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Rodos, Lietuvoje ir užsienyje žinomam 
modeliui SoLveigai MykoLaitytei (32) 
galima tik pavydėti - ji pozuoja garsiau-
siems pasaulio mados žurnalams, gali 
išbandyti naujas veiklas, leidžiasi į egzo-
tiškas keliones tolimiausiuose pasaulio 
kampeliuose. Nors nėra viskas tik rožėmis 
klota, Solveiga moka džiaugtis gyvenimu, 
visuomet išlikti optimistiška, besišypsanti 
ir puoselėjanti savo vidinį pasaulį. „Laisva-
laikiui“ ji papasakojo apie savo moteriškas 
silpnybes, klajones, neseniai atsiradusį 
susidomėjimą savo šeimos istorija ir gar-
sųjį giminaitį - lietuvių literatūros klasiką 
vincą Mykolaitį-Putiną.

Eimantė Juršėnaitė

- Rugsėjo 12-ąją šventei gimtadienį. 
Ką tau reiškia gimtadienis? Pagalvoji, ką 
nuveikei ir ką dar norėtum nuveikti?

- Asmeniškai man, būtent gimtadienis, o 
ne Naujieji metai, kaip kai kuriems, yra kaž-
kokia nauja pradžia, naujų tikslų iškėlimas, 
pamąstymai, ką esu nuveikusi ir ko gyvenime 
dar trūksta, ko norėčiau, kur turėčiau tobu-
lėti. Tai riba, už kurios gali palikti už savęs 
viską, kas sena, nenaudinga, bloga, ir į naujus 
metus stengtis įsileisti tik kuo daugiau gerų 
dalykų. 

- Kuo šiuo metu kvėpuoji? 
- Iš tiesų šią vasarą nemažai laiko pralei-

dau Lietuvoje ir stengiausi skirti daugiau lai-
ko šeimai, pabūti su tėvais, jiems padėti. 
Prieš tai mėnesį gyvenau Balyje, o pradėjus 
gerėti orams Lietuvoje, sugrįžau. Teko pabū-
ti ir lietuviškame pajūryje - Nidoje bei Palan-
goje. Nors geriau pagalvojus, netrūko ir veik-
los. Pozavau įvairiose fotosesijose, tapau ke-
lių lietuviškų prekės ženklų veidu, taip pat 
nusifilmavau filme, tik kol kas apie tai nega-
liu daug pasakoti...

n Gimė: 1985 m. rugsėjo 12 d. 
Marijampolėje
n Studijos: kultūros vadyba ir renginių 
organizavimas
n Veikla: dirbo su žinomiausiais 
Lietuvos ir pasaulio prekės ženklais. 
Pozavo garsiausiems pasaulio 
žurnalams: „Vogue“, „In Style“, „Cielo“, 
„Bazaar“, „Guess“, „Tom Ford“, „Naeem 
Khan“, „Intimissimi“ ir kt.

Dosjė

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Solveiga Mykolaitytė 
vis dar atranda naujų sąsajų su 
rašytoju Vincu Mykolaičiu-Putinu
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- Tai jau ne pirmas tavo vaidmuo lie-
tuviškoje juostoje...

- Visada juokauju, kad kylu karjeros laip-
tais - pirmi mano vaidmenys buvo epizodiniai, 
neturėjau teksto. Vėliau turėjau išmokti kelis 
žodžius, dar vėliau - ir keletą sakinių. (Juokiasi.) 
Iš tiesų vaidinti - velniškai sunku, bet manau, 
kad kameros myli mane, o aš myliu jas. Jos tik-
rai manęs netrikdo. Todėl ir vaidinti man labai 
labai patinka! Be to, filmavimo aikštelėje visuo-
met sutinku labai įdomių žmonių. Šįkart filma-
vausi kartu su keturiais nuostabiais aktoriais: 
Audriumi Bružu, Leonardu Pobedonoscevu, Ki-
rilu Glušajevu ir Mantu Vaitiekūnu. 

- Kokius filmus žiūri pati? 
- Labiausiai mėgstu nuotykių ir psicholo-

ginius. Iš tiesų žiūriu labai daug filmų: ir na-
muose, ir kino teatre. Man tai savotiška me-
ditacija, pasinėrimas į kitą erdvę.

- Ar žiūri lietuvišką kiną?
- Laukiu kiekvieno lietuviško filmo, džiau-

giuosi, kad taip stipriai tobulėja lietuviškasis 
kinas ir filmų kuriama vis daugiau. Visuomet 
palaikau lietuvius ir jų kūrybą. 

- Pavasarį papasakojai, kad garsus 
rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas - ta-
vo senelio brolis... 

- Taip, ir nors jis gyveno praeitame šimt-
metyje, jis man labai artima giminė. Kai mirė 
senelis, man buvo vos treji. Žinau, kad sene-
lis mane laikydavo ant rankų, rūpindavosi, 
deja, aš jo nebeprisimenu... Dabar seneliui 
būtų 113 metų, o jo brolis rašytojas buvo 10 
metų vyresnis... 

- Šeimos genealogija - tavo naujas po-
mėgis? Kodėl dabar domėjimasis šeimos 
istorija išaugo?

- Kai buvau studentė, tokios mintys į gal-
vą nešaudavo. Veikiausiai tai savotiška vidinės 
brandos apraiška. Manau, kad su gyvenimiška 
patirtimi pradedame kitaip žiūrėti į daugelį 
dalykų, kitaip juos vertinti, pradedame labiau 
branginti šeimą, artimus žmones. Taip pat ky-
la klausimai: „Koks aš žmogus?“, „Kokia ma-
no istorija?“, „Iš kur aš?“, „Kur mano šaknys?“ 
Juolab dar labiau tokį norą pakurstė tai, kad 
turiu žinomą giminaitį, padariusį didelę įtaką 
lietuvių literatūrai, kurio knygas mokyklos 
suole turėjo perskaityti kiekvienas. Pasirodo, 
ne aš viena pradėjau domėtis šeimos istorija. 

Po to, kai žiniasklaida parašė apie mano ir Pu-
tino giminystės ryšius, su manimi susisiekė 
rašytojo sesers, gyvenusios Australijoje, duk-
tė Rasa. Ji papasakojo, kad iš Australijos ji per-
sikraustė į Kaliforniją, šiek tiek kalba lietuviš-
kai ir ieško giminių Lietuvoje, nors niekada 
nėra čia buvusi. Niekas mano giminėje apie ją 
nežinojo, tačiau labai malonu, kad ji su manimi 
susisiekė. Būtinai palaikysime ryšį.

- Esi minėjusi, kad skaitei V.Mykolai-
čio-Putino biografijų. Kaip vertini jas? 

- Rašytojo gyvo nepažinojau, apie jį dau-
giausia žinau tik iš pasakojimų ir knygų. Visų 
jo biografinių knygų dar neperskaičiau, tačiau 
tam laiko dar bus. Kaip tik ketinu perskaityti 
jo sesers Magdutės 1977 m. Londone išleistą 
knygą „Putinas mano atsiminimuose“. Vei-
kiausiai knyga bus subjektyvi, tačiau tikriausiai 
sesuo V.Mykolaitį-Putiną pažinojo geriau nei 
kas nors kitas - juos siejo labai stiprus ryšys. 
Ji gyveno pas 15 metų vyresnį brolį Vincą ir 
šis ją rėmė, kol Magdutė baigė mokslus. Ji 
mokėsi drauge su garsia poete Salomėja Nė-
rimi. Magdutė pas brolį gyveno, kol baigė 
mokslus, o vėliau karo ligoninėje pradėjo dirb-
ti vertėja. Vertėjavo vokiečiams. Baigiantis 
karui ir vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, ji 
išvyko į Kanadą, vėliau į Australiją.

- Neretai kalbama, kad „Altorių še-
šėly“ yra įpinta nemažai paties autoriaus 
gyvenimo detalių, tik gal kiek pakeistų 
ir pagražintų rašytojo plunksnos. Ar tik-
rai knyga apie autorių atskleidžia dau-
giau, nei skaitytojai gali numanyti?

- Turbūt ir taip, ir ne. Iš tiesų, knygoje 
nemažai įpintų paties autoriaus gyvenimo de-
talių, galbūt todėl ji ir sulaukė tokio pasise-
kimo. Joje daug stiprių, susipynusių emocijų, 
išgyvenimų, meilės, dramų, chaoso... Šis psi-
chologinis romanas sukėlė skandalą tarp ka-
talikų ir buvo pasmerktas Bažnyčios. Nema-
nau, kad apie savo giminaitį jau žinau pakan-
kamai, be to, daugiausia iš pasakojimų. Vis 
dėlto tai, kas perduodama iš lūpų į lūpas, 
kiek vienas pasakytas žodis gali pasklisti kaip 
klaidingi gandai, todėl kažką patvirtinti ar pa-
neigti būtų stipru. Juolab nemanau, kad turiu 
tokią teisę. Žinau viena - jo gyvenime drama-
tiškumo netrūko. Po savo motinos laidotuvių 
garsus rašytojas daugiau negrįžo į tėviškę. 
Prie mamos kapo kunigas Putiną iškoneveikė 
pikčiausiais žodžiais ir dėl parašyto romano, 
ir todėl, kad Rygoje vedė dar neišėjęs iš ku-
nigystės... Taigi jo gyvenimas buvo toks pat 
dramatiškas, kaip ir jo žymusis romanas. Vei-
kiausiai tik iš pačių dramatiškiausių išgyve-
nimų gimsta patys stipriausi kūriniai...

- Galbūt išaugo ir noras perskaityti 
visą V.Mykolaičio-Putino kūrybą? Dabar 
dažniau imi jo knygas į rankas?

- Šiuo metu skaitau Stasio Lipskio knygą 
„Išsivadavimas“, tai biografinis romanas apie 
Putiną. Tėvų namuose yra nemažai garsiojo 
giminaičio parašytų knygų, bet niekas tiksliai 
net ir nežino, kiek jis jų iš tiesų parašęs. Tu-
rime 3 jo romanus - „Krizė“, „Sukilėliai“, 
„Altorių šešėly“, taip pat visą galybę jo poe-
zijos knygų... Dar mokyklos suole esu per-
skaičiusi pastarąjį romaną, tačiau žinau, kad 
dabar paėmusi šią knygą į rankas skaitydama 
viską suprasiu ir pajausiu kitaip nei tada, kai 
skaičiau būdama vaikas. Tai bus nesulygina-
mos patirtys.

- Kokia tavo šeima? Turi brolių ar se-
serų?

- Mano šeima man labai svarbi. Tėvai su-
situokę jau turbūt 43 metus! Mano motina - 
moteriškumo, švelnumo ir rūpestingumo 
simbolis. Iš jos paveldėjau meilę menui, gro-
žiui, madai, estetikai, elegancijai, taip pat 
trauką piešimui, dailei, muzikai ir domėjimą-
si sveika gyvensena. Turiu vyresnę seserį, 
kuri su šeima gyvena Vokietijoje. Visus mus 
sieja labai glaudus ryšys. 

- Ar pasvajoji, kokią šeimą norėtum 
sukurti pati? 

- Man šeima asocijuojasi su savotišku sta-
bilumu ir namais. Šiuo metu mano namai yra 
ten, kur yra mano daiktai, o jie kol kas labai 
daug keliauja. (Juokiasi.) Pirmiausia, kad su-
kurčiau šeimą, reikia vyro, vėliau poros au-
gintinių, o po to ir visa kita... (Šypsosi.)

- Modelio darbas susijęs su kelionėmis. 
Ar sunku palaikyti ryšį su artimaisiais?

- Turiu stiprų ryšį su šeima. Kiekvieną 
dieną viens kitam išsiunčiame bent vieną 
SMS žinutę. Stengiuosi kuo daugiau laiko 
praleisti su tėvais, o kai į Lietuvą grįžta se-
suo, turime tradiciją su visa šeima paturis-
tauti kur nors Lietuvoje. Nuvykstame pa-
matyti lankytinų vietų, miestelių, bažnyčių, 
ežerų ir panašiai. Visuomet grįžtu namo per 
Kūčias.

- Kaip manai, ar žmonės šiais laikais 
ne per daug dėmesio skiria karjerai, o šei-
mai ar brangiems žmonėms - per mažai?

- Tai priklauso ir nuo šalies, apie kurią kal-
bame. Pavyzdžiui, Niujorke žmonės gyvena 

Atrodo, kAd 
skirtinguose 
plAnetos kAmpuose 
yrA tArsi du 
visiškAi skirtingi 
pAsAuliAi

lietuviAi tikrAi mokA 
būti optimistiški, 
mokA šypsotis, būti 
gerAnoriški, tiesiog 
kArtAis reikiA 
pAčiAm viską prAdėti 
nuo šypsenos

vertinu kokybę,  
o lietuviAi turi ką 
pAsiūlyti
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beprotišku tempu, dažniausiai kalbasi apie 
darbą, karjerą, pinigus, kas kiek ko pasiekęs 
ar kokią jachtą turi. Kalbėti apie šeimą ten 
beveik nekyla minčių. Ten daug chaoso, sku-
bėjimo, daug kas siejasi su materialumu. Iš 
pirmo žvilgsnio jų pasakojimai gali stebinti, 
tačiau vėliau pradeda liūdinti ar net bauginti - 
žmonės dirba, skuba, o savo šeimą pamato 
tik kartą per pusmetį ir galvoja, kad tai nor-
malu, taip ir turi būti. Bet ar tikrai? O štai 
Balyje pasaulis visai kitoks. Ten skatinama 
suprasti, kad laimė yra tai, ką turi, o ne tai, 
ką galėtum turėti, - nes laimingas turi būti 
dabar, o ne rytoj, kai ką nors įsigysi. Mane 
žavi, kad ten skatinama atsižvelgti į dvasinius 
dalykus. Atrodo, kad skirtinguose planetos 
kampuose yra tarsi du visiškai skirtingi pa-
sauliai. Iš tiesų šiuo metu tai du mano mėgs-
tamiausi miestai, žavintys savo kontrastais - 
ir vienur, ir kitur savotiškos džiunglės. Niu-
jorke jau pagyvenau, galbūt metas kraustytis 
į Balį... (Šypsosi.)

- Tavo darbas susijęs ne tik su kelio-
nėmis, bet ir su mada. Modeliai vieni pir-
mųjų sužino, kas bus madinga kitą sezo-
ną, be to, jie veikiausiai turi išugdę puikų 
stiliaus pojūtį. Ar tavo spinta lūžta nuo 
drabužių ir visada žinai, kuo apsirengti?

- Atrodo, kad ir kiek drabužių būtų, vis 
tiek esant progai pasimatuoju bent kelis va-
riantus, kad nuspręsčiau, su kuriuo deriniu 
tądien labiausiai noriu išeiti pasipuošusi. Ką 
dėvėti kasdien, susirandu greitai ir labai to 
nesureikšminu. Yra drabužių, prie kurių pri-
sirišu ir galiu nešioti kone kasdien, o kai ku-
rie nauji, dar su etiketėmis kabo spintoje ne-
paliesti ištisus metus...

- Ką pavadintum savo spintos būtiny-
bėmis?

- Daugybę sportinių batelių! Dievinu juos - 
įvairių spalvų ir stilių. Taip pat turiu gausybę 
švarkų ir švarkelių bei džinsų - jų spintoje taip 
pat didelė įvairovė. Tai dažniausi mano spintos 
gyventojai. Žinoma, vasarą mano stiliaus 
„must have“ - ryškios spalvotos suknelės.

- Neretai reklamuoji lietuviškus pre-
kės ženklus. Ar tavo spintoje daug lietu-
vių kūrėjų darbų?

- Visuomet noriai palaikau lietuviškus 
prekės ženklus ir noriai juos reklamuoju. Tu-
riu lietuviškų ženklų suknelių, papuošalų, 

rankinių, į renginius mielai puošiuosi lietuvių 
dizainerių kurtais deriniais. Vonios spintelė-
je - ir lietuviški šampūnai, kremai bei kitos 
priemonės. Vertinu kokybę, o lietuviai tikrai 
turi ką pasiūlyti.

- Ar sutiktum tapti kokio nors prekės 
ženklo veidu, jei tau pačiai ženklo filo-
sofija ar siūloma produkcija atrodytų 
prasta? 

- Kažkada seniai dalyvavau visiškai pašė-
lusioje mados fotosesijoje. Kad mada gali būti 
išprotėjusi - ne naujiena, tačiau... Mano sukne-
lė buvo iš šimtų kopūstų galvų ir lapų, o mano 
rankinė - nupešta višta, nukirsta galva ir per-
verta grandine. Dabar manau, kad tai visiškai 
neetiška, ir niekada nesutikčiau to pakartoti. 

- Ar apskritai esi iš tų moterų, ku-
rioms patinka turėti daug kosmetikos, 
batelių, rankinių ir t.t.? Esi vartotojiška?

- Buvau viena tokių, tačiau jau nebe. Išmo-
kau atsirinkti, ko man tikrai reikia, o ko ne. 
Būna, kad vaikštinėdama po parduotuves ran-
du kokį nors daiktą ir labai užsimanau, bet 
tada pagalvoju: „Dėk atgal! Ar tau tikrai to 
reikia? Kur tu šį daiktą dėsi?“ Padedu ir jau 
po kelių minučių pamirštu, kad norėjau. Matyt, 
tikrai man to daikto net nereikėjo. Taigi taip 
treniruojuosi ir, matyt, išmokau. (Juokiasi.) 

- Ar nemanai, kad žmonės šiandien 
per daug perka, jų svajonės labai mate-
rialios, o į saviugdą ir vidinius dalykus 
investuojama per mažai?

- Pasikartosiu, priklauso nuo to, kur gyveni, 
apie kokią šalį kalbame, kokios vertybės ir tra-
dicijos ten puoselėjamos. Liūdna, tačiau dauge-
lį pasaulyje užvaldęs materializmas. Šių dienų 
žmogus nesijaučia saugus, o materialios verty-
bės lyg ir turėtų užtikrinti žmogui saugumą. 
Žmonės skatinami pirkti tai, ko jiems nereikia, 
atrodo, kad jie nuolat klaidinami, visiškai ap-
krauti prekių ir pasiūlos gausa, aplink stipri 
rinkodara, sufleruojanti, kad žmogui reikia ir to, 
ir ano, nors iš tiesų jam niekada ir nereikėjo 
tiek daug. Tai kaip ir persivalgymas - žmogaus 
organizmui nereikia ir niekada nereikėjo tiek 
maisto, kiek jis suvalgo. Tai ne fiziologinės, o 
psichologinės būklės patenkinimas. Viskas tapo 
iškreipta, nors taip būti neturėtų... 

Manau, kad su 
gyveniMiška patirtiMi 
pradedaMe kitaip 
žiūrėti į daugelį 
dalykų, kitaip juos 
vertinti, pradedaMe 
labiau branginti 
šeiMą, artiMus 
žMones

šiuo Metu, Mano 
naMai yra ten,  
kur yra Mano 
daiktai, o jie 
kol kas labai  
daug keliauja 
(juokiasi)

kad Mada gali  
būti išprotėjusi -  
ne naujiena
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Šviežiai keptos 
duonos užsukite 
kasdien

Kasdien MAXIMOS meistrai Jums kepa duoną.
Kiekvieną ankstų rytą iš MAXIMOS kepyklų pakvimpa juoda tradicine.
O ilgi prancūziški batonai, purios itališkos čiabatos, pikantiškos 
duonelės su pagardais, grūdais ir sėklomis kepamos pačiose MAXIMOS 
parduotuvėse keletą kartų per dieną.
Užsukite kasdien bet kuriuo metu ir išsirinkite šviežiausių gaminių!

www.maxima.lt
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- Vasarą žiniasklaida rašė, kad su-
degė tavo automobilis. Tačiau atrodo, 
kad tai nė kiek neišmušė tavęs iš vėžių 
ir nesugadino puikios nuotaikos... 

- Su amžiumi turbūt išmokau į tam tik-
ras situacijas reaguoti paprasčiau, ramiau, 
racionaliau. Stresas, chaosas, nereikalinga 
panika visada ir išmuša iš vėžių ir galima 
priimti labai nelogiškų sprendimų. Tokiose 
kritinėse situacijose mano protas per se-
kundę sukuria dešimtis veiksmo planų. Pa-
mačiusi, kad pradeda degti automobilis, 
greitai užgesinau variklį, susirinkau reika-
lingiausius daiktus, paskambinau pagalbai 
ir stengiausi kuo tiksliau nupasakoti savo 
buvimo vietą. Galvojau pati griebti gesin-
tuvą, tačiau, prisižiūrėjusi veiksmo filmų, 
kiek išsigandau, kad automobilis gali sprog-
ti, ir nerizikavau. Atvykusi pagalba puolė 
automobilio gesinti. Iš tiesų buvo didelė 
liepsna, dūmai, o šalia buvę žmonės lakstė 
susiėmę už galvų. Tuo metu aš, vilkinti 
baltą suknelę, stovėjau su lagaminais ir 
džiaugiausi, kad visi sveiki ir gyvi. Kadan-
gi niekas nenukentėjo, tą gražiai keistą re-
ginį pradėjau filmuoti... 

- Vyrauja nuomonė, kad žmonės, 
gyvenantys Lietuvoje, per daug bumba 
ir yra pesimistiški, užsienyje žmonės 
tikrai optimistiškesni?

- Nekalbu apie visus, tačiau čia daugu-
ma žmonių pavargę, jaučiasi nesaugūs, 
tampa pikti, irzlūs. Tai pastebiu labiausiai 
tada, kai nėra saulės. Liūdnoka, tačiau sau-
lės čia tikrai trūksta ir tai daro įtaką žmonių 
nuotaikai. Rodos, vos tik saulė pasirodo, 
žiūrėk, ir žmonių rūpesčiai tampa kur kas 
mažesni, ir gatvėje visi šypsosi. Lietuviai 
tikrai moka būti optimistiški, moka šypso-
tis, būti geranoriški, tiesiog kartais reikia 
pačiam viską pradėti nuo šypsenos. Save 
stengiuosi apsupti veikliais, optimistiškais 
žmonėmis. Veikiausiai tik taip pats norėsi 
tobulėti, siekti savo tikslų. Žmonės turi 
vieni kitus palaikyti, o ne tempti į dugną ir 
išvien dejuoti, kaip blogai. Nuo tokių dejo-
nių stengiuosi atsiriboti.

- Ar šiemet vėl buvai išvykusi sa-
vanoriauti? 

- Dar nebuvau, bet tokios kelionės tik-
rai yra mano ateities planuose. Tai neįkai-
nojama patirtis. Vien dėl to gyvenimas tam-
pa tik dar gražesnis.

Veikiausiai 
tik iš pačių 
dramatiškiausių 
išgyVenimų gimsta 
patys stipriausi 
kūriniai
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„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas” - 
 filmas, prajuokinęs iki ašarų

Aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė 
su vyru Aurimu

Humoristas Justinas Jankevičius  
su mylimąja Greta Mikalauskyte

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Stilistė Viktorija Šaulytė su 

draugu Juliumi

Muzikantas Leonas Somovas  
su mylimąja Žemyna

Dainininkė Paula Valentaitė 
su stilistu Joringiu Šatu

  laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  1 3 13

Veidai

Atvykusius į premjerą svečius dar prie įėjimo pasitiko pagrindinio ak-
toriaus J.Jankevičiaus personažo Roko vairuotas senas „VW Golf” automo-
bilis, papuoštas filmo atributais. Kiek toliau, kino teatro vestibiulyje, svečiai 
buvo pasitinkami su duona ir druska, kuri tapo aliuzija į tikras lietuviškas 
vestuves, tačiau svečiai buvo įspėti, kad lietuviškų vestuvių ar lietuviškams 
filmams būdingų scenarinių sumanymų ir rekvizitų čia nebus. 

Susirinkusiems svečiams sveikinimo žodį tarė ir kūrybinę komandą į sceną 
pakvietė filmo režisierius Andrius Žiurauskas. „Šitas filmas buvo skirtas Justi-
nui. Maniau, kad aplink jį turi būti tik patys geriausi profesionalai, kad jam reiks 
pagalbos. Bet tempti Justino už ausų nereikėjo, jis pats puikiai susitvarkė su 
užduotimi”, - komplimentų savo pagrindiniam aktoriui negailėjo A.Žiurauskas.

Pats J.Jankevičius didžiosios filmo premjeros laukė su nerimu ir jau-
duliu ir neslėpė emocijų. „Tai, kad aš gavau progą suvaidinti su šiais žmo-
nėmis, yra fantastika. Aš per filmą verkti nenorėjau, bet dabar aš noriu 
verkti”, - sakė J.Jankevičius.

Praėjusią savaitę gausybė pramogų, kino ir visuomenės atstovų  
pasinėrė į romantišką nuotykį. Didžiajame kino ekrane buvo pristatyta 
ilgai laukta romantinė komedija „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas”.  
Pagrindinį vaidmenį čia atliko humoristas Justinas Jankevičius.  
Tai buvo pirmasis jo bandymas vaidybiniame filme.

„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas” - 
 filmas, prajuokinęs iki ašarų

Dainininkė Viktorija 
Sutkutė su draugu Kęstučiu

Aktorius Ramūnas 
Banevičius su žmona Egle

Režisierius Andrius 
Žiurauskas su 
drauge Emilija 
Gutauskaite

Aktorė Indrė Stonkuvienė, dainininkė Simona Nainė 
su vyru, TV laidų vedėju Jonu Nainiu
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Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Aktorės Emilija Latėnaitė-Beliauskienė ir Elžbieta Latėnaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Aktorė Valda Bičkutė su seserimi Vaida

Aktorius Dainius 
Kazlauskas su žmona Indre
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Stilistė, modelis Karolina Meschino 
su draugu JonuAktorė Vaida Lisikaitė su draugu Liutauru

Aktorius Ainis Storpirštis su draugeAktorė Karina Stungytė su draugu Gediminu

Dainininkas Donatas Montvydas 

su žmona Veronika

Dainininkė Neringa Šiaudikytė su drauge
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Veidai

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Sostinės Santuokų  
rūmuose kuklios cere-
monijos metu aukso 
žiedus sumainė aktorė 
Vaida LiSikaitė (30) 
ir modelis LiutauraS 
MažriMaS (20). 
Savo šventei pora  
pasirinko ypatingą 
datą - dešimto  
mėnesio 10 dieną. 

Vaida ir Liutauras kartu vos pusmetį, jiedu susipažino šių metų pava-
sarį, „Vyrų mados savaitės“ metu, pirmiausia susidraugavo socialiniame 
tinkle, o draugiški santykiai netrukus virto romantiškais jausmais. Jauna-
vedžiai įsitikinę - kai sutinki širdžiai artimą žmogų, nėra ko laukti, ir pa-
tikino, kad vestuves taip greitai iškėlė tikrai ne todėl, kad laukia gandrų. 

Nors vestuves jiedu planavo, didelės puotos kelti neketino. Į kuklią 
vestuvių ceremoniją pora atvyko tik su liudininkais - artimiausiais drau-
gais Aušrine Marija Abromaityte ir Robertu Balčiūnu. Daugiau apie ves-
tuves niekas nežinojo. Net ir Vaidos bei Liutauro tėvai apie poros apsis-
prendimą sukurti šeimą sužinojo tik artėjant ceremonijos dienai.

 „Nesilaikome jokių tradicijų, tiesiog pasipuošėme ir tiek“, - sakė 
Vaida, paklausta, kodėl savo vestuvėms pasipuošė trumpa juoda sukne-
le apnuoginta nugara. Liutauras vilkėjo stilingą trumpintų kelnių bei 
marškinių derinį. Po uždaros vestuvių ceremonijos iš pagarbos vyrui 
Vaida pasirinko jo pavardę ir tapo Vaida Mažrime. 

Nauja šeima kol kas neplanuoja ir medaus mėnesio, tiesiog tikisi, 
kad visas jų gyvenimas bus įdomus nuotykis. 

Po pusmečio draugystės susituokė 
aktorė V.Lisikaitė ir modelis L.Mažrimas

Santuokos liudininkai Robertas Balčiūnas ir Aušrinė Marija Abromaitytė 

su jaunavedžiais Vaida Lisikaite-Mažrime ir Liutauru Mažrimu
Stasio Žumbio nuotr.
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žvaigždė rekomenduoja

Top 3 laisvalaikio užsiėmimai
pagal ramintą naujanytę

Dainininkė, grupės „Bjelle“ narė, Raminta 
naujanytė (27) prisipažįsta, kad geriausias 
laisvalaikio užsiėmimas yra kelionės. tačiau  
ir kasdienybėje atlikėja sugeba rasti laisvą  
minutę ir skirti ją poilsiui. Raminta išskyrė  
tris laisvalaikio praleidimo būdus, kurie jai  
suteikia energijos ir „pravėdina“ galvą. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Pasivaikščiojimas mieste
Tai ypač aktualu dabar. Labai patin-

ka išeiti į senamiestį, užsukti į savo mėgs-
tamą kavinę pasiimti kavos ir tiesiog 
vaikščioti Vilniaus gatvėmis.

1
Bendravimas

Ieškau įkvėpimo bendraudama su ki-
tais žmonėmis. Tai gali būti seni pažįs-
tami, su kuriais visada vyksta turtingas pokalbis, informacijos apsikeitimas, o ne tik savo širdies išliejimas, arba pirmą kartą sutikti žmonės. Man patinka tokie pokalbiai, po kurių išeini pasisėmęs nau-
jų minčių, idėjų. Tai labai geras poilsis nuo kasdienės rutinos. O nuo jos aš la-
biausiai ir pavargstu.

2

Buvimas vienai su savimi
Suprantu, kad tai prieštarauja ant-

ram mano įvardytam laisvalaikio pralei-
dimo būdui, bet skirti laiką sau yra bū-
tina. Ir vieta čia jau visai nesvarbi. Tuo 
metu galiu skaityti knygas ar užsiimti 
kuo nors kitu.

3
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Martynas Levickis:  „Stilinga muzika apima 
skambesį virš to, kas parašyta“
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Iš arčIau

- Martynai, kaip gimė „Akordeono 
muzikos savaitės“ idėja?

- Artimai bendravau su Kristupo vasaros 
festivalio organizatoriais, kurį laiką „Akordeo
no muzikos savaitė“ buvo vienas iš šio dide-
lio festivalio ciklų. Ciklui išaugus iš festivalio 
sukaltų rėmų, ėmiausi rengti jį kaip atskirą 
šventę miestui. Džiaugiuosi, kad šiandien 
mes pretenduojame į vieną įdomiausių, ino-
vatyviausių ir moderniausių festivalių Euro-
poje. Tai patvirtina ir didelis klausytojų susi-
domėjimas  tarp jų ir nemažai užsieniečių  ir 
pačių atlikėjų atsiliepimai bei noras sugrįžti 
kitais ir dar kitais metais.

- Visi atlikėjai koncertavo neįprasto-
se vietose, tokiose kaip Kauno zoologijos 
sodas, Halės turgus ar Vilniaus geležin-
kelio stotis. Kodėl klasikinę muziką nu-
sprendėte kelti į atviras miesto erdves?

 Festivaliui, rengiamam vasarą, reikia 
išsiskirti visų kitų festivalių kontekste. Tu-
rėjau atsakyti sau, kodėl klausytojai rinktųsi 
būtent „Akordeono muzikos savaitę“. Supra-
tau, kad reikia naujos istorijos ar legendos, 
naujų erdvių, neįprastų objektų, kurie pri-
trauktų žmones.

Be to, pastebėjau, kad mes ne itin prižiū-
rime savo pačių pastatus, ką jau kalbėti apie 
visuomenines erdves. Sakyčiau, neišnaudo-
jame daugelio pastatų  tiek Vilniuje, tiek vi-
soje Lietuvoje  potencialo. Norėjau į tai at-
kreipti dėmesį, pasakyti, kad: „C’mon, turime 
tiek daug galimybių, pasistenkime visi kartu 
ir gyvenkime gražesnėje aplinkoje.“ Aišku, 
čia ta gilesnė mintis, idėja, atėjusi kažkur iš 
pasąmonės.

- Dabar muzika - neatsiejama jūsų 
asmenybės dalis. Svarstėte, ką norėtu-
mėte veikti, jei nebūtumėte akordeono 
virtuozas?

 Jei nuoširdžiai  norėčiau būti vairuoto-
jas. Vairuoti pradėjau dar paauglystėje  iš 
pradžių miško keliukais, o netrukus  ir šei-
mos ūkyje. Sėdau prie traktoriaus vairo ir 

pirmyn. Tai prisimenu kaip didžiausią vaikys-
tės nuotykį. Šiandien, jei nebūčiau muzikan-
tas, norėčiau būti jo vairuotojas. Šiuo metu 
ir pats turiu asmeninį vairuotoją  tai gali at-
rodyti kaip prabanga, tačiau tolimesnėse kon-
certinėse kelionėse tampa būtina paslauga, 
be kurios sunkiai išsiversčiau.

- Akordeonas - instrumentas, reika-
laujantis ir nemenkos fizinės jėgos. Ar tai 
skatina gyventi sveikiau ir energingiau?

 Užsiimant aktyvia, tęstine veikla, būtina 
stebėti savo kūną, rūpintis savijauta. Aš pats 
labai daug keliauju, tad prisipažinsiu, kad ne 
visada paisau sveikos mitybos, judėjimo, aps-
kritai sveiko gyvenimo ritmo. Visgi stengiuo-
si pasitaisyti.

- Martynai, kokia, pasak jūsų, yra sti-
linga muzika?

- Mano nuomone, stilinga muzika yra tai, 
kas skamba virš to, kas parašyta. Iš tikrųjų 
čia gali būti labai ilga ir gili diskusija apie in-
terpretaciją: kiek atlikėjas gali sau leisti būti 
kūrėju arba kokią įtaką kūrėjas gali daryti 
pasaulį jau išvydusiam kūriniui?

Asmeniškai man pačiam visada patinka 
ne tiesiog atlikti, bet kurti atlikimą. Antraip 
muzika tampa tiesiog biurokratiška, sterili  
nemokėčiau tokio kūrinio nuoširdžiai atlikti. 
Sakyčiau, kad muzikos stilius ir priklauso nuo 
kūrybiško požiūrio į tai, kas parašyta, ir į tai, 
kas neparašyta. Žinoma, nėra garantijų, kad 
sekdamas savo vidiniais troškimais įgyven-
dinti kūrinyje tai, kas neparašyta, būsi su-
prastas ir įvertintas. Galima nukeliauti visai 
ne ta linkme, bet tai nėra blogai  ilgoje dis-
tancijoje tai tėra viena maršruto dalis.

Martynas Levickis:  „Stilinga muzika apima 
skambesį virš to, kas parašyta“

Atostogos MArtynui Levickiui (27) prasideda rudenį, nutilus virš Lietuvos 
skambėjusiems jo rengiamos „Akordeono muzikos savaitės“ akordams. Su Londono  
karališkosios muzikos akademijos absolventu kalbėjomės apie šį išskirtinį renginį,  
skoningą muziką, asmeninį stilių ir neatskleistus pomėgius.

StiliuS yra  
viSuma, o 
ne pavieniai 
išpuoSelėti 
dalykai
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- Pratęskime stiliaus temą - asmeni-
niu garderobu rūpinatės pats ar kreipia-
tės patarimo į profesionalus?

- Iš tiesų pats retai kada pasidžiaugiu sa-
vo stiliumi. Vis atrodo, kad kažko arba per 
mažai, arba per daug, tačiau nepasiduodu ir 
apranga bei įvaizdžiu rūpinuosi pats. Žinoma, 
turiu keletą dizainerių, kuriems esu ištiki-
mas: vis apsilankau pas juos ir užsisakau ypa-
tingų drabužių.

- Pastaruoju metu vis dažniau kalba-
ma apie tai, kad stilius nesibaigia ties 
drabužių eilute. Kokius dar atributus - 

namų interjero detales, vairuojamą au-
tomobilį - įtraukiate į savito stiliaus for-
mavimą?

- Pritarčiau, kad stilius yra visuma, o ne 
pavieniai išpuoselėti dalykai. Kartais tenka 
matyti neskoningai apsirengusius žmones, ku-
rie sėda į prabangiausius, dailiausius automo-
bilius, arba atvirkščiai - apranga tobula, o au-
tomobilis - toli gražu ne. Tokia „atranka“ ir 
visumos nepaisymas man nepriimtini. Rūpi-
nuosi savo namų interjeru, o automobiliai - 
visai atskira kalba. Jie - savotiška mano mani-
ja. Šiuo metu turiu net keturis automobilius, 
žinoma, tai susiję ir su mano darbo specifika. 
Jei pasvajotume - visgi norėčiau turėti garažą 
su daug automobilių ir kasdien rinktis vis kitą.

- Pagvildenkime skoningų automobi-
lių temą: kokiems modeliams pats la-
biausiai simpatizuojate?

- Šią vasarą, „Akordeono muzikos savai-
tės“ metu, vairavau keletą naujų renginio ve-
žėjo „Alfa Romeo“ automobilių: „Giulia“ ir 
„Stelvio“ modelius, teko išbandyti ir „Jeep 
Grand Cherokee“ - pirmą kartą gyvenime 
sėdėjau prie visureigio vairo! Tai - mano nau-
josios simpatijos. Na, o kasdienybėje dažniau-
siai renkuosi sedanus. Matyt, vis linkstu prie 
vairuotojo karjeros.

- Mėgstate keliauti, atostogauti vie-
nas ar renkatės bičiulių kompaniją?

- Dažniausiai keliauju vienas - toks jau 
mano darbas, juk koncertuoju įvairiose pa-
saulio šalyse. Tiesa, kartais mane lydi ir 
vadybininkai, jau tapę savitais bičiuliais. 
Visgi neslėpsiu, norėtųsi dažniau keliauti 
su didesne draugų kompanija, kartu papra-
mogauti.

Parengė Rūta ATROŠKAITĖ
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AutomobiliAi - 
sAvotiškA  
mAno  
mAnijA
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STILIAUS KODAS

Stiliaus taisyklės pagal Karoliną Meschino
Mados žinovė Karolina Meschino (22) net ir su 
kasdieniais drabužiais atrodo taip, tarsi nužengusi 
nuo podiumo. Gražuolė atskleidė, kaip nepasiklysti 
stiliaus labirintuose ir išsirinkti drabužius, su kuriais 
ne tik gerai atrodysi, bet ir patogiai jausiesi. 

karolinos Meschino stiliaus patariMai, kaip išsiskirti iš Minios:
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1. Žinoti, koks yra tavo figūros tipas

„Gali nusipirkti patį gražiausią drabužį žemėje, bet jei jo kirpimas neatitiks tavo figū-
ros, rizikuoji vis tiek atrodyti prastai. Todėl labai svarbu žinoti, kokie drabužiai tinka tavo 
kūnui, tada gali žaisti paslėpdama kažkokius trūkumus ir paryškindama privalumus.“

2. Žinoti, kokios tau spalvos tinka

„Spalva turi daug stipresnę galią, nei atrodo. 
Jei tau ypač tinka tam tikra spalva, ja pasipuošus 
net akys labiau pradeda žibėti.“

Stiliaus taisyklės pagal Karoliną Meschino
Neseniai mados studijas Milane baigusi mergina nevengia drą-

saus stiliaus, tačiau kasdienai renkasi jaunatvišką patogumą. Būtent 
tokie jai pasirodė ir naujo Lietuvoje sukurto mados prekės ženklo 
„Le SLAP“ drabužiai, su kuriais įsiamžino žaismingoje fotosesijoje.

„Metalizuoti sijonai, striukės, „oversize“ džemperiai, kelnės, 
atsegamos šonuose, - visa tai yra maksimumas to, kas yra labiausiai 
ant bangos ir tendencinga šiais metais, ir tai, ką matai garsiausių 
žvaigždžių „Instagram“ profiliuose“, - šypsodamasi sakė mergina.

Būtent toks - vakarietiškas ir patogus - stilius yra tai, ką K.Meschi-
no dažniausiai renkasi apsipirkinėdama. „Kas mane pažįsta, žino, kad 
man labiausiai patinka „oversize“ drabužiai, kurie man yra „per dideli“. 
Visada labiau mėgau gatvės laisvalaikio stilių, tokį šiek tiek gal net ber-
niukišką. Mano spintoje dominuoja patogumas“, - tikino gražuolė.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Karolinos Meschino stiliaus patariMai, Kaip išsisKirti iš Minios:

3. Žinoti sezono tendencijas

„Tai yra tiesiog neišvengiama, nes socialiniai tinklai užvaldė 

pasaulį, tad nori nenori matai „Instagram“ tinklaraštininkes, ak-

tores, kitus stilingus žmones, gatvėse seki vitrinas, kurios transliuo-

ja, to net nejaučiant, viską, kas yra ant bangos. Mada visur!“
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Rudeniniai grožio štrichai
pagal žinomas moteris

Atėjus rudeniui, natūralu, kad dauguma 
moterų keičia ne tik garderobą, bet ir  
makiažo priemones. Vietoj lengvos  
tekstūros pudros renkasi riebesnę,  
o vietoj ryškių šešėlių - tamsesnius.  
„Laisvalaikis“ domėjosi, kokią įtaką  
žinomų moterų makiažui ir šukuose-
noms daro ruduo.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Svarbiausia, kad tau tiktų
Balerina KriStinA tArASeVičiūtė (30):

Aš manau, kad pagrindinė makiažo tendencija, kuria seku pati ir siūlau kitoms, yra 
ta, kad pasirinktas makiažas tau tiktų. Aš to laikausi. Vengiu to, kas paryškina mano trū-
kumus, nepaisant to, kad tai dabar yra „ant bangos“. Tarkime, kai visos vaikščiojo su 
labai ryškiais antakiais, aš to vengiau, nes man netiko. O rudenį, žinoma, kad keičiu še-
šėlių, lūpdažių spalvas. Šiuo metų sezonu viskas įgauna tokių nykesnių atspalvių. Vasarą 
norisi spinduliuoti, o rudenį - prislopinti.

O dėl plaukų jau ilgą laiką nieko nekeičiu. Mano darbui reikalingi ilgi plaukai, todėl 
pakerpu tik galiukus. Spalvos irgi nekeičiu, nes tai yra artimiausia mano natūraliai spal-
vai, todėl šukuosenų tendencijomis visai neseku.

VasaRą noRisi 
spinduliuoti, 
o Rudenį - 
pRislopinti

Vadovaujasi 
nuotaika
Dainininkė Urtė ŠiLAgALytė (25):

Rinkdamasi, kaip pasidažyti, labai 
vadovaujuosi nuotaika. Pavyzdžiui, 
kartais man būna nuotaika nepaprastai 
ryškiai raudonai spalvai, todėl nu-
sprendžiau taip pasidažyti lūpas. Ma-
nau, kad moterims visada būna smagu, 
kai gali save pralinksminti netikėtu, 
nauju įvaizdžiu. Kažkiek seku grožio 
tendencijomis, bet nesu ta, kuri tuo 
domėtųsi nuolat.

Dėl plaukų irgi būna skirtingai. La-
bai džiaugiuosi, kad turiu gerą kirpėją, 
kuris visada pasiūlo, ką daryti dėl šu-
kuosenos. Kartais paragina pagarba-
noti, kartais - pasileisti, kartais - susi-
rišti. Yra pagalbininkų, kurie padeda.

MoteRiMs Visada 
būna sMagu, 
kai gali saVe 
pRalinksMinti 
netikėtu, nauju 
įVaizdžiu
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Rudeniniai grožio štrichai
pagal žinomas moteris

Pagrindinė tendencija visais  
metų laikais - prižiūrėti save
TV laidų vedėja IeVa STaSIuleVIčIūTė (28): 

Makiažo priemones neišvengiamai keičiu gana dažnai, bet tai 
nepriklausomai nuo to, koks metų laikas už lango - ruduo, žiema ar 
vasara. Tie pokyčiai vyksta labai natūraliai. Priemones keičiu, nes 
ilgainiui oda pripranta, ir jos nebėra tokios veiksmingos. Tiesa, pa-
vyzdžiui, kreminę pudrą vasarą naudoju lengvesnę, rudenį - sunkes-
nę. Tai šiuo atveju sezonai turi įtakos. Bet, tarkime, akių šešėlių 
spalvą renkuosi pagal tą dieną vyraujančią nuotaiką. 

Galiu drąsiai pasakyti ir paraginti kitas merginas - bandykite, 
eksperimentuokite  ir būkite gražios kiekvieną dieną. Nes įgūdžiai 
lavinami. Dabar yra labai daug informacijos, kaip pačiai pasidaryti 
tobulą makiažą, yra kursų, vaizdo medžiagos internete. Ir tik bandy-
damos galite mokytis. Man net ir diena būna gražesnė, kai esu susi-
tvarkiusi. Tik labai gaila, kad kažkodėl galvojame, jog tik ypatingoms 
progoms turime pasidaryti makiažą. Kodėl ypatinga proga negali bū-
ti tiesiog paprasta penktadienio vakarienė arba trečiadienio vakaras? 
Gal tas progas susikurkime pačios, o ne laukime, kol jos atsiras.

Dėl plaukų man labai pasisekė, nes turiu Kęstą Rimdžių (plaukų 
stilistas - red.past.). Esu jo prižiūrima jau 10 metų ir nesuku galvos, 
kaip susišukuoti. 

Kad ir kaip būtų, tėra viena tendencija, kuria reikia sekti - prižiū-
rėti save. Be abejo, visada įdomu išbandyti, atsižvelgti į tai, ką diktuoja 
mados pasaulis, bet pati dažniau lieku prie klasikinio, kasdienio, neiš-
šaukiančio makiažo. Išmokstu tik tam tikrų gudrybių –  kaip šviesiais 
šešėliais paskaistinti veidą, užmaskuoti tamsius paakius. Tendencijomis 
nereikia sekti aklai, turi sugebėti pasiimti tai, kas tinka tau. Galų gale 
tas pats makiažas skirtingiems veido bruožams skirtingai tinka. Pri-
klausomai nuo to, kokie yra antakiai, aukšta ar žema kakta, nosis, lūpos. 
Nereikia bandyti nupiešti vienodų veidų. Suraskite savo pranašumus.

Ypatingas pRogas 
susikuRkime 
pačios, o ne 
laukime, kol  
jos atsiRas
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stilius

„Chanel“: per lietų - 
stilingai ir elegantiškai

Net aksesuarai priminė 
skaidrius lietaus lašus

  laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  1 3 27

Lietaus įkvėptą kolekciją „Chanel“ 
pristatė modeliams žygiuojant greta 
šniokščiančių improvizuotų krioklių

EPA-Eltos nuotr.

stilius

Paskutinę Paryžiaus mados savaitės dieną parodyta 

visų laukta „Chanel“ mados namų kolekcija 2018 metų 

pavasariui ir vasarai. Kasdienai skirtą kolekciją 

„Chanel“ dizaineris Karlas Lagerfeldas (Karl Lagerfeld) 

kūrė įkvėptas gaivaus pavasario lietaus. Tad tradicinius 

„Chanel“ tvido ar vilnos kostiumėlius, sukneles 

dizaineris apgobė nuo lietaus saugančiomis skaidriomis 

plastikinėmis pelerinomis, striukelėmis, lietpaltukais. 

Kad kojos nesušlaptų žengiant per pavasarinę liūtį, 

dizaineris pasiūlė permatomus plastikinius ilgaaulius 

batus, galvą uždengė plastikinėmis skrybėlaitėmis, iš 

skaidraus plastiko siūtos ir pirštinaitės. Net aksesuarai 

priminė skaidrius lietaus lašus, o liurekso siūlais ir 

kristalais puošti audiniai - šniokščiančios liūties vandens 

purslus. Kurdamas kolekciją K.Lagerfeldas nepasitenkino 

vien natūraliais audiniais - daug modelių pasiūta iš 

šiuolaikinėmis technologijomis išgaunamų tekstūrų. 

Senų ir naujų medžiagų sintezė ypač ryški modeliuose 

iš džinsinės medžiagos. „Čia nėra audinio, kurį galite 

nusipirkti kitur. Visi jie pagaminti „Chanel“, - 

sakė K.Lagerfeldas.

Nuo lietaus kojas saugo 
skaidrūs plastikiniai 
batai, galvą - iš plastiko 
siūta skrybėlaitė
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Klasika tapęs 
„Chanel“ tvidas nuo 
lietaus apsaugotas 
skaidriomis 
pelerinomis, 
striukelėmis

EPA-Eltos nuotr.

Daug modelių pasiūta iš šiuolaikinėmis 
technologijomis išgaunamų tekstūrų ar 
derinant natūralius audinius su sintetiniais

Liurekso siūlais ir kristalais puoštas 
audinys sukuria lietaus lašų iliuziją
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stilius

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Liurekso siūlais ir kristalais puoštas 
audinys sukuria lietaus lašų iliuziją
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Aukcione porcelianinis 900 metų se-
numo dubuo parduotas už 37,68 mln. do-
lerių ir taip pagerintas pasaulio aukcionų 
rekordas už kinų keramikos gaminius.

„Sotheby’s“ aukcionas neseniai vyko 
Honkonge. Dubuo aukcione nupirktas per 
20 minučių.

Mėlynai žalias dubenėlis pagamintas 
Songų dinastijos valdymo laikotarpiu, maž-
daug 10-11 amžiuje. Tokie kiniški dube-
nėliai sukurti tuo metu, kai Kinijoje papli-
to kaligrafija ir tapyba rašalu. Dubenėliai 
buvo naudojami rašalo pertekliui nuo tep-
tuko šalinti.

indonezijoje nudobtas  
8 metrų ilgio pitonas

37 metų indonezietis Sumatros plan-
tacijoje susirėmė su milžinišku pitonu. 
Vyras važiavo mopedu namo, kai pama-
tė beveik aštuonių metrų ilgio roplį. No-
rėdamas pitoną sugauti, jis vos neteko 
kairės rankos. Anot pranešimo, indone-
zietis norėjo nutempti pitoną nuo kelio, 
tačiau pats buvo užpultas. Galiausiai 
keliems kaimo vyrams pavyko gyvatę už-
mušti. Ji buvo supjaustyta gabalais ir 
iškepta. Pitono ilgis siekė 7,8 metro.

Panašaus dydžio pitonas šiais metais 
Indonezijoje kitoje plantacijoje suėdė 
darbininką.

aptiktos karo metu 
torpeduoto britų  
laivo liekanos

Atlanto vandenyno dugne buvo aptik-
tos, kaip manoma, pirmojo Antrojo pa-
saulinio karo metu nuskandinto Didžio-
sios Britanijos laivo liekanos. Laivų nuo-
laužų ieškotojo Deivido Mernso (David 
Mearns) teigimu, duomenys rodo, kad 
transatlantinis laineris „Athenia“ guli 
vandenyno dugne netoli Airijos pakrantės.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai 
1939 metais Didžioji Britanija paskelbė 
karą Adolfui Hitleriui, Vokietijos povan-
deninis laivas torpedavo „Athenia“ lai-
nerį. Žuvo daugiau kaip 100 žmonių, 
tarp jų daug amerikiečių.

Vokietija iš pradžių neigė sąsajas su 
šia nelaime, baimindamasi, kad prie ka-
ro prisijungs Jungtinės Valstijos. Povan-
deninio laivo vadas Fricas Julijus Lem-
pas (Fritz Julius Lemp) sumaišė keleivi-
nį lainerį su ginkluotu kreiseriu, todėl 
Vokietijos karinio jūrų laivyno vadovybė 
bandė nuslėpti savo povandeninio laivo 
veiksmus. Tiesa galiausiai išaiškėjo 
Niurnbergo teismuose.

Įdomu

Už 900 metų 
senumo dubenį -  
37 mln. dolerių

50 laipsnių karštis po kelių dešimtmečių taps 
Australijos miestų kasdienybe?
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Tikėtina, kad po kelių dešimtmečių 
dviem didžiausiems Australijos mies-
tams gali tekti leipti nuo 50 laipsnių Cel-
sijaus karščio, teigiama apibendrinant 
mokslininkų atliktą tyrimą.

Manoma, kad Sidnėjui ir Melburnui 
tokios temperatūros grės net ir tuo atveju, 
jei pavyktų pasiekti Paryžiaus klimato kai-
tos susitarime numatytą tikslą - užtikrinti, 
kad klimato šilimas neviršytų dviejų laips-
nių Celsijaus ribos, teigia mokslininkai.

Tačiau tyrėjai sako, kad, jei pavyktų 
pasiekti, jog šilimas būtų mažesnis nei 
du laipsniai, dienų, kai termometro stul-
pelis siektų 50 laipsnių žymą, pasitaiky-
tų rečiau.

Šiuo metu aukščiausia Sidnėjuje už-
fiksuota temperatūra siekia 45,8 laipsnio 
Celsijaus, Melburne - 46,4 laipsnio Cel-
sijaus. Šie rodmenys užfiksuoti atitinka-
mai 2013 ir 2009 metais.

Australijos mokslininkų atliktame ty-
rime nagrinėtos tik prognozės Viktorijos 
ir Naujojo Pietų Velso valstijoms, tačiau, 
teigiama, kad temperatūrų kilimo gali 
tikėtis ir kitos šalies dalys. „Vienų karš-
čiausių užfiksuotų metų - 2015-ųjų - 
temperatūros 2025-aisiais gali tapti vi-
dutinėmis“, - sakė Australijos nacionali-
nio universiteto vyriausioji tyrėja dr. So-
fi Liuis (Sophie Lewis).

Praėjusi vasara Australijoje viršijo 
net 205 klimato rekordus, o žiema buvo 
šilčiausia per visą šalies klimato stebė-
jimo istoriją, praneša Australijos nepri-
klausoma Klimato taryba.

Legendinės prancūzų aktorės Brižit Bar-
do (Brigitte Bardot) 83-iojo gimtadienio pro-
ga San Tropeze (Prancūzija) iškilmingai ati-
dengta 2,5 m aukščio skulptūra. Aktorę jau-
nystėje vaizduojančią skulptūrą sukūrė italų 
menininkas Milo Manara (Milo Manara).

B.Bardo paminklo atidengimo iškilmėse 

nedalyvavo, tačiau atsiuntė ranka rašytą laiš-
ką, kuriame dėkoja San Tropezui už įvertini-
mą ir suteiktą garbę bei nuostabią skulptūrą.

O miesto gyventojai pasakytų, kad kitaip 
ir negalėtų būti - juk B.Bardo jau seniai tapo 
neatskiriama San Tropezo dalis. Mat būtent 
ji išgarsino miestą visame pasaulyje savo 

vaid meniu 1956 metais filmuotoje juostoje 
„Ir Dievas sukūrė moterį“. Tuomet San Tro-
pezas buvo dar mažytis ir šiek tiek bohemiš-
kas žvejų kaimelis. Kai 1958 metais B.Bordo 
persikėlė ten gyventi, jos pėdomis pasekė 
daug žinomų žmonių - ir San Tropezas pama-
žu tapo madingu kurortu.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Paminklas garsiajai 
Brižit Bardo

50 laipsnių karštis po kelių dešimtmečių taps 
Australijos miestų kasdienybe?

Sidnėjų vis dažniau alina karščiai
EPA-Eltos nuotr.
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Premjera

Keistuolių teatro premjera prabilo
apie  laikui ir abejingumui nepavaldžią meilę

Spalio 6 dieną Keistuolių teatre triumfavo mei-
lė - režisierė Ieva Stundžytė pristatė naujausią 
savo darbą, Viljamo Šekspyro komediją  
„12 naktis, arba Kaip norite“. Jausmų audrose 
besiblaškantys dramaturgijos klasiko herojai 
šiuolaikiškai ir originaliai atgimė įkūnyti ne tik 
žiūrovams puikiai pažįstamų aktorių Aido  
Giniočio bei Juditos Urnikytės, bet ir jauniau-
sios šio teatro kūrėjų kartos - Justinos  
Smieliauskaitės, Karolio Kasperavičiaus,  
Dano Kamarausko bei Aurimo Bačinsko.

Scenos iš spektaklio „12 naktis“
Keistuolių teatro archyvo nuotr.
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KONCERTUOS 
INDIJOJE IR TAILANDE

Lietuvos nacionalinis simfoninis or-
kestras (LNSO) surengs koncertus Indi-
joje ir Tailande. Spalio 10 dieną LNSO 
mūsų šalį reprezentuos koncerte, skirtame 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 
bei 25-osioms Lietuvos ir Indijos diplo-
matinių santykių užmezgimo metinėms.

Mumbajaus Vaizduojamųjų menų 
nacionaliniame centre vyksiančio kon-
certo klausysis ir Indijoje su oficialiu 
vizitu viešintis užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius bei Indijos užsie-
nio reikalų ministras Mobasharas Jave-
das Akbaras (Mobashar Jawed Akbar).

Mumbajaus nacionaliniame centre 
LNSO koncertuos du vakarus paeiliui. Kon-
certų programose skambės Ferenco Listo 
(Ferenc Liszt), Edvardo Grygo (Edvard 
Grieg), Johaneso Bramso (Johannes 
Brahms) ir kitų kompozitorių kūriniai. Na-
cionalinei Lietuvos muzikai atstovaus Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė 
poema „Miške“. Orkestrui diriguos meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas.

Spalio 11 d. koncerte Makso Brucho 
(Max Bruch) Pirmąjį smuiko koncertą 
su LNSO solo smuiku grieš kazachų 
smuikininkas Maratas Bisengalijevas.

Spalio 14 d. LNSO koncertuos Ban-
koke. Tai bus XIX tarptautinio šokio ir 
muzikos festivalio renginys, jis vyks Tai-
lando kultūros centre. Čia orkestras at-
liks F.Listo, E.Grygo ir J.Bramso simfo-
ninės muzikos programą.

Šie koncertai - tai ambicingų Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos planų kuo pla-
čiau ir kuo aukštesniu lygiu pristatyti Lie-
tuvos muzikos kultūrą pasaulyje dalis. Pa-
sak gastrolėse orkestrą lydinčios filharmo-
nijos generalinės direktorės Rūtos Pruse-
vičienės, naująjį sezoną filharmonija nu-
siteikusi įvairiapusiškai plėsti koncertinę 
veiklą, tad įspūdingos orkestro gastrolės į 
Indiją ir Tailandą yra ryškus žingsnis į 
dar platesnius tarptautinius vandenis.

Eltos inf.

 ĮDOMU

Keistuolių teatro premjera prabilo
apie  laikui ir abejingumui nepavaldžią meilę

Amžina dilema: 
mylėti ar būti mylimiems

Komedijoje „12 naktis“ I.Stundžytė kvie-
čia žiūrovą į praeities meilės dramas pažvelg-
ti ne tik „keistuolišku“ žvilgsniu, bet ir XXI a. 
žmogaus akimis. Šiuo spektakliu teatro kūrė-
ja tikina nesiekianti šokiruoti ar pildyti tuščių 
asmeninių ambicijų - drauge su komanda re-
žisierė stengėsi atrasti tarpusavio supratimą 
ir ryšį, kurį pavyktų atskleisti į teatrą susirin-
kusiems žiūrovams. „12 nakties“ herojai - 
jausmų valdomi, tikrosios meilės nepaliauja-
mai ieškantys žmonės, sprendžiantys amžiną 
dilemą - mylėti ar būti mylimiems? Dvyniai 
Viola (J.Smieliauskaitė) ir Sebastianas (A.Ba-
činskas) atsiskiria per audrą, svetimos šalies 
krantus pasiekusi Viola pradeda naują gyve-
nimą - apsimeta vyru ir pradeda tarnauti Her-
cogui (A.Giniotis). Po jaunuolio kauke savo 
tikrąjį  „aš“ slepianti mergina įsimyli aukštes-
nio luomo ir gerokai vyresnį didiką, kuris sa-
vo ruožtu siekia Olivijos (J.Urnikytė) rankos 
ir šiame kelyje paprašo savo tarno - Violos - 
pagalbos. Tuo tarpu savo artimiausią žmogų, 
dvynę seserį, praradęs Sebastianas blaškosi 
po pasaulį, vildamasis užpildyti atsivėrusią 
tuštumą, kol sutinka Antonijų (K.Kasperavi-
čius), pasiryžusį bet kokia kaina įrodyti vaiki-
nui savo meilę. Atsiveria tikrų tikriausia jaus-
mų Pandoros skrynia: „12 naktis“ drąsiai lei-
džiasi į meilės absurdo ir prasmės tyrinėjimus, 

kuriuos linksmu, tačiau keistai išmintingu 
žvilgsniu stebi ir tarsi dėlionę sujungia Juok-
darys (D.Kamarauskas).

Naujos Keistuolių teatro 
raiškos formos

Dar prieš kelerius metus vaidybos stu-
dentų eskizo pavidalu gimusi „12 naktis“ 
Keistuolių teatro scenoje išaugo į turiniu ir 
forma turtingą spektaklį, kurio atmosferą ku-
ria kompozitoriaus Igno Juzoko ambient bei 
techno stiliaus muzika, jaunos dizainerės Mal-
vinos Stankutės kostiumai ir Ramunės Skre-
būnaitės scenovaizdis. Pasak kūrėjų, „12 nak-
tis, arba Kaip norite“ - Keistuolių teatro 
žingsnis į naujas, šiame teatre šaknis įlei-
džiančias, raiškos formas ir betarpiškas, ne-
pretenzingas bei atviras siekis atkurti gyvą 
žmogišką ryšį scenoje ir su žiūrovais.

Nuoširdumas ir atvirumas išvengiant be-
prasmio brutalumo ar pompastikos - raktas, 
kuriuo spektaklyje stengiamasi atrakinti ne-
senstančias V. Šekspyro pjesės temas - besą-
lygiškos, lyties ir amžiaus rėmų nepaisančios, 
prigimtinės meilės paieškas bei jos pavidalų 
įvairiapusiškumą. „12 naktis, arba Kaip nori-
te“ sugrąžina tikėjimą fundamentaliausiu 
žmogiškuoju jausmu ir primena, kad tik ieš-
kodami vienas kito pagaliau galime patys at-
rasti save.

Parengė Agnė VIDUGIRYTĖ
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BILIETUS PLATINA

DAUGIAU INFORMACIJOS 
WWW.ARTSLIBERA.COM

PARTNERIAI:

ORGANIZATORIUS

Vienintelis pasaulyje gintarinių instrumentų ansamblis

Amber Quartet

SPALIO 19 D. 19 VAL. KAUNE, 
Valstybinėje fi lharmonijoje

LAPKRIČIO 8 D. 19 VAL. VILNIUJE, 
Šv. Kotrynos bažnyčioje

Su                            kortele 
-10 % nuolaida
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Įspūdingos koncertų iliustracijos

Nuo 2011 m. kartu pasirodančios Ana ir 
Elizabet pasižymi novatorišku požiūriu bei 
bendru talentų kvartetu: abi yra istorikės, 
pasakotojos, vaizdo menininkės ir gabios, 
intuityvios muzikantės. Įkvėptos Apalačų 
tradicijų turtingumo, jos renka dainas, pa-
sakojimus iš Vermonto ir Virdžinijos vals-
tijų archyvų bei lankydamosi pas vyresnio-
sios kartos atstovus. Šias dainas atgaivina 
ir paleidžia į gyvenimą naudodamos tik gi-
tarą, bandžą, smuiką ir slėpiningą savo bal-
sų derinį.

Merginos praleidžia šimtus valandų tyliai 
klausydamosi ketvirtojo - penktojo praeito 
amžiaus dešimtmečių įrašų, kuriuose dainuo-
jamos šeimos dainos savo namų virtuvėse. 
Šios senos baladės yra išlaikiusios gyvybę bei 
vibruojančius, skambančius pasaulius - atli-
kėjos džiaugiasi galėdamos tyrinėti ir dalytis 
jų raminamomis spalvomis.

Pasirodymuose Anos ir Elizabet kūrinius 
palydi pasakojimais, kuriuos iliustruoja išskir-
tiniu būdu - atgaivindamos seną slenkančių 
piešinių demonstravimo techniką, pramintą 
„crankies“. Šias iliustracijas jos gaminasi 
naudodamos karpinius, šešėlių teatro lėles, 
spaudinius ir išsiuvinėtus audinius.

Neįtikėtinos vokalinės galimybės

Elizabet Laprel (29 m.), gyvenanti Vir-
džinijos kaime, vos 16 metų išleido debiu-
tinį albumą ir buvo įvertinta kaip viena la-
biausiai atsidavusių savo kartos studenčių 
tradicinės muzikos srityje. Mokydamasi Eli-
zabet tapo pirmąja „Library of Congress“ 
apdovanojimo „Henry Reed Award“ laimė-
toja. 2012 m. pelnė „Folk Alliance Interna-
tional“ įsteigtą „Mike Seeger Award“. Ji iš-
leido tris solinius baladžių albumus ir buvo 
praminta geriausia jaunosios kartos Apala-
čų baladžių atlikėja.

Ana Roberts-Gevalt (29 m.) yra multiinst-
rumentalistė, kilusi iš Vermonto, Meredit 
Monk (Meredith Monk) praminta „spindinčia 
būtybe“. Ji mokėsi pas muzikos meistrus 
Kentukyje, Virdžinijoje, Šiaurės Karolinoje, 
pelnė apdovanojimų kaip smuikininkė ir ban-
džos atlikėja. Ana buvo „Berea College Ar-
chive“ bendradarbe, 2014 m. tarptautinės 
muzikos rezidencijos „OneBeat“ dalyve, re-
žisiere Kentukio tradicinės muzikos institu-
te, „Cowan Creek Mountain Music School“, 
„Baltimore’s Crankie Festival“ kuratore.

Bendrai Ana ir Elizabet demonstruoja neį-
tikėtinas vokalines galimybes, sutviska kvapą 
gniaužiančiais harmonijos momentais bei meist-
riškai įvaldytais instrumentais. Jų muzika tiek 
pažadina, tiek nuteikia kontempliatyviai. Tai 
atvira ir nuoširdi kūryba, besidalijanti gilia em-
patija gimtojo regiono muzikai bei viena kitai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Scena

l  Spalio 20 d. Keistuolių teatre, Vilniuje

l  Spalio 21 d. klube „Ramybė“, Palangoje

l  Spalio 22 d. „Renginių oazėje“, Kaune

 Bilietus platina „Tiketa“

koNcertai:

Su „Laisvalaikio“  kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Organizatorių nuotr.

Į Lietuvą atvyksta dvi jaunos merginos AnA RobeRts-GevALt (Anna Roberts-Gevalt) 
ir eLizAbet LApReL (elizabeth Laprelle) iš JAv, savo kūryboje jungiančios skirtingus 
pasaulius - namus brukline bei virdžinijos kaimus, gilias Apalačų kalnų baladžių  
studijas pas senuosius meistrus ir avangardinius ieškojimus, kuriuose unikaliai dera 
muzika, vaidyba bei vizualinis menas. Ana ir elizabet atiduoda pagarbą retai girdimai, 
tačiau labai gražiai Apalačų gyventojų kūrybai, klausytojams sukurdamos šiltas ir 
intymias patirtis.

Apalačų muzika su Anos ir elizabet duetu
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apie gyvenimą be alkoholio

„Kai nustojau vartoti alkoholį, atradau 
struktūrą ir pusiausvyrą. Supratau, kad gauni 
iš gyvenimo tai, ką į jį įdedi. Buvo laikotarpių, 
kai mano rytas prasidėdavo nuo informacijos 
paieškos „Google“ apie save. Prieš kelerius 
metus nustojau tai daryti. Supratau, kad žiū-
rėti į save per kitų prizmę reiškia negyventi 
pačiam savo gyvenimo. Ilgą laiką nebuvau sa-
vimi. Apleidau daugelį savo pomėgių. Dėl at-
siradusių baimių nebegalėjau važinėti riedlen-
te ar plaukioti banglente. Supratau, kad norint 
būti laimingam reikia peržengti savo baimes“. 

apie baimes

„Pamenu, neseniai buvau Havajuose ir nu-
tariau išbandyti nardymą narve su rykliais. 
Susitikau su rykliu akis į akį. Žiūrėjau į jį ir 
nebijojau. Jis praplaukė tiesiai priešais mane. 
Aš iškišau savo ranką, ryklys grįžo prie manęs. 
Praplaukė po mano kojomis. Tą akimirką pri-
siminiau Briuso Ly (Bruce Lee) citatą: „Būk 
kaip vanduo. Jei vandenį įpilsi į puodelį, jis taps 
puodeliu, jei į arbatinuką, jis taps arbatinuku“. 

apie stilių

„Tai gali skambėti nuobodžiai, bet iš tiesų 
gyvenu su juodais marškinėliais. Su jais galiu 
sportuoti, su jais galiu eiti susitikti su draugais 
ar į darbo susitikimą. Todėl tokių marškinėlių 
turiu šimtus. Jei kalbėsime apie grožio priemo-
nes, neišsiverčiu be kremo nuo saulės. Be jo 
negali gyventi Los Andžele. Dar vienas daly-
kas - kvepalai. Niekada negali žinoti, kas tave 
uostys. Mano stiliaus ikona - aktorius Styvas 
Makvynas (Steve McQueen). Jis nuostabus ir 
nepersistengia. Dar man labai patiko Maiklas 
Džeksonas (Michael Jackson). Jis buvo stilingas, 
jo sceniniai drabužiai - fantastiški“. 

apie sėkmę

„Nors tai ir banalu, bet tiesa - gyvenimas 
prasideda ten, kur baigiasi tavo komforto zo-
na. Niekada nereikia bijoti išbandyti naujų 
dalykų. Aš kasdien sau susigalvoju naujų iš-

šūkių. Na ir kas, kad susimausi. Bent jau ban-
dei. O tai svarbiausia, jei kalbėsime apie sėk-
mę. Ilgainiui suprasi, kad buvo verta. Net jei 
tai bus labai nedideli dalykai - tarkime, pra-
dėsi bėgioti. Priversk save, surask sau laiko 
ir sėkmė pati tave pagaus“. 

apie laimę

„Dabar, kai įžengiu į trečiąją dešimtį, su-
prantu, kad pirmiausia turi surasti savo laimę, 
ir tik tada galėsi padaryti kitą žmogų lamingą“. 

apie telefonus

„Telefonu bandau naudotis kuo mažiau, jei 
tik tai įmanoma. Visą dieną būna įjungtas tylos 
režimas. Žmonės dėl to manęs nekenčia. Pa-
mirškite „Twitter“, „Instagram“. Atsipalaiduo-
kite, būkite savimi ir gyvenkite šiuo momentu“. 

Jo žydros akys ir dangiška šypsena sužavė-
jo ir privertė pasikabinti jo nuotrauką savo 
miegamajame ne vieną merginą. Paauglių 
dievaitis, dainininkas ir aktorius Zakas 
Efronas (Zac Efron) kitą savaitę įžengs į 
trečiąją savo gyvenimo dešimtį. Greitai  
išpopuliarėjęs vaikinas šiandien jaučiasi 
subrendęs ir radęs savo tikrąjį kelią. 

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

n Zakas Efronas gimė 1987 m. spalio 18 d. Los 

Andžele

n Savo kaip aktoriaus karjerą pradėjo 2002 m.

n Ypač išgarsėjo, kai 2006 m. suvaidino pagrindinį 

vaidmenį miuzikle „Mokyklos miuziklas“

n 2013 m. jis gydėsi nuo alkoholizmo. Nuo to laiko 

alkoholio nevartoja

DosJė
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Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Supratau, kad 
norint būti 
laimingam  
reikia peržengti 
Savo baimeS

Zako efrono gyvenimas su kliūtimis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su atlikėja Kotryna Juodzevičiūte - 41 p.

Kokias kaukes pasimatuoti norėtų 
Kotryna

Juodzevičiūtė? 

2017 m. spalio 13-19 d.
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UŽ KADRO

Lietuvos rytas TV  4,1 %
TV1 3,4 %
TV6 3,1 %
TV8 3 %
NTV Mir Lietuva 2 %

Info TV 1,9 %
PBK 1,7 %
LRT Kultūra 0,8 %
REN Lietuva 0,6 %
Liuks! 0,1 %

Lietuvos rytas TV 5,3 %
TV1 3,8 %
Info TV 2,9 %
TV6 2,8 %
TV8 2,7 %

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

TV3 16,1 %

LNK 15,2 %

TV3 19,8 %

LNK 17 %
 

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

 
BTV 7,1 %

 
BTV 6,8 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 8,2 %

LRT Televizija 
10,8 %

TV
 Au

di
To

ri
jA

REiTiNGai  

LRT Televizija 
9,5 %

Kiti  
kanalai 20,5 %

Kiti  
kanalai 17,6 %

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,4 %

TV
 To

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 12,7

2 KK2 PENKTADIENIS LNK 11,0

3 MOTERYS MELUOJA GERIAU 10 TV3 10,1

4 TV3 ŽINIOS TV3 10,1

5 LIETUVOS BALSAS LNK 9,9

6 VALANDA SU RŪTA LNK 9,8

7 KK2 LNK 9,4

8 GERO VAKARO ŠOU TV3 9,2

9 PRIEŠ SROVĘ TV3 9,0

10 PELENĖ  TV3 8,8

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. spalio 2-8 d.

Didelio žiūrovų dėmesio sulaukusio  
istorinio daugiaserijinio filmo „Laisvės 
kaina. Savanoriai“ kūrėjai ir LRT televizija 
neseniai pristatė ilgai lauktą tęsinį -  
„Laisvės kaina. Partizanai“. Filme vaiz-
duojama Lietuva, sugniuždyta okupacijos, 
masinių trėmimų, holokausto ir teroro, 
bei žmonės, nepabijoję kovoti už savo  
tėvynės laisvę. Serialo tęsinyje nusifil-
mavo ir jaunosios kartos aktorė SKAISTĖ 
ANUSEVIčIŪTĖ, kuri atlieka partizaną 
pamilusios Onos vaidmenį.

Pasak aktorės, jos vaidinama Ona nuo 
pap rastos mergaitės, melžiančios karvę ir 
skalbiančios drabužius ežere, užaugo iki stip
rios kovotojos, einančios už Lietuvą. „Jos is
torija išskirtinė tuo, kad ji pamilo Marcelės 
Kubiliūtės sūnų Kostą, kuris, taip susiklos
čius likimui, tapo partizanu ir išėjo į miškus 
kovoti už mūsų Lietuvą. Ona iš meilės sekė 
paskui jį, nors yra moteriškosios lyties ats
tovė“,  pasakojo S.Anusevičiūtė.

Prisimindama sudėtingiausią sceną, ak
torė prisipažįsta, kad ji kainavo daug nuošir
džių ašarų. „Sunkiausia scena buvo, kai mane 
išsiunčia į Sibirą, aš esu nėščia ir suprantu, 
kad daugiau niekada nepamatysiu savo vaiko 
tėvo, gyvenimo meilės. Ir nors aš dar nesu 
mama, bet tai buvo itin sunki scena, reikala
vusi daug jėgų“,  atviravo aktorė. Nors  
S.Anusevičiūtės artimos aplinkos žmonių šie 
istoriniai įvykiai nėra palietę, laisvės temati
ka  labai svarbi. „Tai liečia mūsų tautą, o aš 
esu tautos dalis, todėl ji man yra aktuali. Ir 
aš džiaugiuosi dėl suteiktos galimybės filmuo

tis šiame filme. Teko daug pasidomėti parti
zanais, tremtiniais, visa ta situacija, ir jau
čiuosi dabar brandesnė“,  su šypsena veide 
teigė S.Anusevičiūtė.

Aktorė kviečia visus susipažinti su Lie
tuvos istorija, atskleidžiama šiame filme: „Pa
sakysiu jaunatviškai  serialas labai kabina. 
Visi istoriniai įvykiai pateikti įdomiai ir pri
imtinai jaunai auditorijai, kuri žiūrėjo pirmą
jį sezoną, ir tikiuosi, kad žiūrės antrąjį.“

Prodiuserių kompanijos „Videometra“ su
kurtas daugiaserijinis filmas primins apie pra
ėjusio amžiaus viduryje vykusias tris okupa
cijas ir masinius trėmimus, holokaustą, tero
rą, bandymą fiziškai ir dvasiškai sugniuždyti 

Lietuvą. Kartu  ir apie šioje tamsybėje su
žydusias gėles: žmones, kurie, nebijodami 
mirties, vieną ranką ištiesė žydams, o į kitą 
paėmė ginklą, kad apgintų Lietuvos laisvę.

Filme „Laisvės kaina. Partizanai“ laukia 
ne tik žiūrovų jau pamėgtų Marcelės Kubi
liūtės (akt. Toma Vaškevičiūtė), Prano Kuktos 
(akt. Marius Repšys), bet ir naujų herojų nuo
tykiai ir žygdarbiai.

„Laisvalaikio“ inf. 

S.Anusevičiūtė apie tremtinės vaidmenį:
„Dabar jaučiuosi brandesnė“

Kadras iš filmo „Laisvės kaina. Partizanai“
LRT nuotr.

Istorinis vaidybinis filmas „Laisvės kaina. 
Partizanai“, režisuojamas Sauliaus Balandžio, 

šį sekmadienį, 21 val. per LRT.
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Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankoje sužibė-
jusiai dainininkei, šiuo metu dvyliktoje  
klasėje besimokančiai KotryNai 
JuodzEvičiūtEi (18) šie metai itin inten-
syvūs - mergina ne tik ruošiasi brandos  
egzaminams, bet ir dalyvauja populiariau-
siame Btv projekte „Muzikinė kaukė“.  
Kaip jai sekasi suderinti karjerą, mokslus, 
projekto repeticijas ir filmavimus? 
Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Tai jau trečiasis televizijos projek-
tas, kuriame dalyvausi. „Lietuvos bal-
są“ laimėjai, nacionalinėje „Eurovizi-
jos“ atrankoje užėmei 3-iąją vietą. Į 
„Muzikinę kaukę“ eini nusiteikusi nu-
galėti ar veikiau įgyti patirties ir gerai 
praleisti laiko?

- Sakyčiau, kad „Muzikinė kaukė“ iš visų 
trijų šių projektų yra tas, į kurį mažiausiai 
einu laimėti. Ten einu įgyti patirties, kurios 
dar neturiu, ji kitokia ir man svetimesnė. Tiek 
„Lietuvos balse“, tiek „Eurovizijoje“ daug ką 
lėmė mano balsas, vokalas, kurį laikau savo 
stipriąja puse, „Muzikinėje kaukėje“ irgi daug 
ką lemia balsas, tik kad ne mano, o kito atli-
kėjo. 

- Kokius atlikėjus labiausiai norėtum 
įkūnyti?

- Neatsisakyčiau įkūnyti Donny Montell, 
Liną Adomaitį, Rositą Čivilytę ir Sashą Song, 
o iš užsieniečių Alisiją Kys (Alicia Keys),  
Vitni Hjuston (Whitney Houston) ar Niki  
Minaž (Nicki Minaj). Rinkčiausi juos, nes jie, 
mano nuomone, stiprūs ir įdomūs atlikėjai.

- Kaip manai, Lietuvos ar užsienio 
atlikėjus įkūnyti lengviau? Kuriuos įdo-
miau?

- Manau, kad priklauso nuo paties atlikė-
jo, nuo jo manierų, tembro, judesių ir balso 
stiprumo. Skirtingų ir įdomių yra tiek Lietu-
voje, tiek užsienyje.

- Dainuoji nuo vaikystės, tačiau jau-
dulys turbūt nesvetimas. Ar turi kokių 
nors ritualų, padedančių nusiraminti ir 
susikaupti prieš lipant į sceną? 

- Ko gero, svarbiausia ne bijoti, o jaudin-
tis, nes tai - natūralu. Ritualų neturiu, tik 
prieš svarbius pasirodymus dažnai viduje su 
savimi kalbu, motyvuoju ir bandau susirasti 
tikslią priežastį, dėl ko šįkart dainuosiu ir kam 
pasirodymą skirsiu. 

- Tikriausiai „Muzikinei kaukei“ vien 
puikių vokalinių duomenų nepakanka. 
Kaip manai, ko dar reikia? 

- Tikrai neužtenka. Manau, čia reikia mo-
kėti vaidinti, įsikūnyti, perimti judesius ir gar-
sus. Gal ir keista, bet tai daryti kur kas su-
dėtingiau, nei ant scenos būti savimi ir dai-
nuoti savo balsu. Kartais su dalyviais pajuo-
kaujame, kad norėtume ištraukti save, ir iš 
tiesų - tai būtų paprasčiausia. (Juokiasi.)

- Tiesa, kad ruoštis projektui padeda 
tavo vaikinas Mantas Bendžius? Jis pa-
deda tobulinti aktorinius sugebėjimus, 
artistiškumą?

- Taip, Mantas man padeda, nes pats yra 
būsimas aktorius. Jis peržiūri mano paruoštą 
pasirodymą ir sudėlioja likusias reikalingas 
detales.

- Ar esi perfekcionistė?
- Iš dalies taip, man nepatinka, kai pasi-

rodymas nėra paruoštas iki galo. Tada geriau 
mažiau pamiegot ar nepavalgyt, bet nustebin-
ti pačiai save.

- Šiuo metu esi abiturientė, kaip se-
kasi suderinti mokslus ir repeticijas bei 
filmavimus? Tėvai nebūgštavo, kad 
mokslus apleisi? 

- Meluočiau, jei sakyčiau, kad sekasi ge-
rai. Tai sudėtinga, bet kartu įdomu. Visada 

rinkausi ir renkuosi pirmoje vietoje muziką, 
nes ja gyvenu ir ji man svarbiausia. O tėvai 
jau nuo pat vaikystės laikosi tokios pozicijos, 
kad svarbiausia, jog daryčiau, ką myliu. Tai ir 
darau - dainuoju. 

- Veikiausiai net neverta klausti, bet 
ar baigusi mokyklą planuoji studijuoti su 
muzika susijusią specialybę?

- Esu įsitikinusi, kad scena lydės mane visą 
gyvenimą. Net jei ir sugalvočiau nuveikti kažką 
kito, tai niekada nebus toli nuo muzikos.

- Apskritai, pasikeitus gyvenimo tem-
pui ir būdui, teko perskirstyti priorite-
tus? Ką darei, kad vidinės tvarkos būtų 
daugiau? Teko ko nors atsisakyti? 

- Iš tiesų net neprisimenu, kada tas tempas 
pasikeitė, nes atrodo, kad visada gyvenau ir 
gyvenu taip. Gal nejaučiu to, todėl kad muzika 
- mano gyvenimas, manęs tai neapkrauna, o 
tik papildo. O paaukoti teko nebent laiko, bet 
nesakyčiau, kad tai aukojimas, o pasirinkimas. 

- Nors atrodo, kad laisvalaikio dabar 
neturi, kokių turi pomėgių, laisvalaikio 
ritualų, kaip įkrauni savo baterijas?

- Iš tiesų turiu įvairių pomėgių - mėgstu 
lankytis kino teatre, žaisti šachmatais, keliau-
ti, domiuosi mada ir medicina bei, kaip ir vi-
si, mėgstu būti su draugais, man labai svarbu 
kalbėti ir išsikalbėti, tad be jų būtų liūdna.

TELEVIZIJAUŽ KADRO

Kotryna Juodzevičiūtė: 
Esu įsitikinusi - scena lydės visą gyvenimą

Gimimo data: 
n 1999 m. gegužės 13 d.

Televizijos projektai: 
n 2016 m. tapo „Lietuvos balso“ 

nugalėtoja
n 2017 m. nacionalinėje 
„Eurovizijos“ atrankoje užėmė 

3-iąją vietą
n Šiuo metu dalyvauja televizijos 

projekte „Muzikinė kaukė“
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 20.30  Muzikinės kovos  21.15  „Randas“ 23.00  „Ne  matomas 
  žmogus“

 17.35  24 valandos 19.30  „Miegan čioji 
  gražuolė“

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Šunyčiai patruliai“. 9.05 Ką pasakė Kakė 
Makė? 9.20 Senoji animacija. 10.10 Romantinė 
drama „Vėliau išsiskleidusi“ (N-7). 12.00 „Jau-
nieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medikopteris“ 
(N-7). 14.00 „Privati praktika“ (N-7). 15.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Medikopteris“ 
(N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.15 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
komedija „P.S. Myliu tave“ (N-7). 23.25 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 1.30 „Privati praktika“ 
(N-7). 2.20 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 2.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Miegantys“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.45 Susituokime. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.55 Sąmokslo teo-
rija. 18.50 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.05 Jumorina 2016. 23.05 
Kas? Kur? Kada? 0.25 Vakaras su Urgantu. 1.10 
Komedija „Mama, neliūdėk 2“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Žinios. 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Žinios. Vietos laikas. 12.00 „Žmogaus 
likimas“. 13.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslaptys. 
18.00 Andrejus Malachovas. 19.00 60 minučių. 
21.00 Humoro laida. 23.10 „Tėtis ne savo noru“.  

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.50 Tinkama priemonė. 9.45 
„Šeimos dramos“. 11.25 Pati naudingiausia prog-
rama. 12.20, 14.55 Čapman paslaptys. 14.05 
Dar ne vakaras. 15.50 „Pėdsekiai“. 17.20 Gyva 
tema. 18.25 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos 
dramos“. 21.25 Žmonijos paslaptys su Olegu 
Šiškinu. 23.20 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Šiandien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 
Dalykiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 
11.00 „Bombila. Tęsinys“. 13.25 Ypatingas įvy-
kis. Apžvalga. 14.00 „Susitikimo vieta“. 16.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 17.05 „Advokatas“. 
19.50 „Jūrų velniai. Šiaurės sienos“. 21.50 
„Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 23.50 NTV-
matymas. Vladimiro Černyševo f. „Revoliucija 
„Po užraktu“. 1.30 „Susitikimo vieta“.  

 TV PolonIa
7.55 A.Gargas tyrimas. 8.25, 17.55, 2.15 Nami-
nukai. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gelbėtojai“. 16.15 Verta kalbėti. 17.30 UNESCO 
medinio architektūros paveldo lobiai. 17.45 Žo-
džių žaidimas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.25 
Molskos Lenkija. 19.25 Kvartetas. 20.25 Laisvasis 
ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ir gėriui, ir blo-
giui“. 0.15 Dekados hitas. 1.50 Laida iš Kanados.  

 TV1000
8.40 „Rimtas žmogus“. 10.55 „Vampyrų aka-
demija“. 13.10 „Prakeiktųjų kaimas“. 15.15 
„Prabudimai“. 17.45 „Geriausia, ką turiu“. 20.10 
„Nerealusis Halkas“. 22.20 „Puikybė ir prieta-
rai“. 0.45 „Nužudyk mane švelniai“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui kla-
sikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių garažas. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Paskutiniai Aliaskoje. 21.00 Aukso karštinė. 22.00 
Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 23.00 
Seklių pėdsakais. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

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

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. „Did-

vyrių draugužiai“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

15.30 TV serialas „Pamilti 
vėl“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. „Miegan-

čioji gražuolė“.
21.05 Veiksmo f. „Kapito nas 

Amerika. Pirmasis 
keršytojas“ (N-7).

23.30 Komedija „Kaip tapti 
žvaigžde Brodvėjuje“ 
(N-14).

1.20 Veiksmo f. „Rembo. 
Pirmasis kraujas 2“ 
(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo ir 

nuotykių f.  
„Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal“ 
(N-14).

23.25 Siaubo f. „Sutartis su 
šėtonu“ (N-14).

1.20 Kriminalinis trileris 
„Kai nesiseka, tai 
nesiseka“ (N-14).

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

garto kriminalinė 
policija 2“ (N-7).

10.55 TV serialas „Detek-
tyvas Monkas 2“ (N-7).

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

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

Kelmickaite.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

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

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

11.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Kikboksininkas. 
Agresorius“ (N-14).

23.20 Trileris „Nekviesta 
viešnia“ (N-14).

1.00 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

1.55 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

7.20 Moterų balsas. 
Dabar.

9.20 „Pražūtingi smarag-
dai“ (1, 2) (N-7).

11.30 „Likimo melodija“ 
(N-7).

12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas 

(N-7).
15.00 Patriotai (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 Rubrika 

„Renovacija. Sužinok 
daugiau“.

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

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

(N-7).
4.25 „Gluchariovas“ 

(N-7).
6.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
6.50 Dokumentinis f. 

„Gamtos magija“.

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
7.05 „Riteris Rūdžius“.
7.15 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Projektas Pi.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 „Šlovės dienos“ (N-7).
13.30 „Lietuvos menininkų 

portretai. Eimuntas 
Nekrošius. Nutolinti 
horizontą“.

15.00 ARTi. Veidai.
15.15 „Auklė Mun“.
15.25 „Šikšnosparnis Patas“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Drama „Randas“.
22.45 Koncertas „Vilnius-

Japan“. 
23.50 DW naujienos rusų k.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos 

vakaras. 

 18.25  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

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

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

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

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

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Devintosios  
prakeiksmas“ (N-7).

23.10 Snobo kinas. Drama 
„Praradimas“ (N-14).

1.15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

2.00 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.50 „Ekspertė Džordan“.

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

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“  
(N-7).

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

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt įvyk-

džius žmogžudystę“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Belgrado „Crvena 
Zvezda“. Vaizdo 
įrašas.

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

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

11.05 Romantinė drama 
„Prieskonių  
princesė“.

12.50 Romantinė drama 
„Ema“.

14.00 Pinigai iš nieko.
15.00 Dokumentinis f. 

„Užkariaujant 
dangų“.

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

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Noriu šio 
automobilio“.

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Naujas veidas“ (1) 

(N-7).
21.00 Pagaliau penktadie-

nis! „Merlino  
mokinys“ (1) (N-7).

22.40 Balticum TV 
žinios.

23.10 Lady Gaga koncertas 
„The Monster Ball 
Tour at Madison 
Square Garden“. 
2011 m.

„DŽEKAS RYČERIS. 
NESIDAIRYK ATGAL“
Veiksmo ir nuotykių filmas. 
JAV, Kinija. 2016.
Režisierius: Edward Zwick.
Vaidina: Tom Cruise, 
Cobie Smulders, Aldis Hodge.

Buvęs kariuomenės policininkas 
Džekas Ryčeris apkaltinamas 16-os 
metų senumo žmogžudyste, o by-
los imasi buvę jo kolegos armijoje...

„PRARADIMAS“
Drama. JAV. 2015.
Režisierius: Jean-Marc Vallee.
Vaidina: Jake Gyllenhaal, 
Naomi Watts, Chris Cooper.

Niujorkietis bankininkas Deivisas 
gyvena nerūpestingai ir mėgau-
jasi sėkme. Vieną dieną avarijoje 
žūsta jo žmona Julija ir Deivisas 
tarsi pabunda iš sapno. Draugai 
ir šeima bando jį paguosti, bet jis, 
rodos, nieko nejaučia. 

spalio 13 d. 

 23.10  Lady Gaga 
  koncertas

 19.00  „Kobra 11“ 16.30  „Būk su manim“

 ANIMAL PLANET
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00, 20.10, 
2.35 Tamsios dienos beždžionių mieste. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55 Laukinės Indonezijos salos. 11.55 Ban-
ginių karai. 15.35, 23.50 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 17.25, 21.05 Laukinių gyvūnų gelbė-
jimas. 18.20, 22.00 Kinologijos įvadas. 

 SPoRT1
7.00 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. Lenki-
ja. 10.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Genujos 
„Genoe“ - Bolonijos „Bologna“. 12.00 KOK Hero’s 
Series. Ryga. 1 d. 14.40 ATP 250 teniso turnyras. 
Kinija. Vienetų finalas. 16.50 Pasaulio taurės 
spidvėjaus varžybos. Lenkija. 19.50 Pasaulio - ra-
li-kroso čempionatas. Gražiausi momentai. 20.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. Premjera. 21.00 „Road to Glory“. 
Laida apie kovinį sportą. Penktas sezonas. Pirma 
laida. 21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Gražiausi sezono momentai. 21.45 Tiesiogiai. 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Liono „Olym-
pique“ - Monako „Monaco“. 23.50 KOK Hero’s 
Series. Ryga. 2 d. 1.50 ATP 250 teniso turnyras. 
Kinija. Pirmasis pusfinalis. 4.10 Pasaulio taurės 
plaukimo varžybos. Doha. Antra diena. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00, 15.10 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - 
„Baskonia“. 8.50 Boksas. „World Super Series“ 
turnyras. 9.20 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - 
„Fenerbahce“. 11.10 Motosportas. Arago-
no MotoGP lenktynčs. 12.50 Boksas. „World 
Super Series“ turnyras. 13.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. PSG - „Bayern“. 17.00 Boksas. 
„World Super Series“ turnyras. 17.30 Boksas. 
„World Super Series“ turnyras. 48 iki kovos. 
18.00 Boksas. Svėrimasis. George’as Grove-
sas - Jamie Coxas. Tiesioginė transliacija. 
18.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos žurna-
las. 19.00 Boksas. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Crvena Zvezda“. Tiesioginė trans-
liacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Panathinaikos“. Tiesioginė transliacija. 24.00, 
4.30 Ledo ritulys. KHL. „Severstal“ - Rygos 
„Dinamo“. 2.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Spartak“ - „Liverpool“. 

 EuRoSPoRT
6.00, 9.30, 13.00, 17.00, 2.30 Tenisas. 7.30, 
12.00, 23.05, 4.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio 
čempionatas. Indija. 8.30, 11.00, 14.00, 1.15, 
5.00 Dviračių sportas. Turkijos turas. 22.55, 
0.30 Eurosport žinios. 0.45 JAV futbolo lyga. 

„P.S. MYLIu TAVE“
romantinė komeDija. JAV. 2007.
Režisierius: Richard LaGravenese.
Vaidina: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow.

Holės gyvenimą sukrečia baisi žinia - nuo vėžio miršta jos mylimas vy-
ras Geris. Atsigauti po tokio sukrėtimo nepadeda niekas. Tačiau viskuo 
prieš iškeliaudamas anapilin jau pasirūpino Geris. 30-ojo gimtadienio 
proga Holė sulaukia ypatingos dovanos - torto ir vaizdajuostės, kurioje 
jos vyras ragina kuo greičiau pradėti naują gyvenimą.

„KAPIToNAS AMERIKA. 
PIRMASIS KERŠYToJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Joe Johnston.
Vaidina: Chris Evans, Samuel L. 
Jackson, Hayley Atwell.

Drąsus ir pasiaukojantis jaunuolis Sty-
vas nori savanoriauti armijoje, tačiau 
dėl silpno kūno yra nepriimamas. 
Smulkutis Styvas nelinkęs pasiduoti, o 
apie jo ryžtą ir narsą išgirsta daktaras...

LNK
21.00

TV3
21.05

TV1
23.10

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. „Bailus 

voveriukas“.
7.30 Animacinis f. „Trans

formeriai. Maskuotės 
meistrai“ (N7).

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija. dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Filmas šeimai 

„Velnias su trimis 
aukso plaukais“.

12.40 Animacinis f. 
„Robinzono Kruzo 
sala“ (N7).

14.25 Komedija šeimai 
„Nevykėlio dienoraš
tis. Šuniškos dienos“.

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

18.00 INOprogresas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 UNICEF šou „Už 

kiekvieną vaiką“. 
Tiesioginė transliacija.

23.00 Drama „Saugus prie
globstis“ (N7).

1.20 Komedija „Auklės“ 
(N7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumu

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

Žybsnis ir stebuklin
gos mašinėlės“.

7.45 Animacinis f. „Nera
mūs ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Pabėgimas iš 

Žemės planetos“.
11.55 Filmas šeimai „Mano 

draugas delfinas“.
14.15 Vaikai šėlsta.
14.45 TV serialas 

„Pričiupom!“
15.15 Muzikinė drama „Šo

kių aikštelės dievai“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Legen

dos susivienija“.
21.20 Veiksmo komedija 

„Rezerviniai  
farai“ (N7).

23.30 Romantinė komedija 
„Galvok kaip  
vyras 2“ (N14).

1.30 Veiksmo ir nuotykių f. 
„Džekas Ryčeris. Ne si
dairyk atgal“ (N14).

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

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“
7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.40  „Neįtikėtini 

Afrikos laukiniai 
gyvūnai“. 5 d. 

12.50, 1.35 „Slėpiningi 
Amazonės miškai“.

13.45 „Agata Kristi. Mįslin
gos žmogžudystės“. 

15.15 „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 Komedija „Mūza“ 

(subtitruota, N14).

 21.00  Dainuoju Lietuvą 8.30  Kur giria žaliuoja

ŠeŠtadienis

„SAUGUS PRIEGLOBSTIS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Lasse Hallstrom.
Vaidina: Josh Duhamel, Cobie Smulders, David Lyons.

Kai Keitė netikėtai atsikrausto į mažą miestelį Šiaurės Karolinoje, iš karto 
sukelia daug klausimų vietiniams. Bet Keitė pamažu įsikuria ir užmezga 
ryšius su dviem vyrais. Tačiau jos neapleidžia tamsi paslaptis, atginusi 
ją per visą šalį. Moteriai teks apsispręsti: nugrimzti į malonią apgaulę 
ar pažvelgti savo baimei į akis. O gal ir vėl pabėgti?

rekomenduoja

„ŠOKIŲ AIKŠTELĖS DIEVAI“
muzikinė Drama. JAV. 2013.
Režisierius: Benson Lee.
Vaidina: Josh Holloway, 
Chris Brown, Josh Peck.

Svarbiausiose metinėse pasaulio 
breiko varžybose pagrindinio prizo 
amerikiečiai jau nėra laimėję pen-
kiolika metų. Buvęs breiko šokėjas 
Dantė nusprendžia ištaisyti šį nesusi-
pratimą. Savo draugo Bleiko - krep-
šinio trenerio - jis paprašo treniruoti 
breiko šokėjų trupę. Bičiuliai surinkę 
geriausius breiko šokėjus, ima reng-
tis laimėti „breiko olimpiadą“.

„KIETASIS BŪRYS“
Veiksmo trileris. JAV. 2006.
Režisierius: Sheldon Lettich.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Vivica A.Fox, Razaaq Adoti.

Pastaruosius trejus metus karo 
veteranas Filipas Sovažas praleido 
kariaudamas Afganistane ir Irake, 
o grįžęs namo sulaukia pasiūlymo 
būti garsaus sunkiasvorio boksi-
ninko apsauginiu. Sportininkas, 
dabar klestintis verslininkas, ap-
saugos ieško, nes jam nerimą 
kelia faktas, kad iš kalėjimo palei-
džiamas senas priešas.

„TAKSI 4“
Veiksmo komeDija. Prancūzija. 2007.
Režisierius: Gérard Krawczyk.
Vaidina: Samy Naceri, Frédéric 
Diefenthal, Bernard Farcy.

Prieš išduodant liūdnai pagarsėjusį 
belgų nusikaltėlį Afrikos teisėsaugai, 
jis pristatomas į Marselio policijos de-
partamentą. Čia gudrus nusikaltėlis 
gauna nemokamą bilietą į laisvę. Jis 
įtikina policininką Emiljeną, jog yra 
nuo apsukraus nusikaltėlio nukentė-
jęs Belgijos ambasados darbuotojas...

LNK
15.15

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mano mažasis 
ponis“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Se
noji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Pasaulis pagal moteris. 13.00 
Svajonių sodai. 14.00 „Tėvelio dukrytės“ 
(N7). 15.00 Tavo augintinis. 15.30 Aš  Lietu
vos pilietis. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N7). 17.00 
Šokiai! (N7). 19.00 „Tėvelio dukrytės“ (N7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Romantinė drama „Vyrų paslaptys“ (N7). 
22.55 Romantinė komedija „P.S. Myliu tave“ 
(N7). 1.20 Kadagys. 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Savaitės kriminalai (N7). 15.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 16.00 KK2 (N7). 18.00 Farai 
(N7). 19.00 #zemesukis. 19.30 @rimvydasva
latka. 20.00 Kalinių žmonos (N7). 21.00 Yra, 
kaip yra (N7). 22.00 Žinios. 23.00 Yra, kaip 
yra (N7). 24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis (N7). 
4.10 Tauro ragas (N7). 4.35 Apie žūklę. 5.00 
Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.50 
Grok mylimas, akordeone! 7.25, 10.10 Vaikų klubas. 
8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 
Idealus remontas. 10.20 Skanėstas. 11.30 „Jumori
na 2016“. 13.35, 17.45 „Bobų maištas arba No
voselkovo karas“. 17.25 Vakaro naujienos. 18.20 
Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis. 22.50 „Turkiškas gambitas“.  

 RTR PLANETA (BALTIjA)
6.30, 8.20 „Tyrimą atlieka žinovai“. 8.00, 11.20 
Vietos laikas. 9.15 Gyvos istorijos. 10.05 Penki 
prieš vieną. 11.00 Žinios. 11.40 Izmailovo par
kas. 13.05 „Karnavalas“. 16.05 „Silpna moteris“. 
20.00 Šeštadienio naujienos. 21.00 „Galima tave 
apkabinti?“ 0.50 „Su mylimaisiais nesiskirkite“. 

 REN
9.35 Geriausias šefas. 12.20 Rusiškas vairavi
mas. 13.05 Pažink mūsiškius. 13.35 „Kiek vienam 
po katinėlį“. 14.00 Mintransas. 14.50 Sąžiningas 
remontas. 15.30 Pati naudingiausia programa. 
16.25 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu. 18.20 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 19.15 Prajuo
kink komiką. 20.00 „Žynių pranašystės: kas mūsų 
laukia?“ 21.55 „7 pačios keisčiausios mirtys“. 

TV3
23.00

TV6
22.30

 10.00  „Pabėgimas iš 
  Žemės planetos“

BTV
22.05
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6.00 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

10.30 „Dramblių karalius“.
11.40 Pragaro katytė.
12.40 TV serialas 

„Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos 
istorija)“.

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

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

vairuotojas (N-7).
17.00 LKL čempionatas. 

„Lietuvos rytas“ -  
„Neptūnas“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo trileris 

„Kietasis būrys“ 
(N-14).

0.20 Siaubo f. 
„Pjūklas 3“ (S).

2.30 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

3.20 Muzikinė kaukė.

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Auginantiems savo 

kraštą.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudoną rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Tamsusis 

angelas“ (N-7).
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the 

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

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Pražūtingi 

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

„Geriausios nardymo 
vietos“ (N-7).

19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios. Orai.
20.27 Sauganti Lietuva.
20.30 „Inspektorius Luisas. 

Liūdesys“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Vera. Tamsusis 

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

(N-7).
2.50 „Likimo melodija“.

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

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

Laureatų koncertas.
11.20 J.Balodis, G.Dapšytė. 

„Barikados“. 
Lietuvos naciona-
linio dramos teatro 
spektaklis. 1, 2 d. 
Rež. V.Silis.

14.10 60 akimirkų.
15.40 „Giminės“.
16.30 Misija knygnešys.
17.00 Klauskite daktaro.
17.45 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Michailas 
Bulgakovas. Miestas“.

18.15 „Atrandant Gastoną“.
19.30 Istorijos detektyvai.
20.15 Stambiu planu.
21.00 Europos geriausių 

lengvaatlečių apdo-
vanojimai. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

22.00 Komiškas trileris 
„Įsilaužėliai“ (N-14).

23.30 LRT OPUS ORE. 
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Europos kinas. Drama 

„Randas“ (N-14).
2.30 Muzika gyvai. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Monstrų karai“ (1).
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Baltųjų lokių 

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

Anos Olson  
receptai.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.35 „Keisčiausi pasaulio 
restoranai“.

14.05 Pasisvėrę ir laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

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

Jos didenybė 
Kiosem“.

21.00 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

23.20 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

0.15 Drama „Praradimas“ 
(N-14).

2.05 „Midsomerio 
žmogžudystės XIX. 
Devintosios  
prakeiksmas“ (N-7).

3.45 Pasisvėrę ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
7.30 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Sporto namai.
10.30 Lietuvos mokyklų 

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

verta išmėginti 
(N-7).

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

kampeliai.
14.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

15.00 Pavojingiausi 
pasaulio  
keliai (N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (1) (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 „APB“ (N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo komedija 
„Taksi 4“ (N-7).

0.50 Veiksmo trileris 
„12 galimybių 2. 
Perkrauta“ (N-14).

2.00 Aukščiausia pavara.

9.00 Balticum TV 
žinios.

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

„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

13.30 Dokumentinis f. 
„Užkariaujant 
dangų“.

14.30 Animacinis f. 
„Zarafa“.

15.55 „Naujas veidas“ (1) 
(N-7).

16.25 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

17.30 Šeimos vakaras. 
„Drakoniuko 
Riešutėlio  
nuotykiai“.

19.00 „Raudonoji 
karalienė“ (N-7).

20.00 Dokumentinis f. 
„Turgus - miesto 
širdis“ (1).

21.00 Romantinė drama 
„Išrinktoji“ (1) (N-7).

22.00 Fantastinis 
nuotykių f.  
„Merlino mokinys“ 
(1) (N-7).

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

0.10 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

 23.30  LRT OPUS ORE 13.00  „Merdoko 
  paslaptys“

 10.30  „Dramblių 
  karalius“

 9.30  „Kai šaukia 
  širdis“

 12.00  Anos Olson 
  receptai

TV PROGRAMAspalio 14 d.

 NTV Mir
7.20 Jų papročiai. 8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 
8.25 Apžiūra. 8.55 Naujas namas. 9.30 Gamina-
me su A.Zyminu. 10.25 Pagrindinis kelias. 11.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 12.00 Buto klausimas. 
13.05 Vartotojų priežiūra. 14.15 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 „Muchtaras. Naujas pėdsa-
kas“. 16.20 Kartą... 17.00 Milijono verta paslap-
tis. 19.00 Centrinė televizija su V.Takmenevu. 
20.00 Tu - šaunuolis! Šokiai. 22.50 „Vidinis ty-
rimas“. 0.50 NTV pasisėdėjimas pas Morgulisą. 
1.50 „Tarptautinė pjūklorama“ su T.Koesajanu. 
2.50 Iš ciklo „Mokslinė terpė“. „Keista lytis“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.55 Polonija 
24. 12.15 Polonijos pokalbiai. 12.30 Sveika, 
Polonija. 13.20 „Tėvas Mateušas“. 14.15 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 15.10 S.Boryso koncertas. 
16.00 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Įsimylėk 
Lenkijoje. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.05 Ka-
baretų laida. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Karo 
merginos“. 22.40, 4.35 Didysis testas apie 
Vyslą. 0.10 Žydų kultūros festivalis Krokuvoje 
2017. Koncertas. 1.00 Mūsų Beskidai. 

 TV1000
6.10 „Matrica. Perkrauta“. 8.50 „Puikybė ir prie-
tarai“. 11.15 „Nerealusis Halkas“. 13.25 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 15.30 „Kiti“. 17.30 „Matrica. 
Perkrauta“. 20.10 „Ateiviai. revoliucija“. 22.35 
„Septyneri metai Tibete“. 1.25 „Maverikas“. 

 DiscoVery 
7.25, 22.00 Aliaska. Šeima iš miško. 9.10, 18.10 
Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 10.55 Dalaso automobilių rykliai. 
11.50 Paskui klasikinius automobilius. 12.40 
Turto gelbėtojai. 13.35 Sunkvežimių vairuotojai. 
14.30 Traukiniu į Aliaską. 15.25 Edas Stafordas: į 
nežinomybę. 16.20, 20.00 Aukso karštinė. 19.05 
Jukono vyrai. 21.00, 2.50 Būsto gelbėjimo ope-
racija. 23.00 Mirtinas laimikis. 24.00 Įgulos karas 
su brakonieriais. 1.00 Išgyventi su Edu Stafordu. 

 TraVel
6.00, 21.00, 2.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00, 19.00 Viešbučių verslas. 11.00 
Namai ant ratų. 16.00 Neįprastas maistas. 
20.00 Statybos atokioje Montanoje. 22.00, 3.00 
Nežinomos ekspedicijos. 23.00, 4.00 Vaiduo-
klių medžiotojai. 1.00 Kai puola vaiduokliai. 

 aNiMal PlaNeT
8.15 Laukiniai ir pavojingi. 11.55 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 12.50 Šuns gelbėjimo mi-
sija. 13.45 Ekspedicija Mungo. 14.40 Gaudant 
monstrus. 15.35 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 18.20 Dr.Džefas. 19.15 Namai me-
džiuose. 20.10 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 
21.05 Lotynų Amerikos platybėse. 22.00 Aki-
plėšos katės. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 

 sPorT1
9.00 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 
6 turas. 9.40 „ CrossFit Games“. Pirma laida. 
(Rungtis. plaukimas). 10.00 Prancūzijos „Ligue 1“ 
futbolo lyga. Liono „Olympique“ - Monako „Mo-
naco“. Vakar. 12.00 Pasaulio taurės plaukimo var-
žybos. Doha. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Valensijos „Valencia“. 
16.40 „CrossFit Games“. Trečia laida. (Vyrų/mote-
rų jėgos bėgimas, svorių kilnojimas, šokinėjimas 
per virvutę). Premjera. 19.00 Tiesiogiai. Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro „Krasnodar“ -  
Maskvos CSKA. 21.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lygos apžvalga. 6 turas. 21.45 Tiesiogiai. Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Romos „Roma“ - Neapolio 
„Napoli“. 23.45 KOK Summer Special Edition. 1 d. 
2.50 NBA krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. Penktos rungtynės. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.25 Motosportas. Japonijos MotoGP treni-
ruotė 4. Tiesioginė transliacija. 8.05 Motospor-
tas. Japonijos MotoGP treniruotė 4. Tiesioginė 
transliacija. 9.00 Motosportas. Japonijos Mo-
toGP Moto2 kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
10.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Crvena 
Zvezda“. 11.50 Ledo ritulys. KHL. „Severstal“ - 
Rygos „Dinamo“. 13.50 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 14.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 16.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Chelsea“. Tiesioginė 
transliacija. 19.20 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Watford“ - „Arsenal“. Tiesioginė translia-
cija. 21.25 Boksas. George’as Grovesas - Jamie 
Coxas. Mačai prieš pagrindinę kovą. 23.15 
Boksas. „World Super Series“ turnyras. 23.45 
Boksas. George’as Grovesas - Jamie Coxas. 
2.00 Boksas. Mairis Briedis - Mike’as Perezas. 

 eurosPorT
6.00, 13.00, 21.05, 2.30 Tenisas. 7.30, 12.00, 
17.15, 23.00, 4.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio 
čempionatas. Indija. 8.30, 11.00, 14.00, 20.15, 
1.15, 5.00 Dviračių sportas. Turkijos turas. 9.15 
Motosportas. 9.30, 0.20 Motosportas. Kinija. 
17.00 FIFA futbolas. 20.55, 0.10 Eurosport žinios. 

 20.00  „APB“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 16.00  „Policijos 
    akademija“

 0.30   „Įsilaužėliai“ 18.30    Editos šou

 

 16.40   Ne vienas kelyje 9.00  Kulinariniai triukai

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 „Vėžliukai nindzės“. 8.00 
„Linksmieji traukinukai“. 8.30 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.00 „Mano mažasis ponis“. 9.30 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 Virtuvės istorijos. 
12.00 Gardu Gardu. 12.30 Misija. Dirbame sau. 
13.00 Svajonių ūkis. 13.30 Valgyk ir lieknėk. 
14.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 15.00 Sveikatos 
medis. 16.00 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 17.10 Šo-
kiai! (N-7). 19.25 „Tėvelio dukrytės“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Romantinė drama „Vasara kalnuose“ (N-7). 
22.55 Romantinė drama „Vyrų paslaptys“ (N-7). 
0.50 „Detektyvė Fišer“ (N-7). 

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

 PBK
6.00, 2.20 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.50 Sargybinis. 7.15 Vaikų klubas. 7.45 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 8.00 Sveikata. 9.15 
„Garbės žodis“. 10.00 Vaikų klubas. 10.25 Fazen-
da 11.25 Mano mama gamina geriau! 12.35 Me-
lodrama „Nugalėtojų gėlės“. 14.45 Vaidybinis f. 
„Pirmųjų laikas“. 17.55 „Vyriausias iš visų!“ 19.35 
Aš galiu! 21.55 Šiandien vakare. 23.00 Laikas. 0.35 
„Bumeris. Antras filmas“. 2.45 Ekstrasensų mūšis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.15 J.Petrosiano humo-
ro laida. 8.45 Žinios. Maskva. 9.25 Rytinis paštas. 
10.00 Kol visi namie. 11.00, 14.00 Žinios. 11.20 
Juoktis leidžiama. 14.20 „Ateis nelaukta meilė“. 
18.00 Pasaulio jaunimo ir studentų festivalio 
atidarymo ceremonija. 20.00 Savaitės naujienos. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 0.30 
„Bomba vyriausiajam konstruktoriui“.

 Ren
7.05 Pažink mūsiškius. 7.55 „V ir M“. 8.30 
Žiūrėti visiems! 9.30 Prajuokink komiką. 10.15-
19.55 „Komanda ČE“ 23.35 Paklydimų teritorija 
su Igoriu Prokopenka. 1.15 „Druska“. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Ir vėl sveiki! 
8.45 Kūdikio lūpomis. 9.25 Valgome namie! 10.25 
Pirmoji pavara. 11.05 Technikos stebuklai. 12.00 
Sodininkų atsakas. 13.05 Kaip kine. 14.05 Dvigubi 
standartai. Čia jums ne ten! 15.05 „Muchtaras. 
Naujas pėdsakas“. 16.25 Kriminalinė Rusija. 17.05 
Tyrimą atliko... 18.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
19.00 Savaitės apžvalga. 20.15 Tu nepatikėsi! 21.05 
„Žvaigždės susiėjo“. 22.55 „Vidinis tyrimas“.

 TV PolonIa
8.20 Nepaprastų vietų keliais. 8.35 Giminės saga. 
9.05 „Ulono Krechoveckio laimės ir nelaimės“. 9.35 
ZUS be sienų. 9.55 Laisvasis ekranas. 10.15 Telerytas. 
10.55 Grūdas. 11.20, 20.25, 2.20 Žodžių žaidimas. 
12.00 Šv. Mišios. 14.05 „Permainų mašina“. 15.10 
Turistinė kelionė. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.55, 1.30 
„M, kaip meilė“. 19.50, 6.40 Akis į akį. 20.40, 2.45 
Animaciniai f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Blon-
dinė“. 22.40, 4.40 „Fotografas“. 0.35 Pramoginė laida.

 TV1000
8.10 „Septyneri metai Tibete“. 10.50 „Maverikas“. 
13.25 „Ateiviai. Revoliucija“. 15.45 „Septynios sie-
los“. 18.10 „Praktinė magija“. 20.10 „Šeima“. 22.25 
„Paranoja“. 0.30 „Modelis“. 2.30 „Anarchistai“.  

 DIscoVeRy 
9.10 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 Ledyninio 
ežero maištininkai. 10.55 Ledynų auksas. 12.40 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl ba-
gažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Dalaso automobilių 
rykliai. 16.20 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų 
taisymas. 17.15 Megatraukiniai. 18.10 Svajonių au-
tomobiliai. 19.05 Kas dedasi Žemėje? 20.00 Maisto 
fabrikas. 21.00 Tyrlaukių karaliai. 22.00, 3.40 Šėtono 
kanjonas. 23.00, 4.30 Paskui nykstantį pasaulį.

 TRaVel
6.00, 21.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 
19.00 Viešbučių verslas. 11.00 1959 m. Airstream 
Globester. 12.00 Žvejyba Majamyje. 13.00, 20.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Statybos atokioje Mon-
tanoje. 18.00 Neįprastas maistas. 22.00 Paslaptys 
muziejuje. 23.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

 anIMal PlaneT
8.15, 0.45 Namai medžiuose. 12.50 Liūtė karalienė. 
13.45 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 14.40 Kino-
logijos įvadas. 15.35 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 18.20 Ekspedicija Mungo. 19.15 Gaudant 
monstrus. 20.10 Šuns gelbėjimo misija. 21.05 Lau-
kinės Indonezijos salos. 22.55 Laukiniai ir pavojingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Animacinis f. 

„Kelias į Eldoradą“ 
(N-7).

13.15 Veiksmo f. 
„Greitis 2. Laivo 
užgrobimas“ (N-7).

15.45 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

16.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius (N-7).
22.00 Veiksmo trileris 

„Nevaldoma grėsmė“ 
(N-14).

24.00 Biografinė drama 
„Diana“ (N-7).

2.05 Biografinė drama 
„Laiškai Sofijai“ 
(N-7).

6.30 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

7.45 „Neramūs 
ir triukšmingi“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 „Drakoniuko 

Riešutėlio nuotykiai“.
11.50 Filmas šeimai 

„Mano draugas  
delfinas 2“.

14.00 Vaikai šėlsta.
14.30 Nuotykių f. 

„Kongas“ (N-7).
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 Fantastinis nuotykių f.

„Tarp žvaigždžių“ 
(N-7).

1.30 Veiksmo f. 
„57 keleivis“ (N-7).

3.05 Romantinė komedija 
„Galvok kaip  
vyras 2“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.
7.00 „Mes nugalėjom“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasa-

kos. 9 s. „Sultenė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Sukčiai iš prigimties“.

„Kaip išgyventi“.
12.50 „Neatrasti Kolumbijos 

kampeliai“. 1 d.
13.45 „Mis Marpl“. „Mėly-

noji pelargonija“ (N-7).
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios.
16.00 Auksinis protas.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Editos šou.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“ (N-7).
21.55 Romantinė komedija 

„Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2“.

23.30 Fantastinis trileris 
„Nematomas  
žmogus“ (N-14).

6.30 Galiūnų čempio-
nų lygos etapas 
Olandijoje.

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

nų lygos etapas 
Serbijoje.

10.00 „Vandenyno 
paslaptys su 
Džefu Korvinu“.

10.30 „Sibirinio tigro 
paieškos“.

11.40 Pragaro katytė.
12.40 TV serialas 

„Nutrūkę nuo  
grandinės“.

13.40 Sveikinimai.
16.00 TV serialas 

„Policijos  
akademija“ (N-7).

17.00 LKL čempiona-
tas. „Žalgiris“ - 
„Šiauliai“. Tiesioginė 
transliacija.

19.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

21.50 Anapus nežinomybės 
(N-7).

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

24.00 Veiksmo trileris 
„Kietasis būrys“ 
(N-14).

1.55 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Laukinė Australija“.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
10.35 Ekovizija.
10.50 „Inspektorius Luisas. 

Virš gėrio ir blogio“ 
(N-7).

12.55 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

14.55 „Slaptas augalų gyve-
nimas. Kelionės“.

16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu
16.50 „Pražūtingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 Žinios.
18.27 Sauganti Lietuva.
18.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N-7).
19.00 Gyvenimo būdas (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the 

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

24.00 „Inspektorius Luisas. 
Virš gėrio ir blogio“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita.
8.00 Menora.
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 Euromaxx.
9.30 „Skonio pasaka“.
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno 

dienos.
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Kultmisijos.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Kelias į namus.
13.30 Miuziklų melodijos.
14.30 Atspindžiai.
15.00 Linija, spalva, forma.
15.30 Stop juosta.
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Skrendam.
17.00 Stilius.
17.45 „Kijevo senovė“.
18.45 „Kiotas“.
19.30 „Longvudo legenda“.
21.05 Parodos „Lietuvos krikš-

tas. Voicecho Gersono 
paveikslas“ atidary   mas 
Valdovų rūmuose.

22.20 „Muzika mus neša“. 
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Komiškas trileris 

„Įsilaužėliai“ (N-14).

 10.50  „Inspektorius
 Luisas. Virš gėrio ir blogio“
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spalio 15 d.

 22.50  „Paskutinės 
    panteros“

 23.00  „Daktaras Hausas“ 12.30    „Nekviesta meilė“

 Sport1
7.00 ATP 250 teniso turnyras. Kinija. Vie-
netų finalas. 9.10 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Krasnodaro „Krasnodar“ - Maskvos 
CSKA. Vakar. 11.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Romos „Roma“ - Neapolio „Napoli“. 
Vakar. 13.10 „CrossFit Games“. Trečia laida. 
(Rungtis: vyrų bėgimas su svoriais). Vakar. 
13.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Andoros „Morabanc“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. 15.30 „CrossFit Games“. Trečia 
laida. (Rungtys: moterų bėgimas su svoriais.) 
Vakar. 16.00 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Genujos „Samdoria“ - Bergamo 
„Atalanta“. 18.00 „CrossFit Games“. Trečia 
laida. (Rungtys: moterų bėgimas su svoriais, 
vyrų/moterų svorių kilnojimas, šokinėjimas 
per šokdynę). Vakar. 19.30 Tiesiogiai. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Valensijos „Valencia“. 21.30 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Liono „Olympique“ - 
Monako „Monaco“. 23.30 KOK World series. 
Vilnius. 1 d. 1.30 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Bergamo „Atalanta“ - Turino „Juventus“. 
3.30 Pasaulio taurės spidvėjaus varžybos. 
Lenkija. 6.30 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 12 turas. 

 ViaSat Sport Baltic
7.50 Motosportas. Japonijos MotoGP lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 9.10 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Man-
chester United“. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Panathinaikos“. 12.50, 2.30 
Boksas. George’as Grovesas - Jamie Coxas. 
14.20 Premier lygos apžvalga. 15.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Brighton“ - „Everton“. 
Tiesioginė transliacija. 17.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Southampton“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 20.30 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynės. Tiesioginė trans-
liacija. 0.30, 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Torpedo“. 

 EuroSport
6.00, 15.00, 21.05 Tenisas. 7.30, 19.00, 22.45 
Motosportas. Kinija. 10.00 Automobilių lenk-
tynės. 11.15, 18.00 Futbolas. FIFA U-17 pasau-
lio čempionatas. Indija. 12.15, 20.15 Dviračių 
sportas. Turkijos turas. 20.55, 23.50 Eurosport 
žinios. 24.00 JAV futbolo lyga. 2.15 FIFA futbo-
las. 2.30 Tenisas. WTA turnyras. Austrija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Baltųjų lokių 

sostinė“ (1).
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Baltųjų lokių 

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

Anos Olson receptai.
12.30 „Nekviesta meilė“ 

(1).
14.05 Pasisvėrę 

ir laimingi.
15.05 „Širdele mano“ 

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

„Šūvis tamsoje“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo komedija 
„Partneriai“  
(N-7).

23.10 Romantinė 
komedija 
„Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N-7).

0.55 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.40 „Nusikaltimas“ 
(N-14).

3.30 Pasisvėrę ir laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Pavojingiausi 

pasaulio keliai  
(N-7).

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

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.00 Gražiausi žemės 

kampeliai.
14.30 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

15.00 Pavojingiausi
pasaulio keliai (N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 „Aferistas“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „Kastlas“ (N-7).
20.00 „APB“ (N-7).
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP.
23.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
24.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

1.45 Aukščiausia pavara.

9.00 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 Dokumentinis f. 
„Turgus - miesto 
širdis“ (1).

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

12.35 Romantinė drama 
„Išrinktoji“ (1) (N-7).

13.35 „Naujas veidas“ (1) 
(N-7).

14.05 Nuotykių f. „Džekas 
Hanteris ir Dangaus 
žvaigždė“ (N-7).

15.50 Fantastinis nuotykių 
f. „Merlino mokinys“ 
(1) m.) (N-7).

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

18.00 Dokumentinis f. 
„Pasaulio  
ekstremaliausi“.

19.00 „Raudonoji 
karalienė“ (N-7).

20.00 „Kai šaukia širdis“.
21.00 VIP seansas. 

„Saliamonas Keinas“ 
(N-14).

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

23.50 Kriminalinis trileris 
„Bėglys“ (N-14).

„tarp ŽVaiGŽDŽiŲ“
Fantastinis nuotykių Filmas. D.Britanija, JAV. 2014.
Režisierius: Christopher Nolan.
Vaidina: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain.

Sausros sunaikino pasėlius ir pamažu nyksta žmonijos maisto at-
sargos. Buvęs NASA inžinierius ir pilotas Džosefas nusprendė apsi-
gyventi sėsliai ir užauginti du vaikus. Tačiau jų namuose apsilanko 
paslaptingas vaiduoklis ir nuveda juos prie seniau buvusios didingos 
Erdvės agentūros.

lNK
22.10

„VaSara KalNuoSE“
Romantinė dRama. Vokietija. 2011.
Režisierius: Jorgo Papavassiliou.
Vaidina: Muriel Baumeister, 
Heikko Deutschmann, 
Wolfgang Hubsch.

Gydytoja Pija išsiruošia atostogų į 
kalnus su trylikamečiu sūnumi Leo. 
Jis visai nenori trenktis į Dievo už-
mirštą Bavarijos kaimą, bet mama 
sako, kad jiems abiem reikia poilsio...

„NEValDoMa GrĖSMĖ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Chris Pine, Kevin Dunn.

Jaunas konduktorius Vilas ir patyręs 
inžinierius Frenkas sužino apie trau-
kinį, gabenantį mirtinus chemikalus. 
Reikia rasti būdą sulaikyti traukinį, 
kol mirtinai nuodingos medžiagos 
nepateko į aplinką. Tačiau tam nepri-
taria kompanijos vadovas Gelvinas.

„partNEriai“
Veiksmo komedija. JAV. 1992.
Režisierius: Aaron Norris.
Vaidina: Chuck Norris, Beau 
Bridges, Jonathan Brandis.

Tik su tėvu gyvenantis Baris ser-
ga astma, stengiasi susidoroti su 
gyvenimu mokykloje ir išvengti 
chuliganų. Vienintelis jo įkvėpi-
mas - fantazija, kad jis gali būti 
kaip stipruolis Norisas.

tV8
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6.10 Televitrina.
6.25 INOprogresas. 

2017, vedėjas 
V.Radzevičius.

6.55 Animacinis f. „Did
vyrių draugužiai“.

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

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

dukrytės“ (N7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

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

kriminalistai“ (N14).
2.20 TV serialas „Paskuti

nis žmogus Žemėje“.
2.45 TV serialas 

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

Jangas“ (N7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

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

„Nepaprastas Gumu
liuko gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Meilė gydo“.
20.30 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Karinė drama 

„Viskis, tango,  
fokstrotas“ (N14).

0.45 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N7).

1.40 TV serialas „Visa 
menanti“ (1) (N7).

2.25 Veiksmo f. 
„57 keleivis“ (N7).

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

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

tyvas Monkas 2“ (N7).
11.40 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Nematoma Lietuvos 

istorija (N7).
23.20 TV serialas „Jaunasis 

Popiežius“ (N14).
0.15 TV serialas „Detek

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

 6.05  Labas rytas,
  Lietuva

 13.30  „Simpsonai“  20.00  „Meilė gydo“

Pirmadienis

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animacija. 
10.05 Romantinė drama „Vasara kalnuose“ 
(N7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N7). 13.00 
„Medikopteris“ (N7). 14.00 „Privati prakti
ka“ (N7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Medikopteris“ (N7). 17.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N7). 18.00 „Tai  mano gyveni
mas“ (N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 Melodrama „Meilės magija“ 
(N7). 22.55 „Tai  mano gyvenimas“ (N7). 
1.00 „Privati praktika“ (N7). 1.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 #zemesukis. 7.00 „Alfa“ savaitė. 7.30 Va
landa su Rūta. 9.00 Žinios. 10.00 @rimvydas
valatka. 10.30 KK2 (N7). 11.30 Yra, kaip yra 
(N7). 12.35 Pagalbos skambutis (N7). 13.35 
24 valandos (N7). 15.30 Valanda su Rūta. 
17.00 Info diena. 21.00 Dienos komentaras. 
21.30 Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Dienos komentaras. 24.00 Dabar pasauly
je. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.25 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 Visų geriau
sias! 14.40 Mados nuosprendis. 15.45 Susituo
kime. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš tiesų“. 
18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas.  21.00 „Viešbutis „Rusija“. 23.15 Vakaras 
su Urgantu. 23.45 Vyriška/Moteriška. 0.30 Poz
neris. 1.25 Nakties naujienos. 

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

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Mums net nesisapnavo. 
14.20 Čapman paslaptys. 15.20 „Pėdsekiai“. 
17.20 Senovės gražuolių paslaptys. 18.20 Tin
kama priemonė. 19.25 „Šeimos dramos“. 21.30 
Juoktis leidžiama. 22.35 „V ir M“. 23.50 „Kitas 3“. 

„oKUlUS“
Siaubo trileriS. JAV. 2014.
Režisierius: Mike Flanagan.
Vaidina: Karen Gillan, Brenton Thwaites, Rory Cochrane.

Praradę savo tėvus vaikystėje, Timas ir Kailė pasuko skirtingais gyveni-
mo keliais. Sulaukę pilnametystės, brolis ir sesuo vėl susitinka, tačiau 
ne be reikalo. Kailė nori įrodyti Timui, kad tą naktį, kai įvyko tragedija, 
dėl visko buvo kaltas padaras, gyvenantis senoviniame veidrodyje. Jau-
nuoliai nė nenutuokia, kas jų vėl lauks susidūrus su praeities šešėliais...

„MeIlĖS MaGIja“
MelodraMa. Vokietija. 1999.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Christine Reinhart, 
Reiner Schone, Karina 
Thayenthal.

Nusivylusi staiga nutrūkusiu mei-
lės ryšiu, Melani išvyksta į provin-
ciją rengtis išsvajotoms studijoms 
Oksforde. Ji apsistoja pas vaikystės 
draugę Sarą. Gyvenimas vaizdingo-
je provincijoje būtų puikus, jei ne 
finansinės problemos. Netrukus ji 
bus priversta parduoti šimtmečius 
priklausiusį jos vyro šeimai dvarą...

„PaTS GeRIaUSIaS 
MeRGVaKaRIS“
KoMedija. JAV. 2014.
Režisieriai: Jason Friedberg, 
Aaron Seltzer.
Vaidina: Desiree Hall, Eddie 
Ritchard, Crista Flanagan.

Kai keturios merginos atsiduria Las 
Vegase ir nusprendžia be stabdžių 
atšvęsti paskutines mergystės va-
landas, patikėkite, žiovauti nebus 
kada. Garantuojame daug linksmų 
nuotykių, pikantiškų pokalbių, juo-
kingų situacijų ir ypatingų tikros 
moteriškos draugystės akimirkų.

„300. IMPeRIjoS GIMIMaS“
FantaStiniS veiKSMo FilMaS. 
JAV. 2014.
Režisierius: Noam Murro.
Vaidina: Sullivan Stapleton, 
Eva Green, Hans Matheson.

Nesuskaičiuojama persų armija, vedi-
na dievu tapusio mirtingojo Kserkso, 
traukia Graikijos link, pasiryžusi nu-
šluoti visus, kas pastos jai kelią. Ties 
Termopilų perėja tai padaro vos trys 
šimtai spartiečių, tris dienas atsilaiky-
dami prieš daug skaitlingesnį priešą.
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23.00

BTV
21.00

rekomenduoja

TV1
21.00

48 laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  1 3

TV8
21.00

6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

8.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.30 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

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

11.35 TV serialas „Įteisin
tas faras“ (N7).

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

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (N7).

14.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.50 TV serialas 
„Voratinklis“ (N7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

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

tas faras“ (N7).
20.30 Farai (N7).
21.00 Fantastinis veiksmo f. 

„300. Imperijos 
gimimas“ (N14).

23.05 Siaubo f. 
„Pjūklas 3“ (S).

1.10 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N14).

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

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

(N7).
11.30 „Likimo melodija“ 

(N7).
12.35 „Albanas“ (N7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Moterų balsas.
15.55 Viskas apie kavą.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika. Rytojus 

prasideda nuo mažų 
dalykų.

18.55 „Albanas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas 

(N7).
0.45 Šiandien kimba.
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N7).
3.25 „Albanas“ (N7).
4.10 „Rojus“ (N7).
5.00 „Bitininkas“ (N7).
5.45 „Albanas“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Džiazo muzikos 

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

kolekcija.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Nuotykių drama 

„Longvudo legenda“.
13.55 Dokumentinis f. 

„Atrandant Gastoną“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 Animacinis f. „Drako

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

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

Margarita Simonova.
19.00 Euromaxx.
19.35 „Šlovės dienos“ (N7).
20.30 Nes man tai rūpi.
21.15 „Pokyčių karta“. 2 d. 
22.10 „Giminės“.
23.00 Misija knygnešys.
23.30 DW naujienos rusų k.
23.45 Dabar pasaulyje.
0.15 Alina Orlova „88“. 

Albumo pristatymas.
1.15 Drama „Nuomos 

sutartis“. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N7).

7.50 Kas namie šeiminin
kas? (1)

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

9.20 „Juodieji meilės 
deimantai“ (N7).

10.25 „Policija ir Ko“ (N7).
11.30 „Ekspertė Džordan“.
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N7).
13.30 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (1) (N7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Komedija „Pats 
geriausias mergva
karis“ (N14).

22.35 „Meilės randai“ (N7).
1.00 „Diagnozė  žmogžu

dystė“ (N7).
1.55 „Policija ir Ko“ (N7).
2.50 „Ekspertė Džordan“.

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

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

(N7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N7).

12.30 „Kvantikas“ (N7).
13.30 „Univeras“ (N7).
14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Raitelis be galvos“ 

(N7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“  
(N7).

17.00 „Kvantikas“ (N7).
18.00 „CSI Majamis“ 

(N7).
19.00 „Kobra 11“ (N7).
20.00 „Univeras“ (N7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N14).
22.00 Farai (N7).
23.00 Siaubo trileris 

„Okulus“ (S).
1.10 „Naša Raša“ 

(N14).
2.05 „Las Vegasas“ 

(N7).

9.00 Naujas veidas (1) 
(N7).

9.30 „Kai šaukia 
širdis“.

10.30 Pinigai iš nieko.
11.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
12.30 Noriu šio automobi

lio.
13.30 „Merlino mokinys“ 

(1) (N7).
15.10 Skrajojantys 

ežerai.  
Baltų mitai ir  
simboliai.

15.40 „Elajus 
Stounas“.

16.30 Animacinis 
nuotykių f.  
„Zarafa“.

17.55 „Išrinktoji“ (1) 
(N7).

18.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Užkariaujant 
dangų“.

21.30 Kino akademija. 
„Didesni purslai“ 
(N14).

23.45 Balticum TV 
žinios.

0.15 Biografinė 
istorinė drama 
„Eichmanas“  
(N14).

 19.35  „Šlovės dienos“ 13.55  Moterų balsas 12.40  „Sudužusių 
  žibintų gatvės“

 16.30   „Zarafa“ 11.30  „Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę“

 11.30  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAspalio 16 d. 

 NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila. Tę
sinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypa
tingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Susitikimo 
vieta“. 17.00 „Advokatas“. 19.50 „Policininko 
žmona“. 21.50 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.25 Pozdniakovas. 0.35 
„Voratinklis 7“. 2.35 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.25, 17.55, 2.15 Suraizgyta ABC. 8.50 Dienos re
ceptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 18.20, 
4.30 Trumpa istorija. 12.10 Kultūringieji PL. 13.05 
Valstybės interesai. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Blondinė“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 „Patricija“. 16.25 Turistinė 
kelionė. 16.55 „Komisariatas“. 17.25 Paslėpti lo
biai. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Sekmadienis su... 
19.40 Prie Tatrų. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.45, 5.15 Polonija 24. 23.05, 5.35 
Polonijos pokalbis. 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
0.10 „Kardinolas Voityla  Popiežius“. 1.15 Paslėp
ti lobiai. 1.45 „Komisariatas“. 

 TV1000
6.10 „Vampyrų akademija“. 8.25 „Paranoja“. 
10.40 „Sielonešė“. 13.15 „Šeima“. 15.45 „Rim
tas žmogus“. 18.00 „Vampyrų akademija“. 
20.10 „Čarlio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 
22.10 „Atgal į ateitį I“. 0.25 „Vaikai“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. 9.40, 19.05 Paskui klasi
kinius automobilius. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių gara
žas. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Išgyventi su Edu Stafordu. 21.00 Nuogi 
ir išsigandę. 22.00 Išlikimo žaidimai. 23.00 
B.Grilsas. Sala. 24.00 Išgyventi surištiems. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Namų medžiuose gyventojai. 10.00, 17.00 Vieš
bučių verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00, 21.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00 Dinozaurai: muziejaus 
paslaptys. 23.00 Nežinomos ekspedicijos. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 8.15, 16.30 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 
14.40, 22.55 Laukinės Indonezijos salos. 11.55 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 12.50 Kinologijos 
įvadas. 15.35, 23.50 Teisingumas Teksaso vals
tijoje. 17.25, 21.05 Ekspedicija Mungo. 18.20 
Gaudant monstrus. 22.00 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
8.40 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Liono 
„Olympique“  Monako „Monaco“. 10.40 Pran
cūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 11.40 
„Road to Glory“. 12.10 KOK Hero’s Series. 
Ryga. 1 d. 14.50 „CrossFit Games“. Trečia laida. 
(Rungtys: vyrų/moterų jėgos bėgimas). 15.50 
Pasaulio ralikroso čempionatas. Švedija. 17.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Gražiausi 
sezono momentai. 18.00 Italijos „Seria A“ fut
bolo lyga. Genujos „Sampdoria“  Bergamo 
„Atalanta“. Vakar. 20.00 „Road to Glory“. 20.30 
„CrossFit Games“. Trečia laida. (Svorių kilnoji
mo rungtis). 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“  Valensijos „Valencia“. 
Vakar. 22.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 23.40 KOK 
Hero’s Series. Vilnius. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.00 Boksas. George’as Grovesas  Jamie 
Coxas. 13.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 
14.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“  
„Torpedo“. 16.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“  
„Slovan“. Tiesioginė transliacija. 19.30 Bok
sas. Po kovos. Boksas. George’as Grovesas   
Jamie Coxas. 20.00 Boksas. 20.50 Premier 
lygos apžvalga. 21.50 Futbolas. Anglijos Pre
mier lyga. „Leicester“  „West Bromwich“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Futbolas. Angli
jos Premier lyga. „Liverpool“  „Manchester 
United“. 1.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“  „West Bromwich“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“  „Slovan“. 

 eurosPorT
6.00 Automobilių lenktynės. Kinija. 6.45, 11.00 
JAV futbolo lyga. 8.15, 20.00, 4.00 Futbolas. 
FIFA U17 pasaulio čempionatas. Indija. 9.30, 
1.15 Tenisas. WTA serijos turnyras. Austrija. 
12.00 Jojimas. 13.00 Amsterdamo marato
nas. Nyderlandai. 14.30 Žiemos sportas. Laida 
„Chasing History“. 15.00, 21.00, 2.30, 5.15 
Angliškasis biliardas. Jungtinė Karalystė. 19.00 
Jojimas. Norvegija. 20.50, 0.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 1.05 Sporto linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  9.20  „Gluchariovas“  13.30  Nes man tai rūpi 18.30  Klauskite daktaro 13.25  „Rožių karas“ 19.30  „Bruto ir Neto“ 

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animaci-
ja. 10.05 Melodrama „Meilės magija“ (N-7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medi-
kopteris“ (N-7). 14.00 „Privati praktika“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Me-
dikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (N-7). 
22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 1.00 
„Privati praktika“ (N-7). 1.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30 Nau-
jienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Viešbutis 
„Rusija“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Su-
situokime. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš 
tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.00 „Viešbutis „Rusija“. 23.15 
Vakaras su Urgantu. 23.55 Vyriška/Moteriška.

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

 Ren
8.05 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.40 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia 
prog rama. 12.10 Juoktis leidžiama. 13.15 „V ir 
M“. 13.40 Dar ne vakaras. 14.30 Čapman paslap-
tys. 15.25 „Pėdsekiai“. 17.20 Gyva tema. 18.20 
Tinkama priemonė. 19.20 „Šeimos dramos“. 
21.25 Geriausias šefas. 0.10 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šian-
dien. 6.05 „Gydytojų byla“. 7.05, 8.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 10.25 
„Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 „Bombila. 
Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Ypa-
tingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 16.30 „Susitikimo 
vieta“. 17.00 „Advokatas“. 19.50 „Policininko 
žmona“. 21.55 „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai“. 
23.50 Dienos apžvalga. 0.25 „Voratinklis 7“. 

 TV PolonIa
8.35 Laida vaikams. 8.50 Dienos receptas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.00, 18.20, 4.30 Trum-
pa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 
23.05, 5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 1.55, 
4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Karo merginos“. 
15.15 „Kardinolas Voityla - Popiežius“. 16.25, 6.50 
Kita stotelė - Žemutinės Silezijos pilys ir rūmai. 
16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25, 1.15 Zondas 2. 
17.55 Laida vaikams. 18.10, 2.30 Miško bičiuliai. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Literatūros chuliganas. 
19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25, 6.35 Laida iš Didžio-
sios Britanijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.10 „Patricija“. 0.40 Kažkas matė, 
kažkas žino. 2.15 Laida vaikams. 

 TV1000
8.30 „Atgal į ateitį I“. 11.00 „Vaikai“. 13.10 „Čar-
lio Sen Klodo mirtis ir gyvenimas“. 15.15 „Pui-
kybė ir prietarai“. 17.50 „Nerealusis Halkas“. 
20.10 „Matrica. Revoliucijos“. 22.35 „Atgal į 
ateitį II“. 0.40 „Aš, tu ir Diupri“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Iš-
gyventi drauge. 11.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30, 
24.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projek-
tai. 21.00Aukso karštinė. 23.00 Akropolio istorija.  

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Namų me-
džiuose gyventojai. 10.00, 17.00 Viešbučių vers-
las. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 Namai ant 
ratų. 18.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 
2.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Įkaušęs 
keliautojas. 23.00 Dinozaurai: muziejų paslaptys. 
24.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. „Did-

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

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

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

dukrytės“ (N-7).
13.00 „Kempi niukas 

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

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

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Veiksmo drama 

„Žala“ (N-14).
0.45 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-7).
1.35 TV serialas „24 va -

lan dos. Palikimas“ .
2.30 TV serialas „Pasku ti-

nis žmogus Žemėje“.
2.55 TV serialas 

„Rouzvudas“ (N-7).
3.45 TV serialas „Ponas 

Jangas“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Kaukė“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Įspėjantis  
pranešimas“ (N-7).

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

2.05 Karinė drama 
„Viskis, tango,  
fokstrotas“ (N-14).

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

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

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

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas „Tvin 

Pyksas 3“ (N-14).
0.15 TV serialas 

„Detekty vas  
Monkas 5“ (N-7).

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

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (N-7).

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

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

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

11.35 TV serialas „Įteisin-
tas faras“ (N-7).

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

13.45 TV serialas „Farų 
karai“ (1) (N-7).

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

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

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sudužusių 

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

tas faras“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo f. „Sąmokslo 

teorija“ (N-7).
23.45 Fantastinis veiksmo f. 

„300. Imperijos 
gimimas“ (N-14).

1.45 TV serialas 
„Begėdis“ (S).

2.35 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

(N-7).
11.30 „Likimo melodija“ 

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

sveikinimai.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. 

Orai.
20.30 Gyvenimo būdas 

(N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa (N-7).
1.45 Reporteris.
2.25 Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Delta“ (N-7).
3.25 „Albanas“ (N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).
5.00 „Bitininkas“ (N-7).
5.45 „Albanas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Alina Orlova „88“. 
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Durys atsidaro.
8.20 Septynios Kauno 

dienos.
8.50, 16.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Euromaxx.
12.45 Klauskite daktaro.
13.30 Nes man tai rūpi.
14.20 „Pokyčių karta“. 2 d. 
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. Izmiro „Pinar 
Karsiyaka“ - Utenos 
„Juventus“. Tiesioginė 
transliacija iš Izmiro.

20.00 Misija. Vilnija.
20.30 Atspindžiai. 
21.00 ARTi. Veidai.
21.15 „Sausasis sezonas. 

Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje“.

22.10 „Šerlokas 1“. 1/2 s. 
23.40 DW naujienos rusų k.
23.55 Dabar pasaulyje.
0.30 Kultūros naktis 2015. 
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 13.00  „Smūgiuok kaip 
  Bekhemas“

 17.00  „Kvantikas“ 10.25  „Policija ir Ko“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Tamsios dienos beždžionių 
mieste. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 
13.45, 19.15 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55 Laukinės Indonezijos salos. 11.55 Ekspedi-
cija Mungo. 12.50 Gaudant monstrus. 15.35, 23.50 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 17.25, 21.05 Šuns 
gelbėjimo misija. 18.20, 22.00 Liūtė karalienė. 

 SPort1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Genujos 
„Sampdoria“ - Bergamo „Atalanta“. 9.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Valen-
sijos „Valencia“. 10.40 „Road to Glory“. 11.10 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 12.10 KOK Hero’s Series. Vilnius. 
1 d. 14.10 „CrossFit Games“. Trečia laida. (Rung-
tys: moterų jėgos, svorių kilnojimas, šokinėjimas 
per šokdynę). 15.50 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Kanada. 8 etapas. 17.50 Gražiausi pasaulio 
rali-kroso čempionato momentai. 18.00 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Romos „Roma“ - Neapolio 
„Napoli“. 20.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lygos apžvalga. 9 turas. 21.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Andoros „Morabanc“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. 22.40 „CrossFit Games“. 
Antra laida. (Rungtys: vyrų/moterų jėgos rungtys). 
23.40 KOK Hero’s Series. Vilnius. 2 d. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - 
„West Bromwich“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Baskonia“. 10.40 Krepšinis. Euro-
lyga. „Unicaja“ - „Fenerbahce“. 12.30 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Torpedo“. 14.30 Boksas. 
George’as Grovesas - Jamie Coxas. 15.35 Krepši-
nis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Crvena Zvezda“. 17.25 
Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynių apžval-
ga. 18.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Ak Bars“. 
Tiesioginė transliacija. 21.05 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Real“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Napoli“. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga.

 euroSPort
8.15, 14.15, 17.15 Futbolas. FIFA U-17 pasau-
lio čempionatas. Indija. 9.30 JAV futbolo lyga. 
10.00, 16.30 FIFA futbolas. 10.30 1994 m. Lileha-
merio žiemos olimpinės žaidynės. 12.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“. 14.00, 17.00 Sporto 
linksmybės. 19.30 Žiemos sportas. Laida „Cha-
sing History“. 20.00, 21.00 Angliškasis biliardas. 
Jungtinė Karalystė. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ 
žinios. 1.00 Automobilių sportas. Pasaulio iš-
tvermės lenktynių čempionatas. Japonija. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.50 Kas namie 
šeimininkas?

8.50 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

9.20 „Juodieji meilės 
deimantai“ (N-7).

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

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais drabu-

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės VII. Žaliasis 
žmogus“ (N-7).

23.10 „Meilės randai“ (N-7).
1.15 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
2.05 „Policija ir Ko“ (N-7).
2.55 „Ekspertė Džordan“.

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

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

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

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius  
žmogžudystę“ (N-7).

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

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

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Manchester  
City FC“ - „SSC 
Napoli“. Tiesioginė 
transliacija.

23.40 „Naša Raša“ (N-14).
0.50 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.40 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Išrinktoji“ (1) 
(N-7).

10.30 „Turgus - 
miesto širdis“ (1).

11.30 „Užkariaujant 
dangų“.

12.30 Skrajojantys ežerai. 
Baltų mitai ir  
simboliai.

13.00 Romantinė 
komedija  
„Smūgiuok kaip 
Bekhemas“.

15.00 „Kai šaukia 
širdis“.

15.55 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

16.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.00 Naujas veidas (1) 
(N-7).

18.30 Pinigai iš nieko.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Noriu šio 

automobilio.
21.30 „Elajus Stounas“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Raudonoji 

karalienė“ (N-7).
1.00 „Kai šaukia 

širdis“.

„ŽAlA“
Veiksmo drama. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Jeff King.
Vaidina: Steve Austin, Walton Goggins, Laura Vandervoort.

Po septynerių metų bausmės Džonas užveria kalėjimo duris. Už laisvę 
jis turi būti dėkingas netyčia nužudytojo žmonai. Našlė Veronika susi-
randa Džoną, ji ateina su prašymu padėti jos aštuonmetei dukrai, kuriai 
žūtbūt reikalinga širdies transplantacija. Pinigų, reikalingų operacijai, 
Džonas gali prasimanyti tik žiauriose pogrindinėse kovose...

tV3
22.30

„SĄmoKSlo teoriJA“
Veiksmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Mel Gibson, 
Julia Roberts, Patrick Stewart.

Džeris Flečeris - paranojiškas taksi 
vairuotojas, sugeriantis visą išgirstą 
informaciją. Keisčiausias ir netikė-
čiausias sąmokslo teorijas vyrukas 
skelbia internete. Ir štai vieną dieną 
Džeris pagrobiamas CŽV agentų... BtV

21.00

„ĮSPĖJAntiS PrAneŠimAS“
kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Cruise, Colin 
Farrell, Samantha Morton.

2054 metais žmogžudysčių nebe-
įvyksta, nes nusikaltėliai sulaikomi 
dar prieš jiems nusikalstant. Ateitį 
nuspėja trys hibridai. Tai tobula 
sistema, sauganti žmoniją nuo 
piktadarių... lnK

22.30

„ŽuVĖDroS VĖJYJe“
melodrama. Vokietija. 1999.
Režisierius: Rolf von Sydow.
Vaidina: Doris Schretzmayer, 
Florian Fitz, Renate Schroeter.

Daktaras Deividas ruošiasi savo 
privačios klinikos atidarymui ir ves-
tuvėms su mylimąja - architekte 
Džeine. Kai miršta jo tėvas, Deividui 
lieka ne tik širdies skausmas, bet ir 
skolos. Vyras atšaukia vestuves, tėvo 
namus parduoda šeimos draugui...tV8

21.00

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

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Rembo. Pirmasis 
kraujas 3“ (N-14).

0.35 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

1.30 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

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

2.50 „Rouzvudas“ (N-7).
3.40 „Ponas Jangas“ 

(N-7).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Kaukė“.

7.30 Animacinis f. 
„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

(N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

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

(N-14).
0.20 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

2.00 Kriminalinis trileris 
„Įspėjantis praneši-
mas“ (N-7).

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

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

Monkas 2“ (N-7).
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vytauto Landsbergio 

85-mečiui. „Laisvės 
džiazas“. 2010 m.

19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 

100 metų.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 „Vokietija 

1983-iaisiais“ 
(N-14).

0.15 „Detektyvas 
Monkas 5“ (N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.

 11.40    Emigrantai 21.00    „Moterys meluoja 
    geriau“

 19.30  KK2

trečiadienis

„ROMANTIŠKI PAŠNEKESIAI“
Filmas šeimai. JAV. 2015.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Heather Morris, Jonathan Bennett, Jordan Black.

Santykių ekspertė Arielė veda radijo laidą, kur klausytojams dalija pa-
tarimus, remdamasi savo asmenine patirtimi. Deja, prieš pat tiesioginį 
eterį ją palieka vaikinas Džonatanas. Ją guodžia geriausias draugas 
Neitanas, o eteris prasideda anksčiau nei planuota, tad visi juos išgirsta 
ir Neitaną palaiko Džonatanu. Laida sulaukia didžiulio populiarumo...

rekomenduoja

TV8
21.00

„MIDSOMERIO 
ŽMOGŽUDYSTĖS VII. 
PRASTOS NAUJIENOS“
Detektyvas. D.Britanija. 2004.
Režisierius: Peter Smith.
Vaidina: John Nettles, John 
Hopkins, Jane Wymark.

Midsomeris - mažas miestelis, įsikū-
ręs įspūdingo grožio Anglijos apy-
linkėse. Ramūs jo žmonės gyvena 
gražų gyvenimą savo jaukiuose 
kotedžuose. Bent jau taip galėtų 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tačiau 
miestelį gaubia tamsios paslaptys...

„REMBO. PIRMASIS 
KRAUJAS 3“
veiksmo Filmas. JAV. 1988.
Režisierius: Peter MacDonald.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Richard Crenna, Marc de Jonge.

Pulkininkas prašo Džoną Rembo 
padėti apsaugoti Afganistane 
nuo kareivių kenčiančius žmones. 
Rembo atsisako vykti į pavojingą 
kraštą. Semas išvažiuoja vienas. 
Netrukus Rembo sužino, kad pul-
kininko konvojus Afganistane pa-
teko į pasalą...

„SLĖGIS“
trileris. D.Britanija. 2015.
Režisierius: Ron Scalpello.
Vaidina: Danny Huston, 
Matthew Goode, Joe Cole.

Naftotiekio remonto metu nar-
dymo įranga su keturiais narais 
atsiskiria nuo laivo. Pasilikę giliai 
po vandeniu, remontininkai gali 
pasikliauti tik savomis jėgomis, nes 
pagalba gali ir nesuspėti, o šan-
sai išgyventi mažėja su kiekvienu 
įkvėpimu...

TV1
21.00

TV3
22.30

LNK
22.30

 TV8
6.35 Televitrina. 6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 
„Mano mažasis ponis“. 9.05 Senoji animaci-
ja. 10.05 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (N-7). 
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 „Medi-
kopteris“ (N-7). 14.00 „Privati praktika“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 „Me-
dikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 Filmas šeimai „Romantiški pašnekesiai“ 
(N-7). 22.55 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
1.00 „Privati praktika“ (N-7). 1.45 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 1.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.25, 
1.30 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20 „Viešbutis „Ru-
sija“. 14.40 Mados nuosprendis. 15.45 Susituo-
kime. 16.40, 23.50 Vyriška/Moteriška. 17.40 „Iš 
tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietu-
vos laikas. 21.00 „Viešbutis „Rusija“. 23.15 Vakaras 
su Urgantu. 0.35 „Iš tiesų“. 2.10 „Ėjimas žirgu“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Žinios. 12.00 „Žmogaus likimas“. 
13.00, 19.00 60 minučių. 14.55 Tyrimo paslap-
tys. 18.00 Tiesioginis eteris. 21.00 „Bumeran-
gas“. 23.15 Vakaras su V.Solovjovu. 1.45 Žinios. 
Sankt Peterburgas. 2.00 „Bėganti nuo meilės“.

 REN
8.05 Žvalus rytas! 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.10 „Žynių pranašystės. Kas mūsų 
laukia?“ 14.00 Dar ne vakaras. 14.55 Čapman 
paslaptys. 15.50 „Pėdsekiai“. 17.25 Gyva tema. 
18.25 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dra-
mos“. 21.25 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 
23.15 „Kiekvienam po katinėlį“. 0.10 „Kitas 3“. 
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6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

7.35 „Farų karai“ (1) (N-7).
8.30 „Muchtaro 

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

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

(N-7).
12.40 „Sudužusių 

žibintų gatvės“ 
(N-7).

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

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

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

žibintų gatvės“ 
(N-7).

19.30 „Įteisintas faras“ 
(N-7).

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

„Pragaro  
pasiuntinys“ (N-14).

22.55 Veiksmo f. 
„Sąmokslo teorija“ 
(N-7).

1.30 „Begėdis“ (S).
2.20 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
3.05 „Kriminalistikos 

istorija“ (1).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.20 Nuoga tiesa (N-7).
9.20 „Baudėjas“ 

(N-7).
11.30 „Likimo melodija“ 

(N-7).
12.35 „Albanas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos.
15.55 Viskas apie kavą.
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Rubrika „Sauganti 

Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris. 
20.30 Moterų balsas. 

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

of the Cage“. 
Vasaros turas“ (5). 
Kovų narvuose  
turnyras. Lietuva. 
2017 m. (N-7).

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

(N-7).
4.10 „Rojus“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kultūros naktis 2015.
6.45 Durys atsidaro.
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Pradėk nuo savęs.
8.20 Nacionalinis turtas.

Kompozitorius Ana- 
tolijus Šenderovas.

8.50 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Skonio pasaka“. 5 d.
12.45 Stilius.
13.30 Kultūros teismas. 
14.20 „Sausasis sezonas. 

Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje“.

15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.40 „Mažasis princas 3“.
16.05 „Kaip atsiranda 

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

dienos.
19.00 FIBA krepšinio čempio-

nų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „Ventspils“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 Vytautas Landsbergis. 
Mintys ir darbai.

22.00 Elito kinas. Drama 
„Stebuklų šalis“ (N-14).

23.45 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Diagnozė - 

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

Ernis“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės VII. Prastos 
naujienos“ (N-7).

23.10 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

2.20 „Policija ir Ko“ (N-7).

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

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

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

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

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

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

(N-14).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungtynės. 
„Chelsea FC“ -  
„AS Roma“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 „Naša Raša“ (N-14).
0.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
1.30 „Las Vegasas“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“.

11.30 „Kai šaukia 
irdis“.

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.35 Nuotykių f. 
„Džekas Hanteris  
ir Dangaus žvaigždė“ 
(N-7).

15.20 „Išrinktoji“ (1) 
(N-7).

16.20 „Merlino mokinys“ 
(1) (N-7).

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Turgus - 
miesto širdis“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai 
iš nieko.

22.00 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Paskutinės 
panteros“ (1)  
(N-14).

0.30 „Elajus 
Stounas“.

 12.45    Stilius 18.55   „Albanas“ 1.30  „Begėdis“  16.20  „Merlino mokinys“ 13.30    „Univeras“ 9.20  „Juodieji meilės
   deimantai“

TV PROGRAMAspalio 18 d.

 NTV Mir
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Medicinos paslaptis“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 
„Bombila. Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Advokatas“. 
19.50 „Policininko žmona“ . 21.50 „Jūrų vel-
niai. Viesulas. Likimai“. 23.45 Dienos apžvalga. 
0.15 „Voratinklis 7“. 2.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PoloNia
7.05,14.25 „Manimi nesirūpink“. 8.00 „Gy-
venti su tikėjimu kasdien“. 8.25, 17.55, 2.15 
Petersburskio muzikos šou. 8.50 Dienos re-
ceptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos po-
kalbis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 15.20, 0.10 „Kai nežinia, apie ką 
kalbama“. 16.25 Energijos gūsis. 16.55, 1.45 
„Komisariatas“. 17.25 Astronariumas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „Švedai Čerske, arba dar kartą 
tvanas“. 19.25, 1.15 Rytų studija. 20.25, 6.35 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.45 „Gilus vanduo“.

 TV1000
8.20 „Atgal į ateitį II“. 10.25 „Matrica. Revoliuci-
jos“. 12.50 „Septyneri metai“. 15.30 „Maverikas“. 
17.55 „Ateiviai. Revoliucija“. 20.10 „Lenktynės“. 
22.30 „Atgal į ateitį III“. 0.50 „Išganymas“. 2.35 
„Mergina automobilyje, su akiniais ir šautuvu“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui kla-
sikinius automobilius. 10.05 Traukiniu į Alias-
ką. 10.55, 1.00 Išgyventi drauge. 11.50, 14.30, 
21.00, 2.50 Nesėkmių garažas. 12.40, 19.05, 
22.00, 3.40, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00 Greitai ir 
garsiai. 2.00 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
16.00 Namų medžiuose gyventojai. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Ypatinga ekspe-
dicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Nežinoma eks-
pedicija. 22.00, 3.00 Nežinomos ekspedicijos. 
24.00, 5.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 
10.05, 14.40 Laukinės Indonezijos salos. 11.55 
Šuns gelbėjimo misija. 12.50 Liūtė karalienė. 
15.35, 23.50, 5.49 Teisingumas Teksaso valstijo-
je. 17.25, 21.05, 3.25 Dr.Džefas. 18.20, 22.00, 4.15 
Gyvūnų 911. Los Andželas\r\n. 20.10, 2.35 Šim-
panzės išgelbėjimas. 22.55, 5.02 Neištirtos salos. 

 sPorT1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Romos „Roma“ - 
Neapolio „Napoli“. 9.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Andoros „Morabanc“ - Gran Kanarijos „Herba-
life“. 10.40 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apž-
valga. 9 turas. 11.40 „CrossFit Games“. Trečia laida. 
12.10 KOK Hero’s Series. Vilnius. 2 d. 14.30 „Road 
to Glory“. Penktas sezonas. 15.00 „CrossFit Games“. 
Antra laida. 15.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Prancūzija. 9 etapas. 18.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lyga. Krasnodaro „Krasnodar“ - Maskvos CSKA. 
20.00 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 8 
turas. 20.40 „CrossFit Games“. Antra laida. 21.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Ibe-
rostar“ - Valensijos „Valencia“. 22.40 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 9 turas. 23.40 KOK 
Summer Special Edition. 1 d. 2.00 NBA krepšinio 
lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Finalas. Pirmos rungtynės. 4.40 „CrossFit Games“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Tottenham“. 10.40 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Manchester City“ - „Napoli“. 12.30, 5.00 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Severstal“. 14.30 An-
glijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Manchester 
United“. 16.30 Boksas. George’as Grovesas - 
Jamie Coxas. 17.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Maribor“ - „Liverpool“ . 18.50 UEFA 
Čempionų lyga. „Qarabag“ - „Atletico“. Tie-
sioginė transliacija. 21.05 Boksas. George’as 
Grovesas - Jamie Coxas. 21.35 UEFA Čempionų 
lyga. „Benfica“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 UEFA Čempionų lyga. „Chel-
sea“ - „Roma“. 1.35 UEFA Čempionų lygos die-
nos apžvalga. 2.00 Japonijos MotoGP lenktynės. 
3.25 Boksas. George’as Grovesas - Jamie Coxas. 

 eurosPorT
8.15, 20.00, 4.00 Futbolas. FIFA U-17 pasaulio 
čempionatas. Indija. 9.30 Pasaulio ištvermės lenk-
tynių čempionatas. Japonija. 10.00, 13.30 Auto-
mobilių lenktynės. FIA „World Touring Car“ serija. 
10.30, 13.00 Žiemos sportas. Laida „Chasing His-
tory“. 11.00 Ateities herojai. 12.30 Aukso medali-
ninkų palyda. 14.00, 21.00, 2.30, 5.15 Angliškasis 
biliardas. 19.00, 2.00 FIFA futbolas. 19.30, 1.00 
JAV futbolo lyga. 20.55, 0.55 „Eurosport 2“ žinios.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 11.35   „Įteisintas faras“  13.55  Nuoga tiesa  20.30   Legendos 21.30  Svarbios detalės 16.30  Labas vakaras,
    Lietuva

 18.30  TV3 žinios

 TV8
6.40 Televitrina. 6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 
„Šunyčiai patruliai“. 9.10 Senoji animacija. 
10.10 Filmas šeimai „Romantiški pašnekesiai“ 
(N-7). 12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7). 13.00 
„Medikopteris“ (N-7). 14.00 „Privati prakti-
ka“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 „Medikopteris“ (N-7). 17.00 „Jaunieji 
gydytojai“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 La-
banakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Ro-
mantinė drama „Mūsų miesto didvyris“ (N-7). 
22.45 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 0.40 
„Privati praktika“ (N-7). 1.35 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

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

 PBK
6.00, 1.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 14.30, 
1.35 Naujienos. 6.45 Snimacija. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.00 Gyvenk sveikai! 12.20, 21.15 „Vieš-
butis „Rusija“. 14.45 Mados nuosprendis. 15.50 
Susituokime. 16.45, 0.10 Vyriška/Moteriška. 
17.40 „Iš tiesų“. 18.45 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida. 23.35 
Vakaras su Urgantu. 0.50 Žvelgiant į naktį. 2.15 
Komedija „Vestuvės su kraičiu“. 

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

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 8.45 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiausia pro-
grama. 12.10 Labiausiai šokiruojančios hipote-
zės. 13.55 Dar ne vakaras. 14.55, 21.25 Čapman 
paslaptys. 15.50 „Pėdsekiai“. 17.20 Gyva tema. 
18.20 Tinkama priemonė. 19.25 „Šeimos dra-
mos“. 23.15 Žiūrėti visiems! 0.05 „Kitas 3“. 

 nTV MIR
6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 
6.05 „Medicinos paslaptis“. 7.05, 8.05 Daly-
kiškas NTV rytas. 9.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 10.25 „Paslėptų kamerų agentūra“. 11.00 
„Bombila. Tęsinys“. 12.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 14.00, 
16.30 „Susitikimo vieta“. 17.00 „Advokatas“. 
19.50 „Policininko žmona“. 21.50 „Jūrų velniai. 
Viesulas. Likimai“. 23.45 Dienos apžvalga. 0.15 
„Voratinklis 7“. 

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

 TV1000
6.10 „Šeima“. 8.30 „Atgal į ateitį III“. 10.50 „Lenk-
tynės“. 13.15 „Paranoja“. 15.20 „Sielonešė“. 
17.50 „Šeima“. 20.10 „Marsas atakuoja“. 22.10 
„Didelės akys“. 0.10 „Žmonės prieš Larį Flintą“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 17.15, 20.00 Kaip tai pagaminta. 
7.00, 13.35 Jukono vyrai. 7.50, 20.30 Kaip 
tai veikia? 8.40, 17.40, 23.00, 4.30 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10, 21.00, 2.50 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.40, 18.40 Paskui klasikinius 
automobilius. 10.05 Deimantų medžiotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Nesėkmių gara-
žas. 12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 14.30 Aukso karštinė. 22.00, 3.40 Turto 
gelbėtojai. 24.00 Kosmoso verslas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 22.00, 1.00, 3.00 Muziejų paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00, 16.00 Namų medžiuose gyventojai. 10.00, 
17.00 Viešbučių verslas. 12.00 Ypatinga ekspe-
dicija. 15.00 Namai ant ratų. 18.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 21.00, 2.00 Pilies paslaptys. 
23.00, 4.00 Kai puola vaiduokliai. 24.00 Vai-
duoklių medžiotojai.

6.10 Televitrina.
6.25 „Didvyrių 

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

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

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

„Kažkas skolinto“ 
(N-7).

0.50 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

1.40 „24 valandos. 
Palikimas“ (N-14).

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

3.00 „Rouzvudas“ (N-7).
3.50 „Ponas Jangas“ (N-7).

6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

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

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

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

„Rizikinga erzinti 
diedukus“ (N-7).

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

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

2.25 Alchemija. 
VDU karta.

2.55 Retrospektyva. 
Kultūrinė doku-
mentika. Ciklas 
„Menininkų  
portretai“.

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

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

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

Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Drama „Berlynas 

1936-aisiais“ (N-7).
0.15 „Detektyvas 

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

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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

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

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

(N-7).
12.40 „Sudužusių žibintų 

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

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

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

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

(N-7).
20.30 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Skerdikas“ (N-14).
23.20 Veiksmo f. 

„Pragaro pasiuntinys“ 
(N-14).

1.10 „Begėdis“ (S).
2.05 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.50 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

4.00 „Kriminalistikos istorija“.

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

Nemėjos liūtai“ 
(N-7).

11.30 „Likimo melodija“ 
(N-7).

12.35 „Albanas“ 
(N-7).

13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa 

(N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika 

„Sauganti Lietuva“.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.25 „Baudėjas“ 

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

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

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

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.25 „Mažasis princas 3“.
7.50 Linija, spalva, forma.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Kaip atsiranda 

|daiktai 12“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Maistas ir aistros.
12.45 Stambiu planu.
13.30 Tarptautinės parodos 

„Lietuvos krikštas. 
Voicecho Gersono 
paveikslas“ atidarymas.

14.30 Istorijos detektyvai.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

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

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

Dainininkė Irena 
Milkevičiūtė.

19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Konsteblė 1“. 1 s. 

(N-7).
20.30 Legendos.
21.20 V.Landsbergis meno 

kultūros lauke. Kū - 
rybos vakaras. 2015 m.

23.30 DW naujienos rusų k.
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spalio 19 d.

 16.30    „Vikis - mažasis 
    vikingas“

 19.00  „Kobra 11“ 15.35  „Rožinė pantera“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.50 Kas namie 

šeimininkas?
8.50 Šviežias maistas. 

Anos Olson receptai.
9.20 „Juodieji meilės 

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

(N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
13.30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.35 „Marvel animė. 

Ernis“ (N-7).
15.05 „Vyrai juodais 

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

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Nebylus liudijimas. 
Skrydis“ (N-14).

23.10 „Meilės randai“ 
(N-7).

1.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 „Raitelis be galvos“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.30 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

12.30 „Kvantikas“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 „Kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“ (N-7).

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

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

(N-14).
22.00 Kriminalinis trileris 

„Ties riba“ (N-14).
0.05 „Naša Raša“ 

(N-14).
1.10 „Daktaras Hausas“ 

(N-14).
2.05 „Las Vegasas“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 „Raudonoji 
karalienė“  
(N-7).

13.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

14.00 Noriu šio 
automobilio.

15.00 „Turgus - miesto 
širdis“ (1).

16.00 Naujas veidas (1) 
(N-7).

16.30 Nuotykių 
komedija  
„Vikis - mažasis 
vikingas“.

18.00 „Užkariaujant 
dangų“.

19.00 „Elajus 
Stounas“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.35 „Paskutinės pante-
ros“ (N-14).

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).

0.05 „Išrinktoji“ (1) 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Kova su brakonieriais. 10.05, 14.40, 
22.55, 5.02 Neištirtos salos. 11.55 Dr.Džefas. 
12.50 Gyvūnų 911. Los Andželas\r\n. 15.35, 
23.50, 5.49 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
17.25, 21.05, 3.25 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. Krasnodaro 
„Krasnodar“ - Maskvos CSKA. 9.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Valensijos 
„Valencia“. 10.40 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apž-
valga. 8 turas. 11.20 „CrossFit Games“. Antra laida. 
12.10 KOK Summer Special Edition. 1 d. 14.30 Italijos 
„Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 8 turas. 15.10 „Cros-
sFit Games“. Trečia laida. 15.50 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Prancūzija. 9 etapas. 18.00 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Liono „Olympique“ - Monako 
„Monaco“. 20.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 13 turas. 20.30 „NBA Action“. 1 laida. 
Premjera. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Fuenlabrada „Montakit“ - Malagos „Unicaja“. 22.40 
Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 13 turas. 
23.10 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 1 
laida. 23.40 KOK World series. Talinas. 1 d. 1.50 NBA 
krepšinio lyga. Golden state „Warriors“ - Klivlando 
„Cavaliers“. Finalas. Trečios rungtynės. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Qarabag“ 
- „Atletico“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Benfica“ - „Manchester United“. 10.40 „Mobil-1“ 
The Grid lenktynės. 11.10 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 12.10, 5.00 Futbolas. Anglijos premier 
lygos žurnalas. 12.40 Boksas. George’as Gro-
vesas - Jamie Coxas. Mačai prieš pagrindinę 
kovą. 14.05 Boksas. George’as Grovesas - Jamie 
Coxas. 15.30 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Chelsea“ - „Roma“. 17.20 Boksas. „World Super 
Series“ turnyras. 17.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žal-
giris“ - „Crvena Zvezda“. 19.40 Krepšinis. Euroly-
ga. „Olympiacos“ - „Baskonia“. 21.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Armani Olimpia“ - „Fenerbahce“. Tie-
sioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Real“ - CSKA. 1.35 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Everton“ - „Lyon“. 3.25 Boksas. „World 
Super Series“ turnyras. 5.30 Motosportas. Japo-
nijos MotoGP Moto2 lenktynės. 

 euroSPort
8.15, 10.30, 19.00, 4.00 Futbolas. FIFA U-17 
pasaulio čempionatas. Indija. 9.30 JAV futbolo 
lyga. 10.00 FIFA futbolas. 14.00, 21.00, 2.30, 
5.15 Angliškasis biliardas. Jungtinė Karalystė. 
20.55, 0.55 „Eurosport 2“ žinios. 1.05 Dviračių 
sportas. Europos treko čempionatas. Vokietija. 

 
 

„KAŽKAS SKolinto“
Romantinė komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Luke Greenfield.
Vaidina: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, John Krasinski.

Reičel - trisdešimtmetė teisininkė, visad paisanti savo geriausios draugės 
Darsės norų. O Darsė - pleputė ir pramogų mėgėja. Darsė netrukus turėtų 
tekėti už Dekso, kuris Reičel patinka nuo koledžo laikų. Po savo gimtadienio 
vakarėlio Reičel su Deksu kartu praleidžia naktį. Vieniša advokatė įsimyli ge-
riausios draugės sužadėtinį. Moterų draugystės laukia tikras išbandymas...

tV3
22.30

rekomenduoja

„tieS riBA“
kRiminalinis tRileRis. JAV. 2012.
Režisierius: Asger Leth.
Vaidina: Elizabeth Banks, 
Sam Worthington, Jamie Bell.

Gudrūs plėšikai pavagia deimantą 
ir kaip atpirkimo ožį pakiša buvusį 
policininką Niką Kesidį. Nikas jau 
yra nusižengęs įstatymui, todėl jo 
žodžiais nieks nepatikės. Tą suvokda-
mas jis imasi ekstremalių priemonių.

„PrAGAro PASiuntinYS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Aaron Norris.
Vaidina: Chuck Norris, Calvin 
Levels, Christopher Neame.

Čikagos policijos detektyvai Fren-
kas Šateris ir Kalvinas Džeksonas 
tiria rabino nužudymą. Žiaurios 
žmogžudystės pėdsakai parei-
gūnus nuveda į Izraelį. Tačiau ne 
visi nori, kad byla būtų baigta, o 
nusikaltėlis nubaustas.

„riZiKinGA erZinti 
DieDuKuS“
Veiksmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Bruce Willis, Morgan 
Freeman, Helen Mirren.

Frenkas, Džo, Marvinas ir Vikto-
rija - buvę geriausi CŽV agentai. 
Jie žino per daug slaptos infor-
macijos, todėl tampa žudikų tai-
kiniais...lnK

22.30

BtV
23.20

tV6
22.00
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
13-19 d. 16.55, 19, 21.05, 23.45 val. 
(23.45 val. seansas vyks 13-14, 18 d.).
„svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 13-19 d. 
16.40, 18.30, 21.10 val.
„sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
13-19 d. 16, 18.40, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas 
vyks 13-14, 18 d.).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 13-19 d. 14.20, 19.20, 21.35, 23.55 val.  
(23.55 val. seansas vyks 13-14, 18 d.).
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
13-19 d. 13.05 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 13-19 d. 10.10, 12.25, 15.30, 17.35, 19.40, 21.40, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 13-14, 18 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 13-19 d. 10.50, 12.15, 13.10, 
14.40, 16.45 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 13-19 d. 11, 15.05, 
20.40, 23.05 val. (23.05 val. seansas vyks 13-14, 18 d.).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
13-19 d. 18 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.20, 14.30 val. (10.20 val. 
seansas vyks 14-15 d.).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 12.55, 
18.50 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 11.20, 13.15 val.

„lego ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 13-19 d. 10.40, 13.40 val.
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, 3D, V) - 13-19 d.  
15.40 val.
„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 10.30 val.
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 13-19 d. 11.10 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 15.35, 
21.30, 23.35 val. (21.30 val. seansas vyks 14, 16, 18 d.; 
23.35 val. seansas vyks 13-14, 18 d.).
„Meilė angelų mieste“ (komedija, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 18.25 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
13, 15, 17, 19 d. 21 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
13, 15, 17, 19 d. 21.30 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 14, 16, 18 d. 21 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, 
JAV, N-16) - 13-19 d. 14, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50 val.  
(16 d. 18.30, 21.10 val. seansai nevyks; 23.50 val. seansas 
vyks 18 d.).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 13-19 d. 11.30, 19, 21.30, 23.40 val. 
 (16 d. 21.30 val. seansas nevyks; 23.40 val.  
seansas vyks 18 d.).
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
13-19 d. 11.20, 16.30, 18.30 val. (14, 16 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
13-19 d. 13.25, 18.20, 20.55, 23.20 val. (16 d. 20.55 val. 
seansas nevyks; 23.20 val. seansas vyks 18 d.).

„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
13-19 d. 14.10, 16.20, 18.40, 20.45, 23 val.
 (16 d. 18.40 val. seansas nevyks; 23 val. seansas  
vyks 18 d.).
„užburtoji fleita“ (originalo k.) - 14 d. 
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Kalnų stebuklas - netikėta draugystė“ (Vokietija, 
N-7) - 19 d. 13 val. (12-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir 
jaunimo filmų festivalis).
nepatogus kinas (festivalis) - 13-19 d.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-19 d. 11, 13.05, 15.10, 17.20, 19.30, 
21.45, 23.30 val. (16 d. 17.20, 19.30 val. seansai nevyks; 
23.30 val. seansas vyks 18 d.).
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 
11.40, 16.25, 18.45, 21, 23.40 val. (16 d. 18.40, 21 val. 
seansai nevyks; 23.40 val. seansas vyks 18 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 13-19 d. 11.10, 13.30,  
16.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 13-19 d.  
11, 18 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ 
(veiksmo f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) -  
13-19 d. 14.30, 21.30, 23.10 val. (23.10 val. seansas  
vyks 18 d.).
„lego ninjago filmas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, Danija, V) - 13-19 d.  
11.10, 16 val. (11.10 val. seansas vyks 14-15, 18 d.).
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 14-15, 18 d. 
11.15 val.

„C’est la vie!“
Kino gurmanų ir kritikų išgirti bei my-

limi, filmų „Neliečiamieji“ ir „Samba“ kū-
rėjai Oliveris Nakače (Olivier Nakache) ir 
Erikas Toledano (Eric Toledano) sugrįžta 
su nauja komedija „C’est la vie!“. Maksas 
dirba pobūvių organizatoriumi jau daugiau 
nei trisdešimt metų. Ir jis tikrai pats ge-
riausias! Suorganizavo šimtus švenčių, ta-

čiau jam kyla noras nuo viso to pailsėti. 
Visgi reikia išpildyti dar vieną užsakymą - 
surengti prabangias Pjero ir Elenos vestu-
ves XVII amžiaus dvare. Kaip visada, Mak-
sas suplanavo kruopščiai: pasamdė padavė-
jų komandą, virėjus, indų plovėjus, davė 

nurodymus fotografui, užsakė muzikantus, 
gėlių dekoracijas - visus reikalingus tobulos 
šventės ingredientus... Bet, kaip tyčia, vie-
na paskui kitą pasipila klaidos, kurios gali 
sugadinti pačias gražiausias šventės aki-
mirkas, ir nepriekaištingą planą paversti 
chaosu, katastrofa.

Atėję žiūrėti šios komedijos, ne tik su-
žinosite visas vestuvių pokylio organizavi-
mo paslaptis - ką reikia ir ko nereikia da-
ryti, kad šventė jus džiugintų, o nevirstų 

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 13 d.

n Romantinė komedija, Prancūzija, 2017

n Režisieriai: Olivier Nakache, Eric Toledano

n Vaidina: Jean-Pierre Bacri, Gilles 

Lellouche, Suzanne Clement, Jean-Paul Rouve, 

Judith Chemla ir kiti

„C’est la vie!“ - komedija  
su prancūziškos  

prabangos skoniu
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„Ratai 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 13.50 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
13-19 d. 13.50, 19.05 val. (19.05 val. seansas vyks  
14, 17, 19 d.).
„Kiškių mokykla“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Vokietija, V) - 13-15, 18 d. 11.30 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-18 d. 13.40 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13-19 d. 16.10 val.
„Viktorija ir Abdulas“ (biografinė istorinė drama, 
Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 13, 15, 18 d. 19.05 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13, 15, 18 d. 21.45 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
14, 17, 19 d. 21.45 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 13, 17, 19 d. 21.10 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 
15, 18 d. 21.10 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Du pasauliai“ (dokumentinis f., Lenkija) - 13 d. 11 val. 
14 d. 15.30 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva) - 13 d. 17 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija) - 13 d. 
18.50 val. 15 d. 21.10 val. 19 d. 16.40 val.
„Akimui“ (dokumentinis f., JAV) - 13 d. 21 val.
„Slaptas Ikbalo receptas“ (komiška drama, Danija) - 
14 d. 13.40 val.
„Normalus autistinis filmas“ (dokumentinis f., 
Čekija) - 14 d. 17 val.
„Cemento skonis“ (dokumentinis f., Vokietija, 
Libanas, Sirija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras) -  
14 d. 19.15 val.

„Kita pusė“ (dokumentinis f., Prancūzija, Italija) - 14 d. 21 val.
„Pirmoji nakvynė“ (filmas visai šeimai, Švedija, 
Olandija) - 15 d. 13.20 val.
„Lagūna“ (dokumentinis f., Meksika, JAV) - 15 d. 15 val. 
16 d. 12.15 val.
„Pavainikė“ (dokumentinis f., Švedija, Norvegija) - 
15 d. 16 val.
„Birmos posmai“ (dokumentinis f., Nyderlandai, 
Norvegija) - 15 d. 17.15 val.
„Saitas 2“ (dokumentinis f., Kambodža, Prancūzija) - 
15 d. 19 val.
„Džo smuikas“ (dokumentinis f., JAV) - 16 d. 11 val.
„Suaugėliai“ (dokumentinis f., Čilė, Nyderlandai, 
Prancūzija) - 16 d. 15 val.
„Nėra kur slėptis“ (dokumentinis f., Norvegija, 
Švedija) - 16 d. 18.45 val.
„Ledo ir nikelio mėnulis“ (dokumentinis f., Kanada) - 
16 d. 21 val.
„Šmėklos klaidžioja po Europą“ (dokumentinis f., 
Graikija, Prancūzija) - 17 d. 17 val.
„S21: Raudonųjų khmerų mirties mašina“ 
(dokumentinis f., Kambodža, Prancūzija) - 17 d. 19 val.
„Rytojaus jūra“ (dokumentinis f., Kazachstanas, 
Vokietija) - 17 d. 21 val.
„Kada nurims šis vėjas“ (dokumentinis f., Lenkija) - 
18 d. 17.30 val.
„Neregio užrašai“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija) - 18 d. 19 val.
„Rezidencijos būgnai / Sienos“ (dokumentinis f., 
Kosovas / Slovėnija) - 18 d. 21.15 val.
„Žarijos nevyniojamos į popierių“ (dokumentinis f., 
Kambodža, Prancūzija) - 19 d. 19 val.
„Diena prie Drinos / Flotelis Europa“ (dokumentinis f., 
Bosnija ir Hercegovina / Danija, Serbija) - 19 d. 20.45 val.

MULTIKINO OZAS
„Didžiapėdžio vaikis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 14 d. 14 val.
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 13, 16-18 d. 16.15, 18.45 val. 14-15 d. 18.45 val. 
19 d. 18.30 val.
„Svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
13 d. 12.15 val. 14, 17 d. 12.15, 22 val. 15 d. 22 val.  
16, 18 d. 12.15, 19.15, 22 val. 19 d. 18.45, 22 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija) - 
13 d. 16.15, 18.45 val. 14-15, 17, 19 d. 16.45, 19.15 val. 
16, 18 d. 16.45 val.
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
13 d. 15, 17, 19 val. 14-18 d. 15, 17, 19, 21 val. 19 d. 19, 
21 val.
„Sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
13 d. 16.30, 19 val. 14-19 d. 17, 19.30, 22 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 14 d. 15.15, 17.15, 19.15 val. 15-18 d. 15.15, 
17.15, 19.15, 21.15 val. 19 d. 14.45, 19.15, 21.15 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 13 d. 11.45, 
15, 18.15 val. 14-18 d. 11.45, 15.15, 18.45, 21.15 val.  
19 d. 18.45, 21.15 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 14, 16-17 d. 20.15 val. 
15 d. 20.30 val. 18 d. 19.30 val. 19 d. 13.45, 20.30 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 13 d. 10, 11.15, 12.15, 
13.45, 14.30, 16.45, 19 val. 14 d. 10.15, 12.30, 13.45, 15, 
17.45 val. 15 d. 10.30, 11.15, 12.45, 13.45, 16,  
18.15 val. 16-17 d. 10.15, 11.15, 12.30, 13.45, 15,  
17.45 val. 18 d. 10.15, 11.15, 12.30, 13.45, 15, 17.15 val. 
19 d. 11.15, 12.30, 13.45, 16.15 val.

nevaldoma, kad ir linksmų situacijų virtine. 
Pasiruošimo vestuvėms užkulisiai - kaip 
pats gyvenimas, pilnas pakilimų ir kritimų, 
juoko ir ašarų, humoro ir nuoskaudų. Kaip 
amerikietiški kalneliai, kuriais skriedami 
patiriame tikrą magiją ir begalę emocijų. Fil-
me nuostabiai atsiskleidžia žavi Žano Pjero 
Bakri (Jean-Pierre Bacri) vaidyba, aktorius 
pripažintas vienu iš geriausių visų laikų 
Prancūzijos aktorių.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.



58 laisvalaikis 2 0 1 7  s p a l i o  1 3

„Sniego 
senis“

„Snowman“

Oslą krečia mįslingų žmogžudysčių serija - 
kasmet iškritus pirmajam sniegui pagrobiama 
ir žiauriai nužudoma moteris. Manydamas, jog 
į miestą atklydo serijinis žudikas, tirti nusikal-
timų imasi detektyvas Haris Houlas, kurį įkū-
nijo Maiklas Fasbenderis (Michael Fassben-
der), pastebintis, jog visi žmogžudysčių taiki-
niai - ištekėjusios moterys, kurių mirties vie-
toje išdygsta sniego senis. Pasitelkdamas ge-
riausius specialistus, Haris ima sekti žudiko 
pėdsakais tikėdamasis išnarplioti painią dėlio-
nę, iki kol iškris pirmasis sniegas. Tačiau ar 
bebaimis detektyvas netaps pirmuoju vyru, 
pakliuvusiu į serijinio žudiko pinkles?..

„Sniego senis“ sukurtas remiantis to pa-
ties pavadinimo norvegų rašytojo ir muzi-
kanto Jo Nesbo knyga. Knygų seriją apie 

intelektualų detektyvą-alkoholiką parašęs 
vyras filmo kūrėjams padiktavo idėją - „Snie-
go senį“ paversti filmų serija. Istorijos po-
tencialą liudija ir režisieriaus Martino Skor-
sezės (Martin Scorsese) noras ekranizuoti 
šią istoriją. Galiausiai, prispaustas darbų gau-

sos, režisieriaus kėdę vyras užleido švedui 
Tomasui Alfredsonui, pats perimdamas pro-
diuserio pareigas ir padėdamas į filmavimo 
aikštelę sukviesti žvaigždyną, besifilmuojan-
tį tik aukščiausios prabos filmuose.

„Forum Cinemas“ inf.

 Kinas
Premjera

„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 14-19 d. 21.45 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 13 d. 10.30, 11.45,  
13, 14 val. 14-15 d. 10.30, 12, 13, 14.30, 16.15 val.  
16-17 d. 10.30, 12, 13, 14.30 val. 18 d. 12, 14.30 val.  
19 d. 11.30 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13 d. 10.15, 12.15, 14.15 val.  
14 d. 10.30, 12.30, 14.45 val. 15 d. 10.30, 11.45,  
12.30, 14.45 val. 16-18 d. 10.30, 12.30, 14.45 val.  
19 d. 10.30 val.
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 14 d. 11 val. (specialus 
seansas mažiukams).
„Kaip susirasti vyrą“ (N-13) - 18 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Beatričės bučinys“ (drama, Prancūzija) - 13 d. 18 val. 
18 d. 19.50 val.
„Gobšius!“ (komedija, Prancūzija) - 13 d. 20.10 val. 
14 d. 19.40 val.
„Šerkšnas“ (drama, Lietuva, Ukraina, Prancūzija, 
Lenkija) - 14 d. 14 val.
„Kita vilties pusė“ (komiška drama, Suomija, 
Vokietija) - 14 d. 16 val. 18 d. 18 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, Lenkija) - 14 d. 17.50 val.
„Siena: tarp Rytų ir Vakarų“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 17 d. 18 val.
Ekskursija po kino archyvą - 17 d. 19 val.
„Moteris ir ledynas“ (dokumentinis f., Lietuva, Estija) - 
19 d. 18 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
13-19 d. 12.40, 16.10, 18.50, 21.30, 0.10 val. (0.10 val. 
seansas vyks 14-15, 19 d.).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, 
N-13) - 13-19 d. 11.10, 15.20, 17.40, 20.20, 0.05 val. 
(17.40 val. seansas vyks 13, 15, 17, 19 d.; 0.05 val. 
seansas vyks 14-15, 19 d.).

„Svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 13-19 d. 
13.30, 18.15, 22.40 val.
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 
13, 15, 17, 19 d. 22.05 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, Prancūzija, N-13) - 
14, 16, 18 d. 17.40 val.
„užburtoji fleita“ (originalo k.) - 14 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano 
operos!)
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, 
Lietuva, N-13) - 13-19 d. 10.10, 13.20, 15.25, 17.35, 
19.45, 20.50, 21.55, 22.55, 0.20 val. (0.20 val. seansas 
vyks 14-15, 19 d.).
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 13-19 d. 10.40, 12.15, 13, 
14.40, 17.15 val.
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 13-19 d. 10.30, 12.55,  
14.55 val. (10.30 val. seansas vyks 14-15, 18 d.).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo 
f., Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 13-19 d. 
12.30, 17 val. (14 d. 17 val. seansas nevyks).
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 13-19 d. 15.25, 
20.40 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 10.20, 
19.35 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, Prancūzija, V) - 
13-19 d. 11, 15.55 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 14, 16, 18 d. 
22.05 val.
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.50 val.
„Kingsman. Aukso ratas“ (veiksmo komedija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, N-16) - 13, 17, 19 d. 19 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13, 
17, 19 d. 21.40 val.
„Loganų sėkmė“ (komiškas trileris, JAV, N-13) - 15-16, 
18 d. 19 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 15-16, 
18 d. 21.40 val.

KLAIpĖDA

FORuM CINEMAS
„Sniego senis“ (kriminalinė siaubo drama, JAV, N-16) - 
13-19 d. 16.30, 21.35, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 18 d.).
„Svetimšalis“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 13-19 d. 
15, 21.50, 23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 18 d.).
„Kaip išsirinkti vyrą“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
13-19 d. 10.40, 19.15, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 18 d.).
„Gyvenimas prieš akis“ (komedija, Rusija, N-16) - 13-19 d. 
17.35, 19.40, 21.40 val. (17 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„užburtoji fleita“ (originalo k.) - 17 d. 19.55 val. 
(Tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko 
Metropolitano operos įrašas!)
„Mano mažasis ponis“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Kanada, V) - 13-19 d. 10.10, 11.10, 12.30, 
13.30, 15.40, 16.50 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ (komedija, Lietuva, 
N-13) - 13-19 d. 14.50, 16.55, 18, 19, 20.15, 21.10, 22.20 val. 
(18 d. 16.55 val. seansas nevyks; 22.20 val. seansas vyks 18 d.).
„Lego Ninjago filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, Danija, V) - 13-19 d. 11, 13.20, 15.50 val.
„Operacija „Riešutai“ 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Kanada, JAV, Pietų Korėja, V) - 13-19 d. 10.20, 
14.40 val. (10.20 val. seansas vyks 14-15, 18 d.; 18 d. 
14.40 val. seansas nevyks).
„Emodži filmas“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 12.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, 3D, N-13) - 13-19 d. 18.10 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (veiksmo f., 
Didžioji Britanija, JAV, Kanada, N-13) - 13-19 d. 13 val.
„Džiunglių būrys“ (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 13-19 d. 12.20 val.
„Šventasis“ (drama, Lietuva, N-13) - 13-19 d. 19.10 val.
„Tas“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13, 16 d. 21.30 val.
„Besivaikantys mirtį“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
14, 19 d. 21.30 val.
„Dar stipresnis“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
15, 18 d. 21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo spalio 13 d.

n Kriminalinė drama, JAV, 2017

n Režisierius: Tomas Alfredson

n Vaidina: Michael Fassbender, J. K. Simons, 

Charlotte Gainsbourg, Rebecca Ferguson, Val 

Kilmer, Chloe Sevigny ir kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

Filmo „Sniego senis“ žvaigždė - 
Maiklas Fasbenderis  

(Michael Fassbender)
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Kaip  
išsirinkti vyrą“

„Home Again“

Kartais, kai atrodo, kad viskas slysta iš 
rankų ir blogiau jau nebus... įdomiausia dalis 
tik prasideda! Alisa, kurią vaidina Rys Viters-
pun (Reese Witherspoon), - žavi vieniša mama. 
Neseniai išsiskyrusi su vyru, ji nusprendžia 
versti naują gyvenimo puslapį ir su savo dviem 
dukterimis grįžti į gimtinę Los Andžele.

Švęsdama savo 40-ąjį gimtadienį, Alisa 
sutinka tris žavius filmų kūrėjus, kuriems ver-
kiant reikia vietos, kur apsistoti. Įkalbėta savo 

mamos, moteris laikinai apgyvendina vyrukus 
savo svečių namelyje, bet situacija pakrypsta 
netikėta linkme... O dar labiau komplikuojasi, 
kai staiga tarpduryje išdygsta buvęs vyras. 
Pasirodo, moteriai ir keturiems vyrams vie-
nuose namuose gali būti ankštoka...

Debiutuojanti amerikiečių režisierė Ho-

li Mejers Šajer (Hallie Meyers-Shyer) pri-
stato nuotaikingą, šviesią ir šiltą romantinę 
komediją apie meilę, draugystę ir šeimą, 
bet svarbiausia - apie vieną didelę gyveni-
mo pamoką - kai net ir bandymas pradėti 
viską iš naujo reikalauja patirties.

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS Kinas/TeaTras

Premjera

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
13 d. 18.30 val. - L.A.Minkus „Don Kichotas“. 3 v. baletas. 
Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.
14 d. 18.30 val. - Operos solisto Eduardo Kaniavos 
jubiliejui. G.Verdi „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
15 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
13 d. 13 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
14 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
15, 17 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
15 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
K.Binkis „Atžalynas“. Rež. J.Vaitkus.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
A.Čechov „Trys seserys“. Rež. Y.Ross.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Jokela 
„Fundamentalistai“. Rež. J.Vaitkus.
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Šokio spektaklis 
„Idiotas“. Rež. A.Cholina (ACH teatras).

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
13 d. 18 val. - H.Ibsen „Junas Gabrielis Borkmanas“. 
Rež. G.Varnas.
14 d. 18 val. - D.Wasserman „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
15 d. 15 val. - „Coliukė“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. R.Matačius.
18 d. 18 val. Salė 99 - Premjera! „Apsėdimas“ 
(pagal F.Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“).  
Rež. P.Makauskas.
19 d. 11 val. Salė 99 - Edukacinis projektas „Ekskursija į 
teatro vidų“. Autorė A.Pukelytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
18 d. 10 ir 12 val. - „Rūgpienio kaimas“ (teatras 
„Talent“, Minskas).
18 d. 18.30 val. - Elena Dudič pristato du 
monospektaklius „Dvi meilės istorijos“.

RAGAniuKĖs TEATRAs
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Lokys ir mergaitė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

13 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė. Rež. A.Kaniava.
14 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
15 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
14, 15 d. 14 val. - Premjera! „O viešpatie, Vilnius!“ 
Rež. A.Storpirštis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
13 d. 19 val. Kišeninėje salėje - ARTŪRO AREIMOS 
TEATRAS: „Klamo karas“ (N-14). Rež. A.Areima.
13 d. 19 val. Juodojoje salėje - SIRENOS’17: „Gyvenimo 
imitacija“. Rež. K.Mundruczo.
14 d. 12 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A.Giniotis.
15 d. 15 val. Kišeninėje salėje - Stalo teatras: „Vėjų 
motė“. Spektaklio kūrėjai: S.Degutytė, S.Dikčiūtė, 
V.Narkevičius, L.Skukauskaitė, T.Juozapaitis.
15 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Tamošius Bekepuris“. Rež. C.Graužinis.
16 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė.
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - (Ne)labai spektaklis 
„Contemporary?“
17 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Spektaklis šeimai 
„Rūke“. Rež. J.Laikova.
18 d. 18.30 val. - ATVIRAS RATAS: „Lietaus žemė“ 
(N-14). Rež. A.Giniotis.

18 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-13). Rež. C.Graužinis.
19 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! HONEY, I’M 
HOME! Idėjos autorius ir rež. A.Burkšaitis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
15 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
13 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba Nemirštančio opti-
misto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.
14 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“. Rež. A.Giniotis.
14 d. 19 val. - „Heraklis“ (N-18). Rež. G.Aleksa.
15 d. 16 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.
19 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

VAiDilOs TEATRAs
17 d. 18.30 val. - „Alter Ego“. Rež. Š.Šulc.
18 d. 19 val. - Mylinčios muzikos vakaras „Širdies 
kelionė“.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“ 
(N-16). Rež. A.Kurienius.
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Labas, Lape!“ 
Rež. E.Kižaitė.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“ (N-16). Rež. V.Bareikis.
15 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - M.Maeterlinck „Žydroji 
paukštė“. Rež. V.Martinaitis.
15 d. 19 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubu-
sim“. Rež. M.Klimaitė.
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - H.Ibsen „Junas 
Gabrielis Borkmanas“. Rež. G.Varnas (Valstybinis jaunimo 
teatras).
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Ivaškevičius 
„Madagaskaras“. Rež. R.Tuminas.
18 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
19 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“ (N-16). 
Rež. A.Areima.

Kino teatruose nuo spalio 13 d.

n Komedija, JAV, 2017

n Režisierė: Hallie Meyers-Shyer

Vaidina: Reese Witherspoon, Pico Alexander, 

Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Michael Sheen, 

Candice Bergen, Lake Bell ir kiti

n iMDB: 5,7/10

Modernioje romantinėje komedijoje 
vaidina žavioji „Oskaro“ laureatė  

Rys Viterspun (Reese Witherspoon)
„Forum Cinemas“ nuotr.
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 TeaTras/KoncerTai

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
13 d. 18 val. - Premjera! I.Kalman „Misteris X“. 
2 d. operetė. Rež. V.Streiča. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 18 val. - R.Kočiantė „Notrdamo legenda“. 
2 d. šokio spektaklis. Choreogr. A.Jankauskas.  
Dir. J.Janulevičius.
15 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio varpai“. 
2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).
19 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. O.Žiugžda.
15 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS  
TEATRAS

17, 18 d. 18. 30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
A.Stasiuk „Naktis“. Rež. A.Jankevičius.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
15 d. 11 val. - „Sapnų pasakėlė diena / vandenynas“. 
Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
15 d. 13 val. - „Pasaka be pavadinimo“. 
Rež. E.Miškinytė.

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS  
TEATRAS

13 d. 18 val. Didžiojoje salėje - G.Grekovas „Hanana, 
kelkis ir eik“ (N-16). Rež. R.Augustinas A.
14 d. 18 val. Didžiojoje salėje - K.Zanussi „Hybris 
(Puikybė)“. Rež. K.Zanussi.
15 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršakas „Katės 
namai“. Rež. V.Mazūras.
15 d. 18 val. Didžiojoje salėje - M.Camoletti 
„Prancūziškos skyrybos“. Rež. D.Kazlauskas.

pANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
13 d. 18 val. - Evelinos Sašenko koncertinė programa 
„Nuo bardų dainų iki Chanson...“ N.Bakula (akordeonas).

15 d. 18 val. - Koncertas „Pop muzika su peru-
kais“. Solistai: I.Pliavga, D.Varnas, I.Baublytė (fleita), 
V.Dovydauskas (klavesinas). Styginių kvartetas „Chordos“.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Žaismingos muzikos 
garsų orkestras“. Klaipėdos kamerinis orkestras.
17 d. 12 val. - Edukacinės programos. Kristupo medinių 
pučiamųjų instrumentų kvintetas, dalyvauja muzikologė 
J.Skiotytė-Norvaišienė.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Robertas Beinaris ir drau-
gai“. Kamerinis ansamblis „Musica humana“, Obojų kvin-
tetas LT; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų 
instrumentų kvintetas „Nauji garsai“: P.Gefenas (fleita), 
R.Beinaris (obojus), R.Savickas (klarnetas), D.Stoskeliūnas 
(fagotas), I.Kuleševičienė (valtorna), instrumentinis ansam-
blis „Vilniaus klarneta“, solistai: S.Liamo (sopranas), 
A.Vizgirda (fleita), R.Beinaris (obojus), G.Kuzma (klarnetas).

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
15 d. 16 val. - „La bonne musique“. Čiurlionio kvarte-
tas, A.Kriščiūnaitė (sopranas), A.Kisieliūtė (fortepijonas), 
G.Pyšniak (violonečlė).

ŠV.KOTRyNOS  
BAŽNyČIA

13 d. 19 val. - XII tarptautinio folkloro festivalio 
„Pokrovskije kolokola“. Koncertas „Unikalios tradicijos“. 
Dalyvauja: folkloro kolektyvai iš Azarbaidžano, Baltarusijos, 
Estijos, Gruzijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Slovakijos, 
Ukrainos.
19 d. 19 val. - XV Tarptautinis dainuojamosios poe-
zijos festivalis „Tai - aš“. Koncertas „Muzika iš šaknų“. 
Atlikėjai: L.Drumeva (Bulgarija), B.Monaghan (Šiaurės 
Airija), D.Steponavičienė-Rugiaveidė su šeima (Lietuva), 
A.Klova su instrumentine grupe „Vydraga“ (Lietuva), 
A.Zdanavičiūtė (Lietuva), R.Mikalajūnas (Lietuva), 
J.Kirjackis (Lietuva).

KAUNAS

KAUNO VALSTyBINĖ  
FILHARMONIJA

13 d. 18 val. - Armėnijos kultūros dienos Lietuvoje. 
Fortepijono virtuozo Hayk Melikyan (Armėnija) rečitalis.
14 d. 17 val. - „Tango ritmu“. Atlikėjai: Kamerinis 
ansamblis „Vilniaus arsenalas“. L.Šulskutė (fleita), 
R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (fortepijonas).
15 d. 18 val. - Armėnijos kultūros dienos Lietuvoje. 
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian 
(JAV), vadovas A.Treikauskas). Solistai: J.Aleksanyan 
(sopranas), G.Vardanyan (baritonas), A.Zheltyrguzov (bari-
tonas, Kazachstanas). Dir. C.Orbelian (JAV).
17 d. 18 val. - Jaunieji Lietuvos talentai. Ansamblis 
„Artistico“ (meno vadovai: D.Dėdinskaitė, G.Pyšniak).
18 d. 18 val. - „Ispaniškas suvenyras“. Fortepijoninis trio 
„Kaskados“: A.Šikšniūtė (fortepijonas), R.Mataitytė (smui-
kas), E.Kulikauskas (violončelė).
19 d. 19 val. - Pramoginė muzika. „Amber quartet“: 
V.Mikeliūnas (I smuikas, kvarteto meno vadovas), 
T.Dešukas (II smuikas), T.Petrikis (altas), O.Švabauskaitė 
(violončelė).

iškart šovė į topus

Iš viso N.Furtado yra išleidusi šešis studi-
jinius albumus. Naujausias iš jų „Ride“ pasiro-
dė dar šiemet. Pirmąjį pripažinimą ir „Grammy“ 
statulėlę už geriausią moterišką vokalą ji pelnė 
po albumo „Who Nelly“ išleidimo 2000 m. spa-
lį. Jaunutė mėlynakė Kanados dainų kūrėja 
iškart šovė į topų viršūnes, sulaukė muzikos 
gerbėjų ir kritikų teigiamų įvertinimų.

„Studijoje praleidome beveik 18 mėnesių. Su 
„Track&Field“ prodiuseriais dirbome kone kas-
dien, turėjome laiko pritaikyti įdomesnius ritmus 
ir melodijas. Buvo įdomu viską atlikti gyvai, bet 
tada maniau, kad dainos geriausiai skamba klubo 
aplinkoje“, - apie pirmą albumą kalbėjo atlikėja.

Singlai „I’m Like a Bird“ ir „Turn Off the Light“ 
tapo vienomis populiariausių 2001 m. dainų. Po 
trejų metų puikiai įvertintas ir ant rasis jos albumas 
„Folklore“, kuriame buvo 2004 m. Europos futbo-
lo čempionato himnas „Forca“ ir kritikų išgirtas 
kūrinys „Powerless (Say What You Want)“.

Amžiaus pradžioje  
Neli FurtAdo 

(Nelly Furtado) singlai ir  
albumai karaliavo radijo  
stotyse, o vaizdo klipai  

nuolatos sukosi per MtV  
kanalą. Spalį sueina  

17 metų nuo pirmojo  
netrukus Kaune koncertuo-
siančios Kanados atlikėjos  

albumo išleidimo.

Evelina Sašenko

EPA-Eltos nuotr.

Kaune koncertuo sianti N.Furtado - 6 albumus išleidusi popžvaigždė
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/KoncerTai/Parodos

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Paroda „Academie de Vilna - Vilniaus piešimo mokykla 
1866-1915“
„Vilnius. Topophilia. Vilniaus vaizdai iš advokatų kontoros“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio 
stiklo paroda „Monologai“

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Prijaukinta gamta. XVIII-XXI a. Paroda iš mados istoriko 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Adomo Galdiko (1893-1969) kūrybos paroda
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Bokšto g. 20/18
Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Sigito Staniūno paroda „Paslapčių sonetai“
Vytauto Kasiulio dailės  

muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Henrikas Šalkauskas (1925-1979).  
Mažoji retrospektyva“

A. ir A.Tamošaičių galerija  
„Židinys“

Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir  
audiniai, Tamošaičių kūriniai

Pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13

Židrijos Janušaitės kūrybos paroda „Apie ilgesį,  
prisilietimus ir atsivėrimą“

s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Druskininkų dailininkų A.Nedzelskio, A.Šuliausko, 
A.Mosiejaus, L.Vrubliauskienės, O.Zakarienės, 
D.Sinkevičiaus, R.Žukauskaitės, O.Olšauskienės, 
S.Jakavonienės darbų paroda

„loose“: chemija su Timbalandu  
ir populiarumo pikas

Nors N.Furtado karjera klostėsi gana 
sėk mingai, tikrą proveržį ji padarė kartu su 
hiphopo prodiuseriu Timbalandu. 2006 m. 
išleistas trečiasis jos albumas „Loose“. Tuo 
metu albumus išleido ir kitos scenos superž-
vaigždės Džastinas Timberleikas (Justin 
Timberlake), Bijonsė (Beyonce), didžiojoje 
scenoje debiutavo kantri muzikos atlikėjos 
Teilor Svift (Taylor Swift) ir Keri Andervud 
(Carrie Underwood), tačiau tai nesutrukdė 
N.Furtado studijiniam darbui patekti tarp 
geriausiai tuo metu perkamų albumų. „Lo-
ose“ juntama ryški hiphopo įtaka, dainos 
tapo ritmingesnės.

Kūriniai „Promiscuous“ ir „Maneater“ 
galutinai pakeitė N.Furtado, kuri iki tol buvo 
žinoma kaip nuoširdžių, melancholiškų dainų 
autorė, įvaizdį. Atlikėja atskleidė savo mo-
teriškumą ir žavesį, jos įvaizdis tapo atvires-

nis ir seksualesnis, dainų tekstai tapo labiau 
provokuojantys. Muzikos kritikai sako, kad 
albumo sėkmę lėmė kanadietės ir hiphopo 
superžvaigždės Timbalando magiška chemi-
ja, kuri parodė, kad abu muzikos kūrėjai yra 
daug universalesni, nei iki šiol manė jų ger-
bėjai.

„Norėjau išleisti popalbumą ir parodyti, 
kad mano muzika gali būti priimtina plates-
nei auditorijai. Mes su Timbalandu sukūrė-
me kažką naujo. Džiaugiuosi, kad mūsų che-
mija iš įrašų studijos persikėlė ir į dainas“, - 
prisiminė N.Furtado.

Albumas šešis mėnesius buvo įrašinėja-
mas Majamyje. Kaip teigė pati atlikėja, šis 
laikotarpis jai buvo labai įdomus, bet ir ne-
lengvas, nes dienomis ji rūpinosi tuo metu 
dvejų metų dar neturinčia dukrele, o vaka-
rais iki paryčių dirbdavo studijoje. Po albumo 
išleidimo Neli ir Timbalandas surengė ne-
mažai bendrų pasirodymų, bet jų draugystė 
ir chemija baigėsi... pykčiais.

„Mes pykomės, riejomės dėl tam tikrų 
teisinių dalykų, kurių nebuvome anksčiau 
sutarę. Mūsų chemija pamažu išgaravo, ku-
rį laiką net nebendravome, aš nedalyvavau 
jo vestuvėse. Visgi dabar viskas yra gerai, 
mes esame puikūs draugai“, - teigė daini-
ninkė. Po itin sėkmingo albumo N.Furtado 
ėmėsi netikėto žingsnio - išleido albumą is-
panų kalba. Darbas pavadinimu „Mi plan“ 
net gavo „Latin Grammy“ apdovanojimą. Ji 
tapo pirmąja Kanados ir JAV dainininke, lai-
mėjusia šią statulėlę. 2012 m. pasirodė kitas 
albumas „The Spirit Indestructible“, su ku-
riuo atlikėja leidosi į koncertinį turą. Šių me-
tų kovą išleistas šeštas studijinis darbas „Ri-
de“, o debiutiniu singlu tapo daina „Pipe 
Dream“.

„Laisvalaikio“ inf.

Neli Furtado (Nelly Furtado) koncertas -  

spalio 24 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje

KlAiPėdA

KOnCERTŲ  
sAlė

13 d. 12 ir 18.30 val. - Žaismingos muzikos 
garsų orkestras XXII. Koncertas visai šeimai.  
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas  
M.Bačkus).
18 d. 18.30 val. I a. fojė - „Jaunatviški ir artistiški II“. 
Styginių ansamblis „Artistico“: D.Dėdinskaitė  
(meno vadovė, I smuikas), B.Gocentas (II smuikas), 
U.Petrauskaitė (I altas), V.Rimšaitė (II altas),  
G.Pyšniak (meno vadovas, I violončelė), G.Kaminskaitė  
(II violončelė).

KiTi MiEsTAi

18 d. 12 val. Naujosios Vilnios kultūros centro 
didžiojoje salėje - XIV profesionaliosios klasikinės muzi-
kos koncertų ciklas „Muzika - širdies daina“. J.Karaliūnaitė 
(sopranas), E.Davidovičius (tenoras), S.Asevičiūtė (smui-
kas), B.Asevičiūtė (fortepijonas). Vedėjas muzikologas 
V.Juodpusis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kaune koncertuo sianti N.Furtado - 6 albumus išleidusi popžvaigždė
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939

Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,  
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje, 
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

Restoranas „Esse“ 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, barai, restoranai
     

Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

teatras

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

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai

    
Koncertų organizatorius  
„ARTS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, www.artslibera.com

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

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncertai, renginiai

apgyvendinimo paslaugos 
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Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NaUJOs paprastos „laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės.  

Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida 
kosmetologinėms procedūroms, kūno 
įvyniojimams ir anticeliulitinėms 
procedūroms presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt

Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 
15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo oficialių 
kainų paslaugoms ir prekėms.
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt

Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 15% nuolaida 
visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 

Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik 
su „Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 15% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grOžiO paslaUgOs 

Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.  
Tel. (8 5) 261 7143, www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

sveikatiNgUmO paslaUgOs

Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.  
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt

Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 10% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kitOs paslaUgOs

Sostinių golfo klubas
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“ 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas  
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700,  
www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

spOrtas ir pramOgOs

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams,  
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai  
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kitOs prekės

    
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų  
kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt

mOkymO kUrsai

kitOs pramOgOs
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SVEIKINA

             

Neturintiems antrosios 
pusės svarbiausia bus šeimos 
tema. Dirbantiems kolektyve taps 
aišku, kokie santykiai jus sieja su 
kolegomis. Palankus metas įsigyti 
ar parduoti nekilnojamąjį turtą. 
Saugokitės avarinių situacijų.

JAUČIUI

Didelė tikimybė vienišiems 
sutikti sau lygų partnerį. Profesinėje 
veikloje viskas, ko imsitės, jums 
seksis, šią savaitę išnaudokite 
prasmingai. Palankus laikas atėjo 
besiruošiantiems sportuoti.

DVYNIAMS

Laukia laikini nesklandumai, 
galbūt net trumpalaikis išsiskyrimas.
Profesinėje veikloje nuo jūsų mažai 
kas priklausys, todėl padarykite viską, 
kas jūsų valioje, o visa kita palikite 
besiklostančioms aplinkybėms. 
Kuo ramiau į viską reaguosite, tuo 
sveikesni būsite.

AVINUI

Prognozė sPalio 13-19 d.

Meilės fronte nieko naujo, 
profesinėje veikloje šiuo metu  
jums siūloma neskubėti, o tęsti  
ir užbaigti pradėtus darbus. 
Neišlaidaukite, nes vėliau reikės 
labai smarkiai susiveržti diržus. 
Saugokitės kojų traumų.

ŠAULIUI

Meilės fronte skambės 
pergalės trimitai, su savo antraja  
puse galėsite kalnus nuversti. 
Finansiškai bus labai sėkmingas 
laikas, entuziazmo jums bus galima 
pavydėti, todėl pasistenkite nuveikti 
kiek galima daugiau. Saugokitės 
skersvėjų.

SKORPIONUI

Asmeniniame gyvenime 
viskas tekės sena vaga, vieniši gali 
sutikti savo antrą pusę. Profesinėje 
veikloje nestovėkite vietoje, ieškokite 
galimybių. Savo darbus koreguokite 
taip, kad rastumėte laiko sau, savo 
pomėgiams ir poilsiui.

SVARSTYKLĖMS

Santykių tema bus labai svarbi, 
nesivelkite į beprasmius pokalbius 
su antrąja puse. Darbe laukia lengvos 
permainos, rimtiems planams 
laikas netinkamas, apsiribokite tik 
kasdieniais darbais. Palankus metas 
apsilankyti pas stomatologą.

VĖŽIUI

Sėkmingas periodas 
asmeniniame gyvenime, jūsų antroji 
pusė bus dosni, maloniai nustebins 
savo dėmesiu ir rūpesčiu. Darbe bus 
sėkmingas finansinis periodas, teks 
daug dirbti. Palankus laikas pradėti 
sportuoti.

LIŪTUI

Dabar daug kas priklausys 
nuo jūsų asmeninės iniciatyvos, 
darysite - turėsite rezultatą. Laimės  
dvasia sklandys ore, norėsis ja 
dalytis su kitais, trokšite apkabinti 
ir mylėti visą pasaulį. Darbe viskas 
stosis į savo vėžes. Palankus 
laikas atlikti profilaktinį sveikatos 
patikrinimą.

MERGELEI

Darbo tema bus pagrindinė, 
todėl santykiams skirsite mažiau 
dėmesio. Šiuo laikotarpiu laukia 
daug veiklos, jums seksis, 
tad galite nuveikti išties daug. 
Palankus laikas apsilankyti pas 
gydytoją profilaktiniam sveikatos 
patikrinimui.

OŽIARAGIUI

Nesimėtykite į kraštutinumus, 
o apsispręskite, kam teiksite 
pirmenybę, socialiniam statusui ar 
savo asmenybei. Tobulėkite darniai, 
skirkite pakankamai laiko sau ir savo 
darbui. Asmeniniame gyvenime 
viskas tekės įprasta vaga.

ŽUVIMS

Meilės fronte naujų pažinčių 
nenumatoma. Jeigu  elgsitės 
racionaliai, finansinė padėtis 
gali akivaizdžiai pagerėti, nes šio 
laikotarpio sėkmė susijusi su 
bendravimu ir bendradarbiavimu. 
Atsargiai vairuokite, padidėjusi avarijų 
tikimybė kelyje.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Muzikologė, laidų vedėja  
Zita Kelmickaitė
1951 10 19

Laidų, renginių vedėjas 
Andrius Rožickas
1970 10 19

GEROS DIENOS: spalio 14 d. BLOGOS DIENOS: spalio 13,19 d.

Krepšininkas  
Mindaugas Kuzminskas
1989 10 19

Ledo ritulininkas  
Darius Kasparaitis
1972 10 16
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 

atsakymai:

Vertikaliai: Bizonas. Citata. Aras. 
Utrechtas. Teisė. Gali. Van. Loto. 
Atikas. Melas. Pranašo. Limpamas. 
Tymai. „Tauras“. Sm. Kis. Ja. Etnos. 
Pagal. US. To. Kotas. Mn. Asas. 
Paron. Krata. Sinopas. Makiažas.
Horizontaliai: Banalitetas. Ir. Matosi. 
Ozas. Pun. An. Os. Maro. SO. Lemas. 
Autolas. Pa. Estetas. Kas. Rios. Spor. 
Ties. Matom. Cė. Pt. Gana. Ch. Arykas. 
It. Tamil. Ki. Taginas. Ra. Pasakai. 
Maž. Laš. Junta. Patisonas. As.
Pažymėtuose langeliuose: 
Poezijos VaKaronė. 

SU
DO
KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumų  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki spalio 17 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtojai -  
Vincas jankūnas, Monika 
einoriūtė ir Valerija Butkutė 
iš Vilniaus. Jiems bus įteikti bilietai 
į „Vilniaus sporto festivalį 2017“, 
vyksiantį „Litexpo“ spalio 14-15 d.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

Kalbasi du valdininkai:
- Gal baigsi pusryčiauti?! Po 20 minučių 

einu pietauti ir tikrai tavęs nelauksiu!
l

Kiek reikia pinigų laimei, vyrai galutinai 
pradeda suprasti, kai susituokia su ta laime.

l

- Sklinda kalbos, kad skiriesi su vyru. 
Ar tikrai?

- Tikrai.
- Galiu tau rekomenduoti gerą advokatą.
- Ačiū, aš jau susiradau gerą bankininką.

l

Gimtadienio proga nupirkau žmonai 
perlų vėrinį, - giriasi bičiuliui vyriškis.

- Bet juk žadėjai pirkti automobilį.
- Taip, bet niekur negalėjau rasti netikro...

l

- Girdėjau, kad vedei. Kas čia tau šovė į 
galvą?

- Ai, nesinorėjo ištisai per bobas eiti...
- Na, o dabar kaip?
- O dabar norisi...

l

Tupi varna ant šakos, o snape - sūris. 
Pro šalį bėga lapė.

- Ei, varna, tu už Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungą balsavai?

Varna tyli.
- Ei, varna, dar kartą klausiu - tu už Lie-

tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą balsavai?
- Na ne.
Sūris iškrito, lapė jį pačiupo ir nubėgo. 

Varna tupi ir galvoja: „O jei būčiau balsa-
vusi, ar būtų kas pasikeitę?“

l

Kalbasi du draugai:
- Ar žinai, kad Jonas papuolė į ligoninę?
- O kas atsitiko? Dar vakar jį mačiau su 

gražia blondine.
- Ir jo žmona matė...

l

Gavo zuikis ir vilkas šaukimus atvykti į 
karo prievolės centrą. Nuėjo drauge. Pirmas 
į komisijos kabinetą užėjo vilkas. Ten kariš-
kis išsitraukia automatą ir klausia vilko:

- Ar žinai, kas čia?

- Ne...
- Hmm, o tanką esi matęs?
- Ne...
Kariškis susinervina, išsitraukia iš sei-

fo plytą ir vėl klausia:
- Tai gal žinai, kas čia?
- Taip! Tai plyta!
- Puiku, nukreipsim į statybinį būrį.
Vilkas išeina iš kabineto labai patenkin-

tas ir sako zuikiui:
- Daryk viską kaip aš, kartu tarnausime 

statybiniame būryje.
Zuikis užeina į kabinetą ir jau nuo 

slenksčio rėkia:
- Nieko nežinau, nieko nesu matęs!
Suglumęs karininkas sako:
- Na, bet kažką vis tiek žinai...
- Žinau, kad jūsų seife guli plyta!
Kariškis:
- Chm... eisi į kontržvalgybą! 

l

Krūtys yra pats geriausias įrodymas to, 
kad vyrai gali susikoncentruoti ties dviem 
dalykais iš karto...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

LOTOSAS. Puošniai dekoruotos valtys Bang Pakong upe plukdo didžiulę 
auksinę Budos statulą, o visi mėto lotoso žiedus - tai pagrindinis „Rap 
Bua“ ar „Lotoso gėlės gavimo“ šventės Bankoko pakraštyje akcentas.  
Tai senas tradicijas turintis festivalis Tailande. Lotoso gėlė čia laikoma 
šventa gėle, nes sakoma, kad Buda ėjo per lotoso gėles, kai gimė.

EPA-Eltos nuotr.




