 24.00, 0.55 Futbolo apžvalga. 
0.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 0.30 Futbolo laida. 1.05 Baidarių ir kanojų 
slalomas. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 15.45  „Prokurorų 
 patikrinimas“

 12.50  „Drugiai“  22.30  „Vatelis“ 10.05  „Senis“ 10.45  Muzikinė pasaka  12.00  Pavojingi 
 aukštakulniai

 TV8
10.10 „Senoji animacija. 11.10 „Kur prasideda 
meilė“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemyli-
mi“. 18.00 „Privati praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 
20.00 „Labanakt, vaikučiai“. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Meilės skonis“. 22.40 
„Privati praktika“. 23.35 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 
Yra, kaip yra. 17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info 
verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info krimina-
lai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.50 Gy-
venk sveikai! 11.05, 12.20 „Džuna“. 12.00, 15.00, 
17.00 Naujienos (su subtitrais). 13.30 Kartu su 
visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55, 
3.50 Mados nuosprendis. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Džuna“. 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 „Nesu-
galvotas gyvenimas“. 1.00 „Šuo ant šieno“. 

 Ren
8.50 Kviestinė vakarienė. 9.45 Švarus darbas. 
10.40 Pasverti ir laimingi 3. 14.25 Dar ne vakaras. 
15.20 „Senovės gražuolių paslaptys“. 16.20 Gyva 
tema. 17.25 Keista byla. 18.25 „Mūšis dėl sosto“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.20 „Labiausiai šokiruo-
jančios hipotezės“. 22.25 „Civilizacijų mūšis“. 
23.25 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 
Rytas su Julija Vysockaja. 10.25 „Aukštas“. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisieku-
siųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.25 
Valgome namie! 17.00 „Specialus būrys“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 
21.35 „Šefas 2“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

 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 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.30, 
18.50, 21.40, 2.15 Galvosūkis. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Raganos“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15, 
6.55 Klajūno užrašai. 16.25 „Astronariumas“: 
mėgėjiška astronomija. 16.55 Opolė 2015 
bisui. Koncertas. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50 Peiliu ir šakute. 
19.00 Sveikatos ir grožio alchemija. 19.20 Len-
kijos reporteris. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
0.40 „Ten, kur žydi obelys“. 2.20 „Lešnevskių 
šeima“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Prie Nemuno. 

 TV1000
6.00 „Monos Lizos šypsena“ (N-7). 8.00 „Pasi-
tikėk draugais“. 10.00 „Šilkas“. 12.00 „Kvarte-
tas“. 13.35 „Bėgiai ir ryšiai“. 15.20 „Pažadas“. 
17.00 „Pamišęs dėl tavęs“ (N-14). 18.25 „Filo-
mena“. 20.00 „Vėlyvas kvartetas“. 21.45 „Būti 
Flynu“. 23.30 „Kvartetas“. 1.20 „Planketas ir 
Makleinas“ (N-14). 3.10 „Ispangliška“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 20.00 Kaip tai veikia? 7.50, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 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. Tiltas. 14.30 Penk-
toji pavara. 18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 
Grinsboras. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
„Fiat Dino Coupe 901“. 21.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 22.00 B.Grilsas. Sala. 23.00 Aliaska: 
šeima iš miško. 24.00 Lenktyninis automobilis. 
„Camaro Z28“. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Prancūzija. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus 
paslaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. Danija ir Juodkalnija. 14.00 Auksarankiai. 
14.30 Restauruotojai. 16.00 Pavojai oro uoste. 
17.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Amerikos 
maistas. Peru. 19.00 Naujo būsto paieška. Vo-
kietija ir Dominika. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Ekvadoras ir Australija. 21.00 Smalsus turis-
tas. 22.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00 Amerikos 
maistas. Peru. 1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.55  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 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“.
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. 
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. 
22.30 „Kobra 11“ (N-7).
23.35 „Nuodėmių daktaras“.
0.30 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas „Ryšys“.
2.20 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).

6.30 Animacinis f. „Šegis 
ir Skūbis Dū“.

6.55 „Tomo ir Džerio šou“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

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

mai „Žarijos miestas“.
10.45 Muzikinė pasaka 

„Kaip princesė 
Natalija su Bjauriu 
charakteriu jaunikio 
ieškojo“.

12.55 „Tomo ir Džerio šou“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.45  „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 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 Pagalbos skambutis.
21.00 TV serialas „Visi 

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

Sportas. Orai.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Ugnies siena“.
0.20 TV serialas 

„Dalasas“ (1) (N-7).
1.15 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
2.10 „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 „Talibanas. Žvilgsnis iš 

vidaus“ (subtitruota).
13.00 Durys atsidaro.
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 2“.
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“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija 2“ .
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.

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

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

7.55 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (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 Komedija „Kelyje po 

Europą“ (N-14).
23.20 TV serialas „Gyvi 

numirėliai“ (N-14).
0.15 TV serialas 

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

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Nuoga tiesa.
8.30 Melodrama 

„Pakalbėsim, kai 
grįši“ (1).

9.35 „Mama detektyvė“.
10.40 „Kulinaras“ (N-7).
11.45, 12.05 „Klounas“.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50 „Drugiai“ (1).
14.05 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“ (1) 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Šiandien kimba.
17.20, 1.10, 3.45, 5.40 

Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Inspektorius 

Mažylis“ (1).
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris. Pažangi 

Lietuva. Orai.
23.20 Nuoga tiesa.
0.20, 3.10, 6.05 Reporteris.
1.40, 4.10 „Specialioji gel-

bėjimo tarnyba“.
2.25, 4.55 Dokumentinis 

f. „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (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 VII tarptautinis 

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

14.30 „Žalčio karūna“. 1, 2 s. 
16.15 „Namelis prerijose“.
17.05 M.K.Čiurlionio 

paveikslai ir muzika. 
1996 m.

17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pia-
nistų ir vargonininkų 
konkursas. Pianistų 
konkurso laureatų 
apdovanojimai ir 
koncertas. 

20.00 „Šlovės dienos“.
20.45 Septynios Kauno 

dienos.
21.20 Operos solisto 

Virgilijaus Noreikos 
80-mečiui.  
„Briliantinis tenoras“.

22.20 DW naujienos rusų 
kalba.

22.30 Drama „Vatelis“.
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje rusų 

kalba iš Prahos.
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rugsėjo 22 d.

 22.30  „Komisaras 
 Manara 2“ 

 7.05  „Beverli Hilsas 
 90210“

 11.00  Šio rudens 
 valgiai

 AnimAl PlAnet
7.00, 14.55 Mada šunims. 7.25, 10.45, 16.10 Aki-
plėšos katės. 8.15, 17.50, 21.10 Šiaurės Amerika. 
9.05, 11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 20.20 
Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Blogas šuo. 
13.15, 18.40 Majamio policija: gyvūnų apsaugos 
skyrius. 14.05, 19.30, 23.00 Liūno broliai. 22.00 
Zoltanas, gaujos valdovas. 24.00 Aligatorių tram-
dytojai. 1.00 Nakties programa. 

 SPort1
8.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 10 
etapas. 2015-09-20. 10.00 Boksas. Profesionalų 
kovos. 12.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
13.00 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš pen-
kis“. 14.00 Europos Mini futbolo čempionatas. 
Kroatija - Lietuva. 2015-09-21. 15.00 Tiesioginė 
transliacija. Europos Mini futbolo čempionatas. 
Izraelis - Lietuva. 16.00 Tiesioginė transliacija. 
Europos Mini futbolo čempionatas. Anglija - Por-
tugalija. 17.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Ispanija. 10 etapas. 2015-09-20. 19.00 „Sportinio 
pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 20.00 
Europos Mini futbolo čempionatas. Izraelis - Lie-
tuva. 2015-09-22. 21.00 Europos Mini futbolo 
čempionatas. Anglija - Portugalija. 2015-09-22. 
22.00 Boksas. Profesionalų kovos. 24.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Prancūzija. 9 etapas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 
11.55, 0.10 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“ - Rygos 
„Dinamo“. 13.55 Boksas. Floydas Mayweat-
heris - Manny Pacquiao. 15.20 Motosportas. 
Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 16.20, 
20.20 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 2.10 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Pusfinalis. 5.10 Krepšinis. Euro-
pos čempionatas. Pusfinalis. 

 euroSPort
9.30 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros „Grand 
Prix“. 11.00 Jojimo žurnalas. 11.15 Tenisas. 
„ATP World Tour 250“. 20.00, 20.55 Futbolo 
apžvalga. 20.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV 
profesionalų lyga. 20.30 Futbolo laida. 21.00 
Sporto linksmybės. 21.30, 23.30, 2.00 Moto-
sportas. Pasaulio čempionatas. 24.00 Motos-
porto žurnalas. 0.30 Motosportas. „Blancpain 
Endurance Series“. 1.30 Motokrosas. FIM pa-
saulio čempionatas. 

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“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Šio rudens 

valgiai.
11.35 Gordono 

Ramzio virtuvės 
pamokos.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas gyveni-
mas“ (N-7).

14.00 „Akloji“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.30 „Senojo 

Tilto paslaptis“  
(1).

19.55 „Mentalistė“ 
(N-7).

21.00 Drama 
„Devyniolikta žmona“ 
(N-14).

22.45 „Pabaiga“.
23.45 „Visa menanti“ 

(N-7).
0.40 „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 „Krokodilų 

medžiotojas“  
(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).
22.00 Veiksmo f. 

„Kurjeris“  
(N-14).

23.55 Veiksmo drama 
„Svetimšalis“  
(N-14).

1.50 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

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

11.00 „Aivenhas“ (1) 
(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 „Aivenhas“ (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“ (N-7).

„meilĖS SKoniS“
Romantinė dRama. JAV. 2012.
Režisierė L.Rouz.
Vaidina T.Polo, Dž.P.Stiuartas, A.Bedrija.

Jaudinantis filmas, patiksiantis tiems, kurie išsiilgę tikrų meilės istorijų. 
Tai skani komedija tikrąja to žodžio prasme, nes čia susitinka du virtu-
vės virtuozai - jis ir ji. Ar jie suras savo meilės receptą? Tikrai taip, bet čia 
netrūks šmaikščių nesusipratimų, druskos ir pipirų ant skaudžių žaizdų 
ir tikrai saldžios grietinėlės.

tV8
21.00

„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

23.45

„SVetimŠAliS“
veiksmo dRama. JAV. 2012.
Režisierius E.Rodrigesas.
Vaidina S.Adkinsas, 
P.Bachvarovas, Z.Baharovas.

Sprunkančiam nusikaltėliui tenka 
kovoti už savo gyvybę po to, kai jis 
atvyksta į Meksiką su 2 milijonais do-
lerių. Jis įstringa dykumos mieste, ir 
vietinių nusikaltėlių pasaulyje greitai 
pasklinda gandai apie jo turimą lobį. tV6

23.55

„uGnieS SienA“
kRiminalinis tRileRis. Australija, 
JAV. 2006.
Režisierius R.Lonkreinas.
Vaidina H.Fordas, V.Medsen.

Kompiuterių apsaugos specialistas 
Džekas Stenfildas dirba Sietle įsikū-
rusiame banke. Patikimas aukščiau-
sio rango vadovas karjeros laiptais 
pakilo ir puikiausią reputaciją pel-
nė sukūręs efektyviausią pasaulyje 
kompiuterinę apsaugos sistemą. lnK

22.10

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 

(N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

„Bruto ir Neto“  
(N-7).

20.00 Svogūnų Lietuva 
(N-7).

21.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Kriminalinė drama 

„Kraujo ryšiai“ 
(N-14).

1.05 „Elementaru“ 
(N-7).

2.00 „Ryšys“ (N-7).
2.50 „Naujokė“ 

(N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
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. 

„Seserys“.
12.15 Tikras gyvenimas. 

„Kebli situacija“. 
13.15 „Keista šeimynėlė“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 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 

„Baimės kaina“ 
(N-14).

0.35 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

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

2.25 „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.
14.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
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.
23.15 Trumposios žinios.
23.25 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.

   

Trečiadienis

„UŽSIENIETIS“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius F.Štiolclis.
Vaidina A.Ekhartas, N.Alakiotis, 
L.Liberato.

Benas Loganas, buvęs žvalgybinin-
kas, iš Amerikos su dukra persikraus-
to į Belgiją ir pradeda darbuotis tarp-
tautinėje informacinių technologijų 
korporacijoje. Staiga vyro gyveni-
mas apsiverčia aukštyn kojomis, kai 
savo biurą jis randa tuštut tuštutėlį, 
be jokių ženklų, kad čia kada nors 
dirbo. Atrodo, kad Benas yra tiesiog 
ištrintas iš korporacijos gyvenimo.

„BAIMĖS KAINA“
Veiksmo Trileris. JAV, Vokietija. 
2002.
Režisierius F.O.Robinsonas.
Vaidina B.Aflekas, M.Frimanas, 
Dž.Kromvelas.

Miršta Rusijos prezidentas ir jį pakei-
čia neaiškios praeities žmogus. Jung-
tinėse Valstijose vėl įsigali šaltojo karo 
baimė. CŽV direktoriaus įsakymu 
agentas Džekas Rajanas imasi pavo-
jingo tyrimo. Šio tyrimo rezultatas - 
stulbinanti žinia: per nacionalines 
futbolo rungtynes teroristai rengiasi 
susprogdinti branduolinę bombą.

„KRAUJO RYŠIAI“
kriminalinė drama. Prancūzija, 
JAV. 2013
Režisierius G.Kanė.
Vaidina K.Ouvenas, M.Kotijar, 
B.Kradapas.

Niujorkas, 1974-ieji. Penkiasdešimt-
metis Krisas už gerą elgesį ką tik 
paleistas iš kalėjimo, kuriame kele-
rius metus praleido už gangsterio 
nužudymą. Be didelio noro už vartų 
jo laukia jaunesnis brolis Frenkas, 
puikią ateitį turintis policininkas...

TV6
22.00

LNK
22.10

TV3
22.30

 TV8
8.00 TV Pagalba. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 10.15 „Senoji animacija“. 11.15 „Meilės 
skonis“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 
17.00 „Nemylimi“. 18.00, 23.15 „Privati prakti-
ka“. 20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 „Visos 
upės teka“. 0.10 Pasaulis tavo lėkštėje. 

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

 PBK
6.00, 23.45 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.50 Gyvenk sveikai! 11.05, 12.25 „Džuna“. 
13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Mo-
teriška. 15.55, 4.05 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
„Džuna“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 0.15 Nakties 
naujienos. 0.30 „Galina Polskich. Dėl šeimyninių 
aplinkybių“. 1.25 „Užrašų knygelės paslaptis“. 2.40 
„Tėvynės dūmas“. 5.45 Juokingi vaizdeliai. 

 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 „Nesugalvotas 
gyvenimas“. 22.50 Specialusis korespondentas. 
0.30 „Teatras“. 1.50 „Kuoktelėjusi“.

 REN
7.50, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.45, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 9.35 Švarus darbas. 10.25 
Pasverti ir laimingi 3. 11.40 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 12.35 „Civilizacijų mūšis“. 13.25 
Slaptosios teritorijos. 14.25 Dar ne vakaras. 15.25 
„Senovės gražuolių paslaptys“. 16.25 Gyva tema. 
17.20 Keista byla. 18.25 „Išeiti, kad liktum“. 21.20 
„Didžiosios paslaptys“. 23.20 Pažink mūsiškius!

 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 Julija 
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 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 
2“. 23.40 „Dienos anatomija“.

 11.35  Emigrantai 19.30   „Bruto ir Neto“  17.15   Yra, kaip yra

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

Patrikas Džeinas - nepriklausomas Kalifornijos tyrimų biuro konsultantas, dėl 
ypatingo pastabumo sėkmingai atskleidžiantis sunkiausius nusikaltimus. Tarp 
darbuotojų Džeinas garsėja atsainiu požiūriu į darbo taisykles ir garsenybės 
praeitimi - kadaise jis buvo žinomas TV aiškiaregis. Patrikas yra šiuolaikinis 
Šerlokas Holmsas, žmogžudystes tiriantis su polėkiu ir šelmiška dvasia.

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 Drama 

„Magnolija“  
(N-14).

1.15 „Mentalistas“ (N-7).
2.10 „Prokurorų 

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

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Patriotai.
8.30 „Pakalbėsim, 

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

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

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 

„Drugiai“ (N-7).
14.05 „Tigrų sala“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20, 1.10, 3.45, 5.40 

Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Komedija 

„80-ieji“  
(1) (N-7).

20.30 „Inspektorius 
Mažylis“.

21.30 Sąmokslo teorija. 
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Patriotai.
0.20, 3.10, 6.05 

Reporteris.
1.40 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).

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 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų kon-
kursas. Pianistų finalai.

14.30 „Briliantinis tenoras“.
15.30 Geriausi trumpame-

tražiai filmai. 2009 m.
15.55 ...formatas. Poetas 

Rimvydas Stankevičius.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“ 

(N-7).
17.40 Žinios. Ukraina.
17.55 Trembita.
18.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
19.00 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio 
pianistų ir vargo-
nininkų konkursas. 
Vargonininkų konkur-
so laureatų apdova-
nojimai ir koncertas. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Kultūros savanoriai.
21.30 Linija, spalva, forma.
22.20 DW naujienos

rusų kalba.
22.30 Elito kinas. Karinė 

drama „Broliai“ (N-14).
0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Panorama.

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 „Sodininkų 

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(1) (N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Keršto karuselė“ 
(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).
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 

„Užsienietis“  
(N-14).

0.10 Kriminalinė komedija 
„Nusikaltėlių  
gyvenimas“  
(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 „Aivenhas“ 
(N-7).

12.00 „Šiukšlės“.
13.45 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

14.45 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.15 „Degustacija“ 
(N-7).

16.50 „Piktoji 
planeta“.

17.20 „Tėvai 
už borto“.

18.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

19.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Transporteris“ 
(N-14).

0.20 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV PROGRAMArugsėjo 23 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Bendras darbas 
tikėjime“. 8.25, 2.15 „Iškyla-pabėgimas“. 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, Po-
lonija. 13.30, 18.50, 21.45, 2.10 Galvosūkis. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Ten, kur žydi obelys“. 16.30 Kaip tai 
veikia? Dažai. 16.55 Opolė 2015 bisui. Kon-
certas. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 
Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 Paprastai. 2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno 
užrašai. 

 TV1000
6.00 „Planketas ir Makleinas“ (N-14). 8.00 „Pa-
žadas“. 9.45 „Bėgiai ir ryšiai“. 11.30 „Invazija“. 
13.15 „Būti Flynu“. 15.00 „Ir čia priėjo Poli“. 
16.30 „Vėlyvas kvartetas“. 18.20 „Monako prin-
cesė“. 20.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 
21.40 „Invazija“. 23.30 „Ispangliška“. 2.00 „Su-
trikusi mafija“. 4.00 „Nepaprasta kelionė“. 

 DiscoVery 
7.00, 20.00 Kaip tai veikia? 7.50, 20.30 Kaip tai 
pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 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 Niujorkas - audrų 
miestas. 16.20 Venecija - skęstantis miestas. 
17.15 Tokijas - žemės drebėjimų miestas. 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 21.00 Gaminame barus. 22.00 
Vyriški guoliai. 23.00 Baseinų meistrai. 24.00 
Karas dėl moliuskų. 1.00 Aliaska: paskutinė riba. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Dominika. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 
11.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 Muzie-
jaus paslaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto 
paieška. Vokietija ir Dominika. 14.00 Auksa-
rankiai. 14.30 Restauruotojai. 16.00 Pavojai oro 
uoste. 17.00, 24.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 23.00 
Amerikos maistas. Atlanta. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Andora ir Meksika. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Sent Lusija ir Italija. 21.00 Pigių au-
tomobilių paieška. 22.00 Restauruotojai. 1.00 
Nakties programa. 

 animal PlaneT
7.00, 14.55 Mada šunims. 7.25, 10.45, 16.10 Aki-
plėšos katės. 8.15, 17.50, 21.10 Šiaurės Amerika. 
9.05, 11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 20.20 
Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Blogas šuo. 13.15, 
18.40 Zoltanas, gaujos valdovas. 14.05, 19.30 Liūno 
broliai. 22.00 Gyvačių medžiotoja. 23.00 Sniego 
žmogaus paieškos. 24.00 Aligatorių tramdytojai.

 sPorT1
7.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 8.00 „Kelias į 
viršūnę“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - „Barcelona“. Finalas. 10.00, 22.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 12.00 Futbolo dievai. 
Garrincha. 12.30 Futbolo dievai. Ronaldo. 13.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC 
Utrecht“. 15.00 WTA Quebec. Moterų tenisas. 1 
Pusfinalis. 17.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
18.00 Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga. 18.40 
„NBA Pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 19.00 
Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - „Amkar“. 2015-
09-20. 21.00 Tiesioginė transliacija. Europos Mini 
futbolo čempionatas. Graikija - Ispanija. 24.00 
Tiesioginė transliacija. Europos Mini futbolo čem-
pionatas. Lietuva - Liuksemburgas. 1.00 WTA Qu-
ebec. Moterų tenisas. 1 Pusfinalis. 3.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „FC Utrecht“. 
5.00 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ - „Amkar“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Mačas 
dėl trečios vietos. 8.50 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Finalas. 11.00, 22.00 Dviračių 
sportas. Pasaulio čempionatas. 15.00 Bok-
sas. Stephenas Smithas - Devisas Boschi-
ero. 17.00 Boksas. Floydas Mayweatheris -
Manny Pacquiao. 18.25 „Formulė-1“. Singa-
pūro GP lenktynių apžvalga. 19.25 Ledo ritu-
lys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 
Tiesioginė transliacija. 1.10 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 3.10 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynių 
apžvalga. 5.10 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Ketvirtfinalis. 

 eurosPorT
9.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 11.00 
Tenisas. „ATP World Tour 250“. 18.30 Regbis. 
Pasaulio čempionatas. 20.45 Futbolas. Aukš-
čiausioji JAV profesionalų lyga. 21.30 Šuoliai 
nuo tramplino. Vasaros „Grand Prix“. 22.55, 
1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 23.00 
Raitelių klubo žurnalas. 23.05 Jojimas. „Rolex 
Grand Slam“. 23.35 Golfas. „Ladies European 
Tour“. 0.20 Golfas. Europos turas. 0.50 Golfo 
klubas. 0.57 Jachtų klubas. 1.10 Motosporto 
žurnalas. 2.10 Sporto linksmybės. 

 22.30  „Broliai“ 20.30  „Inspektorius 
  Mažylis“

 13.50   Mano virtuvė 
   geriausia

 23.20   „Transporteris“ 20.00  „Univeras“ 18.05   „Senojo Tilto 
   paslaptis“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00  Info diena  21.30  Vaivos 
  pranašystės

 11.45   „Kaip atsiranda
   daiktai 5“

 12.30  Stilius 1.10  „Detektyvė  
  Džonson“

 21.00  „Moterys 
   meluoja geriau“

 TV8
7.30 TV Pagalba. 9.15 „Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė“. 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, 22.40 „Privati praktika“. 
20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 Komedija 
„Kas mano antroji pusė?“. 23.35 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 1.35 Padėkime augti. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.25, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 11.10 Autopilotas. 11.40 Mes 
pačios. 12.05 KK2. 12.40 Pagalbos skambutis. 13.15 
Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 23.45 „EURONEWS“. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 
9.15 „Kurbanas-Bairamas“. Transliacija iš Ufos 
soboro mečetės. 9.50 Gyvenk sveikai! 11.10, 12.20, 
21.05 „Džuna“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.00 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
23.10 Vakaras su Urgantu. 0.20 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.00 Titanų kova. 9.55 Apie tai, 
kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 17.00,  19.35, 20.00 
Žinios. 11.55 „Tyrimo paslaptys“. 15.00 „Skli-
fosovskis“. 18.15, 3.50 Tiesioginis eteris. 20.55 
„Nesugalvotas gyvenimas“. 22.50 Dvikova. 0.30 
„Teatras“. 1.45 „Kuoktelėjusi“. 3.15 Humoro laida.

 Ren
8.00, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.50, 
20.25, 21.25 Kviestinė vakarienė. 9.45 Švarus dar-
bas. 10.30 „Nužudyti Nostradamą“. 11.25 „Mūšis dėl 
sosto“. 12.25 „Didžiosios paslaptys“. 14.25 Dar ne 
vakaras. 15.25 „Senovės gražuolių paslaptys“. 16.20 
Gyva tema. 17.25 Keista byla. 18.25 „Angelai sargai“. 
23.20 „V ir M“. 23.55 „Kariai 16“. 0.50 Keista byla. 

 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 
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. 19.40 „Pakrantės apsauga 
2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.40 „Dienos anatomija“. 
0.20 „Sindbado laikas“. 2.15 „Pagundų miestas“.

 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“. 
16.10 „Vilnoteka“. 16.30, 1.45 „Rezidencija“. 
17.00 Popiežiaus Pranciškaus kalba JAV Kon-
grese. 18.05 „Ex Libris“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Maklovičius keliauja. 19.25, 6.40 „Marija 
ir Ana“. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.55, 3.45 „Įpainioti“. 0.40 „Pitbulis“. 1.30 
Istorijos paminklai - Kozluvka. 2.15 „Žvaigždžių 
piratas“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Sutrikusi mafija“. 8.00 „Ir čia priėjo Poli“. 
10.00 „Brangioji pakeleivė“. 12.00 „Monako 
princesė“. 14.00 „Debesuota, matoma mėsos 
kukulių kruša“. 16.00 „Kartu iki pasaulio pa-
baigos“. 18.00 „Šefas ant ratų“. 20.00 „Bado 
žaidynės“. 22.20 „Džuli ir Džulija“. 0.20 „Nepa-
prasta kelionė“. 2.10 „7 Dienos Havanoje“. 4.15 
„Džeinės Mensfild mašina“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 20.00 Kaip tai veikia? 7.50, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 
9.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Tolimųjų reisų vairuotojai. 14.30 
Iliuzionistas Dinamo. 18.10 Pamesto bagažo 
aukcionai. 19.05 Automobilių perpardavinė-
tojai. BMW M6. 21.00 Relikvijų medžiotojai. 
22.00 Kova dėl sandėlių. Kanada. 23.00 Rūdžių 
imperija. 24.00 Garažo auksarankiai. 1.00 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieška. 
Italija. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus pa-
slaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Andora ir Meksika. 14.00 Auksarankiai. 14.30 
Restauruotojai. 16.00 Pavojai oro uoste. 17.00, 
24.00 Išvyka gamtoje. 18.00, 23.00 Amerikos 
maistas. Florida. 19.00 Naujo būsto paieška. 
Italija ir Anglija. 20.00 Naujo būsto paieška. 
Grenadinai ir Prancūzija. 21.00 Ekspedicija 
Amerikoje. 22.00 Perlų rinkimas Šri Lankoje. 
1.00 Nakties programa. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.25 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
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“. 

2015, vedėjai 
A.Valinskas ir 
M.Vaičiulytė (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. 
22.30 Veiksmo f. 

„Greito reagavimo 
būrys“ (N-14).

0.15 „Kaulai“ (N-14).
1.15 „Ryšys“ (N-7).
2.05 „Naujokė“ (N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Keista šeimynėlė“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.55 24 valandos (N-7).
10.05 Yra, kaip yra 

(N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Kieno vaikas“. 
12.15 Tikras gyvenimas. 

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

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„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 Veiksmo trileris 

„Didysis sprogimas“ 
(N-14).

0.15 „Dalasas“ (N-7).
1.10 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.05 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.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
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 Nuotykių f. 

„Gražuolė ir 
Sebastianas“ (N-7).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Klausimėlis.lt.
23.40 Durys atsidaro.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dėmesio pakrašty.
0.30 „Berlyno policija 2“ 

(N-7).
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.

5.40 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

6.40 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

7.35 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

8.30 „Žurovas“ (N-7).
10.25 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.30 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 šeimai 

„Stipruolis Santa“.
23.30 „Gyvi numirėliai“ 

(N-14).
0.30 „Mentalistas“ (N-7).
1.30 „Prokurorų 

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

6.44 TV parduotuvė.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Sąmokslo teorija.
8.30 „Pakalbėsim, 

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

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

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 

„Drugiai“ (N-7).
14.05 „Tigrų sala“.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 1.10, 3.45, 5.40 

Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Inspektorius 

Mažylis“.
21.30 Vaivos pranašystės. 

„Ar be žinios dingusi 
mergaitė dar gyva - 
šokiruojanti ekstra-
senso versija“.

22.30, 0.20, 3.10, 6.05 
Reporteris.

23.20 Sąmokslo teorija.
1.40, 4.10 „Specialioji 

gelbėjimo 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 VII tarptautinis 

M.K.Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkur-
sas. Pianistų konkurso 
laureatų apdovanojimai 
ir koncertas.

14.40 Kristupo vasaros 
festivalis 2015. 
Neatrasti lobiai.

15.55 ...formatas. Poetas 
Jonas Liniauskas.

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).
20.00 Septinto dešimtme-

čio estrada.
20.15 „Magiški fėjų 

Vinksių nuotykiai 6“.
20.45 Visu garsu.
21.35 Legendos.
22.20 DW naujienos 

rusų kalba.
22.30 LRT aukso fondas. 

„Raudonmedžio 
rojus“.

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
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rugsėjo 24 d.

 20.30  Miestų skoniai 9.00  Vienam gale kablys 19.00   „Vedęs ir turi 
   vaikų“

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).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Visa menanti“ 

(N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.05 „Senojo Tilto

 paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės II. 
Kruvinos dramos“ 
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.25 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(1) (N-14).

1.20 „Visa menanti“ 
(N-7).

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 

„Tranzitas“  
(N-14).

23.50 Veiksmo f. 
„Metro“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

11.00 „Aivenhas“ 
(N-7).

12.00 „Širdies 
muzika“.

13.50 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

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

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Miestų skoniai.
21.00 „Trauma“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Rosso San 

Valentino“  
(N-7).

„TRANZITAS“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius A.Negretas.
Vaidina Dž.Kaviezelis, Dž.Freinas, E.Riom.

Kad pervežtų per kontrolės praleidimo punktą 4 milijonus dolerių, kru-
vino apiplėšimo banke dalyviai pasinaudoja įkaitais - paprasta šeima, 
pastaroji tampa jų kurjeriais. Dabar nusikaltėliai nori atsiimti savo pini-
gus ir paaukos viską, kad tik juos atgautų. Jei pavyks...

rekomenduoja

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

Vokiečių aviganis Muchtaras - ne-
pakeičiamas milicijos pagalbininkas. 
Greitos reakcijos fiziškai stiprus ir pro-
tingas šuo turi dar vieną pranašumą 
prieš žmones - unikalų šeštąjį jausmą.

„GREITO REAGAVIMO 
BŪRYS“
VeiKsmo filmas. Kanada. 2011.
Režisierius A.P.Kultraras.
Vaidina S.Ostinas, M.Šenksas, 
M.Dž.Vaitas.

Teitas yra elitinio policijos būrio na-
rys. Šis būrys turi savo taisykles, ku-
rių svarbiausia - būti sąžiningam sau 
pačiam. Netikėtai geriausi pareigū-
nai atsidurs apleistame angare tarp 
dviejų nusikalstamų grupuočių...

„DIDYSIS SPROGIMAS“
VeiKsmo Trileris. JAV. 2010.
Režisierius T.Krancas.
Vaidina A.Banderas, 
T.Krečmanas, S.Giljori.

Nedas Kruzas yra Los Andžele gyve-
nantis privatus seklys. Jis bando su-
rasti Leksę Persimon. Uždaro būdo, 
ekscentriškas milijardierius Saimo-
nas Kestralas apsėstas minties su-
rasti vadinamąją dieviškąją dalelę...

BTV
17.00

LNK
22.10

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
7.00, 14.55 Mada šunims. 7.25, 10.45, 16.10 Aki-
plėšos katės. 8.15, 17.50, 21.10 Šiaurės Amerika. 
9.05, 11.35 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 20.20 
Akvariumų verslas. 12.25, 17.00 Blogas šuo. 13.15, 
18.40 Kinologijos įvadas. 14.05, 19.30 Liūno broliai. 
22.00 Iškviečiamas tramdytojas. 23.00 Man įkando. 

 SPORT1
7.00 NBA Action. 7.30 „NBA Pasaulis“. 8.00 Rusijos 
„Premier league“. „Lokomotiv“ - „Krylya Sovetov“. 
10.00 „M1 Iššūkis“. Pasaulio komanda - Rusijos 
legionas. Kovinis sportas. 11.00 „M1 Iššūkis“. JAV 
Rytai - Bulgarija. 12.00, 2.00 NBA „Visų žvaigždžių“ 
savaitgalis. 15.00 WTA Quebec. Moterų tenisas. 2 
Pusfinalis. 17.00 Europos Mini futbolo čempiona-
tas. Graikija - Ispanija. 18.00 Tiesioginė transliacija. 
Europos Mini futbolo čempionatas. Slovakija - 
Anglija. 19.00 NBA Action. 19.30 „NBA Pasaulis“. 
20.00 Tiesioginė transliacija. Europos Mini futbolo 
čempionatas. Rusija - Turkija. 21.00 Europos Mini 
futbolo čempionatas. Lietuva - Liuksemburgas. 
22.00 „M1 Iššūkis“. Pasaulio komanda - Rusijos 
legionas. Kovinis sportas. 23.00 „M1 Iššūkis“. 
JAV Rytai - Bulgarija. Kovinis sportas. 24.00 WTA 
Quebec. Moterų tenisas. 2 Pusfinalis. 5.00 Europos 
Mini futbolo čempionatas. Slovakija - Anglija. 6.00 
Europos Mini futbolo čempionatas. Rusija - Turkija. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Golfas. PGA turo apžvalga. 7.30 Golfas. Eu-
ropos turo savaitės apžvalga. 8.00 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 9.30, 11.20, 13.10 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Ketvirtfinalis. 15.05 Krep-
šinis. Europos čempionatas. 16.55 Futbolas. 
Laida apie Anglijos Premier lygą. 17.25 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 
19.25 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
„Traktor“. Tiesioginė transliacija. 22.00, 23.50 
Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 
1.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 
3.55 „Formulė-1“. Japonijos GP treniruotė 1. 
Tiesioginė transliacija. 5.35 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 6.35 Motosportas. Nascar 400 mylių 
lenktynių apžvalga. 

 EUROSPORT
9.25 Motosporto žurnalas. 10.20, 10.50 Futbolo 
apžvalga. 10.25 Futbolas. Aukščiausioji JAV pro-
fesionalų lyga. 11.50 Sporto linksmybės. 12.00 
Tenisas. „ATP World Tour 250“. 20.00 Moto-
ciklai. San Marino didysis prizas. 21.15 Sporto 
žvaigždės iš arti. Regbis Naujojoje Zelandijoje. 
21.45 Regbis. Pasaulio čempionatas. 24.00 Ga-
liūnų sportas. „Strongman Champions League“. 
1.00 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros „Grand Prix“. 

TV6
22.00
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 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokius įspūdžius paliko filmas?
Arvydas Martinėnas: Tiesą pasakius, ne-

labai kokius. Iki vidurio filmo buvo kiek nejauku, 
norėjosi atsistoti ir išeiti. Aplink žmonės, manau, 
jautėsi panašiai. Tvardžiausi ir gailėjausi parinkęs 
tokį filmą. Tai tik patvirtina, kad nepasidomėjus 
apie filmą iš anksto tikrai neverta eiti.

Kristina Mažeikaitė: Manęs šis filmas abe-
jingos nepaliko. Nesu tokio žanro mėgėja, bet iki 
šiol negaliu pasakyti, patiko ar ne. Neslėpsiu, 
pirmoje filmo dalyje norėjosi palikti kino salę, 
tačiau vėliau veiksmas įtraukė vis labiau. Nesu-
pranti, kaip greitai keičiasi nuotaika - čia tu juo-
kiesi (dėl visiško absurdo), čia norisi nusigręžti, 
nes jauti, kad tuoj išgąsdins, arba darosi iš tikrų-
jų baisu. Įspūdis yra labai dviprasmiškas. Bijau, 
kad jeigu pamatysiu dar bent porą tokio žanro 
filmų, man jie iš tiesų pradės patikti.

Indrė Grikšelytė: Pirmoji filmo pusė buvo 
tikrai nuobodi, tačiau įpusėjus filmui prasidėjo 
veiksmas, kuris turbūt ir turėjo kelti labai įvai-
riapusiškus jausmus: absurdišką juoką, nepato-
gumą, nemalonumą ir siaubą.

- Kokia buvo pagrindinė filmo mintis?
A.M.: Vaikai važiuoja pas senelius atostogų, 

bet pakliūva pas porelę išprotėjusių senolių. Vė-
liau paaiškėja, kad tie senoliai visai ne vaikų se-
neliai, o bepročiai.

I.G.: Nepalikite vaikų vienų, be tėvų priežiūros.

- Kokio žanro filmai jums labiausiai pa-
tinka?

A.M.: Fantastiniai, nuotykių, dramos, trile-
riai. Viskas priklauso nuo filmo idėjos, aktorių ir 
siužeto. Kiekvienas žanras gali pateikti po labai 
gerą filmą.

K.M.: Mėgstu įvairius filmus, labiausiai - pa-
remtus tikrais faktais: istorinius, dokumentinius, 
biografinius. Taip pat - fantastinius, veiksmo, 
kartais romantinius. Rečiausiai žiūriu komedijas. 
Manau, kad gerų komedijų yra labai nedaug.

I.G.: Veiksmo ir nuotykių.

- Pagal kokius kriterijus renkatės filmus?
A.M.: Šį kartą filmą parinkau tą, kurio tikrai 

nė vienas nebuvome matęs. Dabar žinau, kodėl 
nematėme. (Šypsosi.)

K.M.: Filmus renkuosi pirmiausia pagal jų 
įvertinimą, tuomet pagal aktorius, žanrą. Mėgs-
tu perskaityti aprašymą arba pažiūrėti filmo rek-
laminį anonsą.

I.G.: Pagal žanrą, aktorius ir siužeto liniją.

„viEŠNaGĖ“

n Žanras: komedija, siaubo

n Režisierius: M.Night Shyamalan

n Vaidina: Kathryn Hahn, Ed 

Oxenbould, Olivia DeJonge, Peter 

McRobbie, Michelle Rose Domb, Erica 

Lynne Arden ir kiti

„Viešnagė“ grupės DAR akimis
Muzikos grupės DAR nariai ARvyDAs MARtinėnAs-vuDis, inDRė GRikšelytė ir kRistinA MAžei-
kAitė praėjusią savaitę nutarė pradėti siaubo filmu. Pirmadienio vakarą trijulė apsilankė amerikiečių 
filme „viešnagė“. nors visi atlikėjai puikiai sutaria, šį kartą jų nuomonė apie filmą gerokai išsiskyrė.

Filmo pliusai miNusai

Absurdiški momentai, 

privertę nusišypsoti

Sėkmingai įgyvendin-

tas siaubo komedijos 

žanras

Ištempta ir nuobodi 

pradžia

Vidutiniška aktorių 
vaidyba

Grupės DAR nariai Kristina 
Mažeikaitė, Indrė Grikšelytė 
ir Arvydas Martinėnas-Vudis 

pirmadienio vakarui praskaidrinti 
pasirinko siaubo komediją

Stasio Žumbio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius
FORuM CinEMAs AKROPOlis

„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 18-24 d. 
10.10, 11, 14.30, 18.10 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
18-24 d. 12.20, 16.40 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV) - 18-24 d. 
13.30, 15.50, 18.50, 21.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 18-24 d. 19, 21.40 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
24 d. 18.55 val. 23 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 18 d. 18.20 val. (premjera studentams).
„naujokas“ (komedija, JAV) - 24 d. 18.15 val. (COSMO 
VIP seansas).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 18-24 d. 11.20, 13.10, 15.30, 18.20, 
21.10, 21.50 val. (23 d. 21.10 val. seansas nevyks;  
21.50 val. seansas vyks 23 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 18-24 d. 11.10, 14, 
16.20, 18.55, 21.20 val. (23-24 d. 18.55 val. seansas nevyks).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 18-24 d. 14.10, 
16, 18.30 val. (24 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 10.30, 16.30 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 13, 16.50 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 18-24 d. 
19.20, 21.50 val.
„neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 15.40, 20.20 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Ispanija, V) - 18-24 d. 10.40, 11.40 val. (10.40 val. seansas 
vyks 19-20 d.).
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
18-24 d. 13.20, 18.40 val. (18 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.20, 14.40 val.

„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 18-24 d. 12.30 val.
„Amerikos ultra“ (veiksmo komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.50 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 18, 20, 22, 
24 d. 21 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
19, 21, 23 d. 21 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 18-24 d. 
11, 12, 16.10, 18 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
18-24 d. 14 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 18-24 d. 14, 16.40, 18.50, 21.30 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 13.50, 16, 18.40, 19.20, 21.40 val. (18.40 val. 
seansas vyks 24 d.; 24 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
24 d. 19 val. 23 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 18 d. 18.30 val. (premjera studentams).
„naujokas“ (komedija, JAV) - 24 d. 20.30 val. (COSMO 
VIP seansas).
Kino pavasario seansai
„Pamoka“ (mokomasis f., bulgarų k., Bulgarija, Graikija, 
N-13) - 18-24 d. 18 val.
„Mamytė“ (drama, Prancūzija, Kanada, N-16) - 18-24 d. 
20.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 18-24 d. 11.10, 13.10, 16, 18.30, 
21.20, 21.50 val. (22-23 d. 21.20 val. seansas nevyks;  
21.50 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 18-24 d. 11.20, 13.30, 
15.45, 19.10, 21.10 val. (24 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 12.50, 15.30, 18.20, 21.30 val. (12.50 val. seansas 
vyks 19-20 d.; 18, 23 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 18-24 d. 12.10, 
15, 17.45, 20.30 val. (24 d. 20.30 val. seansas nevyks).

„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 18-24 d. 
16.20, 18.40, 21 val. (22, 24 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.50, 14.20, 16.45 val.  
(11.50 val. seansas vyks 19-20 d.).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 11, 13.20 val. (11 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 11.40, 15.45 val. (11.40 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 19-24 d. 14.10 val.
„neracionalus žmogus“ (drama, JAV, N-16) - 18-24 d. 
20.15 val.
„slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Ispanija, 3D, V) - 18-24 d. 11.30 val.
„sangailės vasara“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
Nyderlandai, N-16) - 18-24 d. 18.10 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 
18-24 d. 20.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Casa Blanca“ (dokumentinis f., Lenkija, Meksika, Kuba) - 
18 d. 17.10 val.
„Kino „liekanos“: sugrąžinta istorija“ (Lietuva) - 18 d. 
18.30 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, JAV) - 18 d. 21 val.
„nėra laiko gerumui / skruzdėlynas“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 19 d. 14 val.
„Šoa“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 19 d. 17 val. 23 d. 16.30 val.
„21 diena“ (dokumentinis f., Rusija) - 19 d. 19.50 val.
„Psichiatrija Rusijoje / susipažinkite su Marlonu 
Brando“ (dokumentinis f., JAV) - 19 d. 21.30 val.
„Dorasis“ (drama, Izraelis, Austrija, Vokietija) - 20 d. 14 val.
„Pabėgimas iš Rygos / „Meistras ir Tatjana“ (doku-
mentinis f., Latvija, Lietuva) - 20 d. 16 val.
„Pilkieji sodai“ (dokumentinis f., JAV) - 20 d. 19 val.
„Gotlandas“ (dokumentinis f., Čekija) - 20 d. 21 val. 
21 d. 18.30 val.
„Bananiniai blynai ir lipnūs ryžiai“ (dokumentinis f., 
Olandija, Laosas) - 21 d. 14.40 val. 24 d. 19 val.
„Pasaulis ant sofos“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
21 d. 16.30 val.
„Gimme shelter“ (dokumentinis f., JAV) - 21 d. 21.10 val.

„Jaunystė“
„Youth“

Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą 
pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas - 
garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris 
dėl savo principų atsisakytų net karalienės 
Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimta-

dienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius 
Mikas, kuris į Šveicariją atvyko ne tik akis 
paganyti ir sielą pailsinti, bet ir mūzų pa-
gaudyti, be kurių vargu ar pavyks sukurti 
dar vieną genialų scenarijų. Jie abu - akyli 
mažų akimirkų stebėtojai, pasijuokiantys iš 
absurdiškų situacijų, bet kartu ir suvokian-
tys, jog nugyventų metų skaičius anaiptol 

nereiškia gyvenimo pabaigos. Alpių papė-
dėje draugai sužino daugiau ne tik apie vie-
nas kitą, bet ir apie save.

Filmas tarptautiniame Kanų kino festi-
valyje nominuotas „Auksinei palmės šake-
lei“, o tarptautiniame Karlovi Varų kino 
festivalyje pelnė publikos simpatijas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 18 d.

n Drama, Prancūzija, Italija, Didžioji 

Britanija, Šveicarija, 2015

n Režisierius: Paolo Sorrentino

n Vaidina: Michael Caine, Harvey Keitel, 

Rachel Weisz ir kiti
n iMDB: 7,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Dėl visko 
kaltas seksas“

„Sleeping With Other People“

Džeikas gyvena Niujorke, dirba mėgs-
tamą darbą, gyvena su mergina, bet negali 
atsispirti kitų moterų kerams. Jam permie-
gojus su savo merginos geriausia drauge, 
jų draugystei ateina dramatiška pabaiga. 
Štai čia vyras nusprendžia, kad daugiau taip 
tęstis nebegali ir užsirašo į priklausomybės 
nuo sekso pagalbos grupę.

Leinė irgi gyvena Niujorke, dirba mėgs-
tamą darbą, gyvena su vaikinu ir negali atsi-
spirti kito vyro vilionėms. Neatlaikiusi įtam-
pos, vieną vakarą ji viską prisipažįsta savo 

vaikinui ir taip pat nusprendžia užsirašyti į 
šią grupę. Čia Leinė ir Džeikas susitinka pir-
mą kartą po to, kai dar koledžo laikais prara-
do vienas kitam savo nekaltybę. Netikėtas 
susitikimas juose įžiebia romantikos kibirkš-
tį, tačiau abu nusprendžia, kad geriau jiems 

bendrauti tik platoniškai. Padėdami vienas 
kitam kovoti su visa apimančiu seksualiniu 
potraukiu, Leinė ir Džeikas vis daugiau laiko 
leidžia kartu. Kol galų gale pastebi, kad jie 
jau yra pora. Trūksta tik vieno - sekso.

„Forum Cinemas“ inf.

„Nematomas miestas / Sėkmės metai“ 
(dokumentinis f., Latvija, Lietuva) - 22 d. 16.50 val.
„Mano nacistinis palikimas“ (dokumentinis f., Jungtinė 
Karalystė) - 22 d. 19 val.
„Staiga mano mintys nutrūksta“ (dokumentinis f., 
Portugalija) - 22 d. 21.10 val.
„Mėgėjai / Anapus baimės“ (dokumentinis f., Lietuva, 
Latvija, Izraelis) - 23 d. 19 val.
„Prekeivis“ (dokumentinis f., JAV) - 23 d. 21 val.
„Labas, Rasma! / Gryno mąstymo erdvė“ (dokumenti-
nis f., Latvija, Estija, Lietuva) - 24 d. 16.30 val.
„Eugeninė sąmonė“ (dokumentinis f., Čekija, Slovakija) - 
24 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
18-24 d. 11.15, 13.15, 15.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 18-22, 24 d. 
10, 12.15, 14.15, 16.30, 18 val. 23 d. 10, 14.15, 16.30, 18 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 18-23 d. 14, 16.45, 18.45, 21.30 val.  
24 d. 14, 16.45, 19.15, 21.30 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 24 d. 19 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
24 d. 20.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 18-23 d. 13, 15.45, 18.30, 20,  
21.15 val. 24 d. 12.45, 15.30, 18.15, 21.15 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 18-22, 24 d. 15.15, 
17.30, 19.45, 22 val. 23 d. 15.30, 17.30, 19.45, 22 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
18, 20, 22, 24 d. 18.15 val. 19, 21, 23 d. 16 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 18, 20, 22, 24 d. 
16 val. 19, 21, 23 d. 18.15 val.
„Tuk tuk“ (siaubo trileris, Čilė, JAV, N-16) - 18, 20, 22, 
24 d. 21.45 val. 19, 21, 23 d. 19.15 val.

„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Ispanija, V) - 18, 20-22, 24 d. 10.15, 11.45, 12.45 val. 19 d. 
10.15, 12.45 val. 23 d. 10.45, 12 val.
„Hitmanas. Agentas 47“ (veiksmo trileris, Vokietija, JAV, 
N-16) - 18, 20, 22 d. 19.15 val. 19, 21, 23 d. 21.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.30, 13.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-22, 24 d. 10.30, 13, 15.30 val. 23 d. 10.30, 13 val.
„Šnipas iš U.N.C.L.E.“ (veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
18-23 d. 20.30 val. 24 d. 20.45 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18, 20-22, 24 d. 10.45 val. 19, 23 d. 11.45 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
19 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
23 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 18-24 d. 
10.15, 14.40 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
18-24 d. 12.30, 16.50 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
18-24 d. 10.50, 14, 16.10, 19.10, 21.20, 23.30 val.  
(23.30 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 18-24 d. 13, 17.45, 20.20 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 18 d. 18.30 val. (premjera studentams). 23 d. 19 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
23 d. 19 val. (LNK kino startas). 24 d. 18.50 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV) - 24 d. 18.10 val. (COSMO 
VIP seansas).

„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 10.30, 15.50 val. (15.50 val. seansas 
vyks 19-20 d.).
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 13.10, 16.40 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 18-24 d. 10.40, 13.30, 15.40, 18.15, 
18.30, 21.30, 21.50, 22.55 val. (18.15 val. seansas vyks  
18, 23 d.; 18, 23 d. 18.30 val. seansas nevyks; 23 d. 
 21.30 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 23 d.; 
22.55 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 18-24 d. 16.20, 
18.40, 21, 23 d. (23-24 d. 18.40 val. seansas nevyks; 23 val. 
seansas vyks 18-19 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 18-24 d. 11.40, 
15.30, 18.30 val. (18, 23 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-24 d. 10.20, 14.30 val. (10.20 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 19-20 d. 12.20 val.
„Kvaišų atostogos“ (komedija, JAV, N-16) - 18-24 d. 
18.20, 20.40 val. (24 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Slaptoji komanda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Ispanija, V) - 18-24 d. 11, 13.20 val. (19-20 d. 13.20 val. 
seansas nevyks).
„Popieriniai miestai“ (drama, JAV, N-13) - 
18, 21-24 d. 15.50 val.
„Roko karalienė“ (muzikinė melodrama, JAV, N-13) - 
18-24 d. 12.20, 19 val. (19-20 d. 12.20 val. seansas nevyks; 
19 val. seansas vyks 19, 21. 23 d.).
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 18, 20, 22 d. 20.50 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 18-19 d. 23.10 val.
„Geismo architektas“ (drama, Kanada, N-18) - 18-24 d. 
13.20, 20.50 val. (13.20 val. seansas vyks 19-20 d.).
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-18) - 18-19 d. 23.20 val.
„Kirtis dešine“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 18-24 d. 
21.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo rugsėjo 18 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Leslye Headland

n Vaidina: Natasha Lyonne, Amanda Peet, 

Adam Scott, Jason Sudeikis, Alison Brie ir kiti

n IMDB: 6,4/10
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„Oi, laivas 
dingo!“

„Ooops! Noah Is Gone“

Visai neseniai pasaulis susikaupęs ste-
bėjo dramatišką ir rūstų epą „Nojaus lai-
vas“. Atėjo laikas šią mitologinę istoriją 
išnarstyti gerokai smagesniu kampu. Dub
liuota animacija visai šeimai „Oi, laivas din-
go!“ tarp 50 tūkstančių gyvūnų Nojaus lai-
ve patupdė du nematytus didnosius. Kas 
iš to išėjo, sužinosite pažiūrėję juostą. Nuo-
lat keliaujantys, pūkuoti ir spalvingi sau-
sumos žvėreliai kailianosiai, lyginant su 
kitais gyvūnais, atrodo keistai. Jie negali 

pasigirti nei ypatingais sugebėjimais, nei 
naudingumu. Nebent tuo, kad yra nepa-
prastai mieli, geraširdžiai ir draugiški kai-
liniuočiai. Taigi kailianosiai Deivas ir jo sū-
nelis Finis nuo artėjančio potvynio ruošia-
si išsigelbėti Arkoje. Tačiau ne visiems 
gyvūnams joje užtenka vietos. Dėl savo 
išskirtinumo (o gal todėl, kad išgąsdinti 
paleidžia spalvotą, tirštą ir toli gražu ne-

kvepiantį dūmų debesėlį) kailianosiai į pa-
kviestųjų sąrašą nepatenka. Siekdami iš-
gelbėti savo įvairiaspalvius kailiukus Dei-
vas ir Finis apsimeta grimpais, karingais ir 
aršiais, į lapes panašiais, keturkojais. Nors 
jiems ir pavyksta patekti į Arką, tarp tikrų-
jų grimpų ir kailianosių dėl vietos laive 
iškart kyla aštri nesantaika. 

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo rugsėjo 18 d.

n Animacinė komedija, Vokietija, Belgija, 

Liuksemburgas, Airija, 2015

n Režisierius: Toby Genkel, Sean McCormack

n Dubliažo studija: „Garsų pasaulio įrašai“

n Lietuviškai įgarsino: Algis Dainavičius, 

Sergejus Ivanovas, Simas Storpirštis, Judita 

Urnikytė, Giedrius Arbačiauskas ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
18, 19 d. 18.30 val. - Premjera! J.Massenet „Manon“. 
5 v. opera (prancūzų k.). Dir. J.Geniušas.
23 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Bajaderė“. 4 v. baletas. 
Dir. M.Staškus.
24 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 2 v. 
odės inscenizacija (anglų k.). Dir. V.Lukočius.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
23, 24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Didis blogis“ (N-18). Rež. A.Schilling.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
18, 19 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.
19 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
20 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
23 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Trys seserys“. Rež. R.Tuminas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
18, 19 d. 18.30 val. - Premjera! I.Vyrypajev 
„Dreamworks“ (su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
20 d. 12 val. - S.Maršako „Katės namai“. Rež. A.Uteganov.
20 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. M.Poliščiuk.
24 d. 18.30 val. - M.Bulgakovo „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
20 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Princesė ir laimė“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

19 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.
20 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.
24 d. 17 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A.Hoffmaną). 
Rež. G.Radvilavičiūtė.

Mažoji salė
19 d. 14 val. - „Saulės vaduotojas“. Rež. R.Driežis.
20 d. 14 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal K.Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
18 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
19 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
22 d. 19 val. - N.Saimonas „Basomis parke“. 
Rež. P.Stoičevas (Juozo Miltinio dramos teatras).
23 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.
24 d. 19 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
nAuJOJO CiRKO sAVAiTGAlis’15

18 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Jobo knyga“. 
Rež. E.Nekrošius.
19 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Kvapų spektaklis „Vėjų 
motė“. Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
20 d. 16 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“. Kūrybinė 
komanda: studija „PetPunk“ ir „Atviro rato“ aktoriai.
23 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - „Meilė trims apelsi-
nams“. Rež. A.Giniotis (teatras „Atviras ratas“).
23, 24 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Atvira 
erdvė’15 pristato: teatrinis vyksmas „Thanks God I’M Not 
An Artist“. Idėjos autorės ir atlikėjos: M.Baranauskaitė, 
S.Cheu, G.Malūkaitė.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - Neįgaliųjų „Naujojo 
teatro“ spektaklis „Neprilygstamosios“.  
Rež. Š.Šulc. Choreogr. R.Petkevičius.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
20 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
24 d. 19 val. - L.Gershe „Laisvi drugeliai“. 
Rež. D.Kazlauskas (Juozo Miltinio dramos teatras).

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
18, 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
J.Balodis „Miškinis“. Rež. V.Silis.
20 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Lapė ir kaliošai“. Rež. 
A.Sunklodaitė.
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Balodis 
„Miškinis“. Rež. V.Silis.

KAunO KAMERinis TEATRAs
18 d. 18 val. - E.Radzinskio „Koba“. Rež. S.Rubinovas.
19 d. 18 val. - P.Lagerkvisto „Neūžauga“. Rež. S.Rubinovas.
20 d. 18 val. - „Raganosis“ (pagal E.Ionesco ir 
D.Čepauskaitės tekstus). Rež. R.A.Atkočiūnas.
24 d. 18 val. - Viliam Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
19 d. 12 val. - „Princesės gimtadienis“. Rež. A.Stankevičius.
20 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
24 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

REnGiniŲ OAZĖ
19 d. 19 val. - S.Parulskio „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
18 d. 18.30 val. - Premjera! „Šounuolynas“. 
2 v. muzikinė komedija. Rež. J.Staniunas (JAV).  
Dir. V.Konstantinovas.

Vilniaus mažasis teatras ir šį sezoną  
teatro mėgėjams pasiūlys įstabių  
spektaklių bei premjerų.

Vilniaus mažasis teatras rugsėjo 10-ąją 
savo 26-ąjį sezoną pradėjo vienu geriausių 
spektaklių - „Dėdės ir dėdienės“ (rež. Gab-
rielė Tuminaitė), kuriame už Severijos vaid-
menį aktorė Agnė Šataitė pelnė „Auksinį 
scenos kryžių“.

Rugsėjo 18-19 dienomis numatytas 
naujausias Rimo Tumino spektaklis „Mine-
tis“, kurio premjera įvyko kovo mėnesį Ma-
žojo teatro 25-mečio proga. „Norėčiau, kad 
26-asis Vilniaus mažojo teatro sezono reper-
tuaras būtų vaiskus“, - sakė teatro meno 
vadovas R.Tuminas.

Labiausiai laukiama, intriguojanti ir įdo-
miausia VMT sezono naujiena - G.Tuminai-
tės darbas „Bedalis ir labdarys“, kurio 
premjera numatyta spalio pabaigoje. „Beda-
lis ir labdarys“ - menininkės, rašytojos, ese-
istės, kultūros komentatorės Paulinos Pu-
kytės kūrinys, kurį Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas išrinko į 2013 metų 
kūrybiškiausių lietuvių autorių knygų dvy-

Vilniaus mažasis teatras pradėjo 26-ąjį sezoną

Tarp įspūdingiausių sezono naujienų - 
Rimo Tumino ir jo dukros Gabrielės 

Tuminaitės režisuoti spektakliai
Stasio Žumbio nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

liktuką. Pasak P.Pukytės, ši jos dialogų ir 
monologų knyga nebuvo rašyta specialiai te-
atrui (išskyrus skyrių-pjesę „Burokėlis ir 
dėmė“). Tai - literatūros kūrinys, todėl jai 
labai įdomu, kaip režisierė vieną meno formą 
pavers kita, t.y. literatūrą - teatru.

Mažojo teatro repertuare šį sezoną - dau-
giau kaip 20 spektaklių. Kai kurie jų ypač 
aktualūs, jaudinantys, atspindintys politinę 
situaciją, socialinius santykius. Mariaus Ivaš-
kevičiaus „Madagaskarą“ (rež. R.Tuminas) 
stengiasi pamatyti daugybė Lietuvos vyres-
niųjų klasių moksleivių, pedagogų, mat ši 
pjesė įtraukta į vidurinių mokyklų programą.

Spalio 11 d. „Madagaskaras“ bus rodo-
mas 300-ąjį kartą. O šio jubiliejaus išvakarė-
se - spalio 10 d. - bus paskutinė galimybė 
pamatyti  „Maskaradą“ su vyresniosios kar-
tos aktoriais. Šis vakaras bus jaudinantis tiek 
žiūrovams, tiek aktoriams Adrijai Čepaitei, 
Gediminui Girdvainiui, Larisai Kalpokaitei, 
Ingai Burneikaitei, Sigitui Račkiui ir kitiems, 
kurie spektaklyje vaidino 18 metų. R.Tuminas 
brandina planus atnaujinti spektaklį 2016 m.  
pavasarį.

Parengta pagal VMT inf.

Vilniaus mažasis teatras pradėjo 26-ąjį sezoną

Aktorius Arvydas Dapšys... 

...ir Inga Burneikaitė 
spektaklyje „Minetis“

Stasio Žumbio nuotr.

19 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“. 
2 v. operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.
20 d. 13 val. - A.Kučinsko „Bulvinė pasaka“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.
23 d. 18.30 val. - J.Stein, J.Bock, S.Harnick 
„Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej 
(Lenkija). Dir. S.Domarkas.
24 d. 18.30 val. - Romansų vakaras. 2 dalių teatralizuotas 
koncertas. Muzikos vadovė A.Dovydaitienė. Rež. E.Miškinytė.

ŽVEJŲ RŪMAI
18 d. 18 val. Didžiojoje salėje - H.Ibseno „Laukinė 
antis“. Rež. R.Rimeikis.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Nutikimai smaližių šaly-
je“. Rež. K.Macijauskas.
22 d. 18.30 val. - K.Sajos „Devynbėdžiai“. 
Rež. M.Meilūnas (Juozo Miltinio dramos teatras).

KONCERTŲ SALĖ
21 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski 
(„Domino“ teatras).

Koncertai
VILNIuS

LIETuVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
VII tarptautinis M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 
konkursas
18 d. 15 val. Didžiojoje salėje - Vargonininkų II turas.
20 ir 21 d. 18 val. Didžiojoje salėje - VII tarptautinis 
M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas. Pianistų fina-
las. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas.
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Iškilmingas konkurso 
uždarymas. Pianistų laureatų koncertas. Lietuvos nacionali-
nis simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
19 d. 19 val. - A.Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“. Rudens 
lygiadienio koncertas. Atlikėjai: A.Smilgevičiūtė (vokalas), 
R.Radzevičius (akustinė gitara, vokalas), M.Kodis (akordeo nas), 

K.Drazdauskas (fleita, vokalas), J.Krivickas (elektrinė gitara), 
G.Žilys (bosinė gitara, kanklės), S.Žeimys (mušamieji). 
20 d. 19 val. - Gdansko kultūros dienos Vilniuje. 
Baigiamasis koncertas „Laisvės dainos“. Atlikėjai: 
P.Vyšniauskas (saksofonas), T.Zietek (trimitas, elektroninė 
muzika), D.Bukowski (marimba), A.Zukowski (kontrabo-
sas), K.Kugel (perkusija). Įėjimas nemokamas.
22 d. 19 val. - „Tylos šauksmas. Muzika sunaikintoms 
Vilniaus sinagogoms“. Lietuvos žydų genocido atminimo 
dienai. Atlikėjai: M.Jevdokimovas (skaitovas), kamerinis 
choras „Brevis“ (vad. G.Venislovas), Vilniaus miesto sav. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir  
dir. D.Katkus). Dir. G.Šlekytė.

MOKYTOJŲ NAMAI
22 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras „Pasidainavimai 
su Veronika“. Dalyvauja tautinės muzikos kapela „Sutaras“ 
(vadovas A.Fokas). Vakarą veda V.Povilionienė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

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
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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
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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

Atlikėja Rima  
Petrauskytė-Malašičevė
1980 09 23

Aktorė Eglė Gabrėnaitė
1950 09 24

Gali jus iš naujo įsimylėti jūsų 
antroji pusė. Jeigu esate vieniši, tikrai 
atsiras tas vienintelis ar vienintelė. Jei 
esate įsipareigoję, daugiau dėmesio 
skirkite savo antrajai pusei. Gerų 
rezultatų pasieks tie, kurie užsiima 
individualia veikla, o siekiantiems 
karjeros nepalankus laikotarpis. Gerai 
jausitės, daugiau būkite gryname ore, 
tik pasisaugokite traumų.

JAUČIUI

Gresia nedideli konfliktai 
su partneriais, vienišiai gali laimėti 
kažkieno meilę ar bent draugystę. 
Šią savaitę laukia sunkus, įtemptas 
laikotarpis. Todėl gerų rezultatų 
pasieksite, tik paisydami griežtos 
disciplinos. Pasisaugokite kojų 
traumų. Puikus laikas užsiimti joga, 
taiči.

DVYNIAMS

Šiuo metu gimę jausmai bus 
gilūs ir pastovūs. O poros asmeni-
niam gyvenimui paįvairinti pasitelkite 
romantiką, pirmenybę teikite asmeninių 
santykių tobulinimui. Naujas verslas 
ar mėginimas keisti veiklos kryptį bus 
pelningi. Be to, laikotarpis palankus 
finansiškai - galite gauti pinigų, nesusi-
jusių su atlyginimu. Saugokitės traumų, 
padidėjusi avarijų tikimybė. 

AVINUI

Prognozė rugsėjo 18-24 d. 

Naujoms pažintims labai 
tinkamos dienos. Turinčių antrąją 
pusę asmeniniame gyvenime vyraus 
pastelinės nuotaikos. Džiaugsitės savo 
finansiniais pasiekimais, dirbantys 
aptarnavimo srityje bus patenkinti veik-
los rezultatais. Prastas metas laikytis 
dietų. Būsite kupini energijos, jausitės 
stiprūs ir ištvermingi.

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais 
santykiais su mylimuoju. O vienišiams 
ypač tinkamas metas pažintims. Strigs 
viskas, ko imsitės, tad geriau svarbius 
darbus atidėkite geresniam laikui. Gerai 
seksis tik dirbantiems finansų srityje. 
Norėdami gerai jaustis, rinkitės lengvai 
virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Teks pažiūrėti tiesai į 
akis ir ne visada jums patiks tai, 
ką pamatysite. Bus gana ramios 
darbo dienos, o norintiems ko nors 
pasiekti reikės kaip reikiant padirbėti, 
todėl patartina sumažinti tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelių fizinių krūvių, daugiau laiko 
skirkite poilsiui.

SVARSTYKLĖMS

Šiomis dienomis visa jūsų meilė 
atiteks partneriui. Vienišiai, būkite 
budrūs, nes širdies reikaluose galite 
būti skaudžiai apgauti. Darbe gali būti 
įvertinta jūsų kvalifikacija, tai užtikrins 
aukštesnį postą. Savo pajamas galite 
papildyti sėkmingai parduodami 
nekilnojamąjį turtą. Šiomis dienomis 
neturėtų kilti didelių problemų dėl svei-
katos. Venkite emocinės įtampos.

VĖŽIUI

Labai palankios dienos 
naujoms pažintims. O turintiems antrąją 
pusę puikus laikas gilintis į santykius 
su mylimuoju. Bus gana ramios darbo 
dienos. Patartina šią savaitę nesiimti 
labai atsakingos finansinės veiklos. 
Pasilepinkite grožio procedūromis. 
Nepersitempkite, viską darykite su 
saiku. 

LIŪTUI

Labai palankios dienos 
naujoms pažintims, nes meilė, pra-
sidėjusi šiomis dienomis, garantuoja 
tvirtus jausmus. Darbe bus ramu, 
neturėtų įvykti jokių didelių permainų, 
tik gali kilti sunkumų su pinigais ir 
finansiniais dokumentais. Savijauta 
šiomis dienomis bus geresnė negu 
praėjusiomis. Venkite didelio fizinio 
krūvio.

MERGELEI

Palankios dienos naujoms 
pažintims, todėl pirmenybę teikite 
asmeniniams santykiams, nes 
užmegztos pažintys turės viliojančią 
perspektyvą. Puikus laikas pasirašyti 
sutartis, vykti į verslo susitikimus. 
Sumažinkite tempą, pasistenkite 
daugiau ilsėtis. Venkite didelio 
fizinio krūvio, neapkraukite nugaros, 
sąnarių.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali 
būti lemtingos jūsų gyvenime. 
Sėkmė jums palankiai moja 
ranka. Tinkamas metas jūsų 
karjerai, tvarkyti darbo reikalus. 
Neskubėkite - leiskite sau atsipūsti, 
pailsėkite, pamedituokite gamtoje, 
prie vandens. 

ŽUVIMS

Galimos internetinės 
pažintys. Puikus laikas karjerai, 
šiomis dienomis galite pasiekti 
išsvajotų aukštumų. Norintiems keisti 
darbą ar imtis naujos veiklos reikėtų 
nesnausti. Saugokite sveikatą - 
venkite skersvėjų ir didelių fizinių 
krūvių.

VANDENIUI

Atlikėjas, dainų kūrėjas  
Dima Šavrovas-Sasha Song
1983 09 18

Sunkiaatletis  
Ramūnas Vyšniauskas
1976 09 23

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Kviečiame. Rugsėjo mėnesį 
organizuojami astrologijos kursai.

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Paslaptis. „Opel“. 
Su. Askaridės. Meleta. Ni. Sala. 
Moralas. Kevalas. Bet. Savimi. 
Analai. Kama. Jamalas. Ilas. 
Doloresa. Aparatas. Pižama. 
Raselas. Seki. Ratas. Kg. Oi. 
Lisabona. Simona. Dyn. Neiti. Alas. 
Kon. Otava. Dipolis. Karo. Nė. 
Atvės. Vės. Sesės.
Horizontaliai: Mosėdis. Don. 
Estera. Oželytė. Lav. Lakina. 
Kamelijomis. Va. Tamara. Anat. 
Atrasime. Be. Astroidė. Sankala. 
„Antis“. Siena. Taip. OK. Vasara. OV. 
Pagal. Pastalė. Šer. Lašas. Lis. Likai. 
Reksas. Algis. Įdės. Kita. KE. Sabalas. 
Okas. Lemas. Onorė. Bulatas. Lianos.
Pažymėtuose langeliuose: 
MeMbrana.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį  
galite laimėti kvietimą  

į Vilniaus sporto festivalį

Atsakymą į kryžiažodį iki rugsėjo 22 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio  
laimėtoja Jekaterina 
Gerasimovič iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

VILnIaUS SPOrTO 
FeSTIVaLIS 2015.  
2 d. bilietas

2015 10 03-04
LPKC LITEXPO. 
Laisvės pr. 5,  
Vilnius
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l

Žmona sako vyrui:
- Jei ne mano pinigai, nieko čia nebūtų: nei 

šito namo, nei automobilio, nei baldų - nieko!
- Jei ne tavo pinigai, ir manęs čia nebū-

tų! - atsako vyras.
l

Lietuvio milijonieriaus dukra pažindina 
tėvą su nauju vaikinu. Tėvas:

- Butą turi?
Vaikinas:
- Jeigu dievas duos, tai bus ir butas.
- Mašiną turi?

- Duos dievas, bus ir mašina.
- O darbą bent turi?
- Dievas duos - bus ir darbas.
Vakare dukra klausia tėvo:
- Tėti, tai kaip tau jis?
- Na, skystas toks, bet man patiko kaip 

jis mane vadina!
l

Plaukia du krokodilai. Žiūri, beždžionė 
ant šakos sėdi ir supasi. Vienas ir sako:

- Nagi pasityčiokim iš jos. Kai priplauk-
sim, paklausim, ar ji ištekėjusi. Jei atsakys, 
kad taip, tai mes sakysime: „Kas tave tokią 

baisią vedė?“. O jei atsakys, kad ne, sakysim: 
„Na aišku, kas gi tokią baisią ims!“

Priplaukia krokodilai prie medžio ir klausia:
- Ei, beždžione, ar tu ištekėjusi?
- Argi ištekėsi, kai aplinkui vieni kroko-

dilai!
l

- Kaip tavo dukrai gyvenimas susiklostė?
- Puikiai. Vyras myli, kailinius perka, po 

kurortus vežioja.
- O sūnui?
- O sūnui bjaurybė papuolė. Tai jai kai-

linius pirk, tai į kurortą vežk.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

INICIATYVA. Menininkų grupė ėmėsi gražios iniciatyvos pri-kelti naujam gyvenimui vieną Pačukos miesto (Meksika) rajoną, kuris žinomas kaip skurdo, gaujų karų ir prievartos vieta. Ar spalvingais tapę niūrūs rajono nameliai padės skur-daus rajono gyventojams pakeisti savo įpročius ir gyvenimą?

STILIUS. Į muzikos festivalį - su atitinkamais aksesuarais.

EP
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REKORDININKĖ. Ka-
ralienė Elžbieta II 
(Elizabeth) praėjusią 
savaitę tapo ilgiausiai 
valdančia monarche 
Jungtinės Karalystės 
istorijoje. Ji soste sėdi 
jau 63 metus ir dau-
giau kaip 225 dienas.


