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10 faktų apie laurą

jevgenijus šuklinas kelyje neskuba

Sportuojantys gyvena 
kokybiškiau
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dvynės Emilija ir iEva:

n Emilija ir Ieva gimė 1995 m. vasario 4 d. 

Vilniuje
n Nuo mažens pasirinko penkiakovę

n Šiuo metu Ieva studijuoja kineziterapiją, 

Emilija - verslą

n Ieva 2012 m. Pasaulio jaunių čempionate 

pirmą kartą tapo pasaulio čempione

n Emilija šią vasarą Europos suaugusiųjų 

estafečių varžybose su kita komandos nare 

laimėjo bronzos medalius

Dosjė

sporte viena  kitos konkurentėmis nelaikome
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Kas geriau supras sportininką, jei ne kitas sportininkas. O jei tas kitas  
sportininkas yra sesuo dvynė - tau pasisekė kone dvigubai. Dvynės  
Emilija (20) ir iEva (20) SErapinaitėS šiandien skina laurus penkiakovės 
sporte ir garsina lietuvos vardą užsienyje. nepaisant to, kad dėl profesionalaus 
sporto merginos turėjo „parduoti“ savo vaikystę, šiandien jos džiaugiasi,  
kad net ir sunkiausiais momentais nenusprendė visko mesti. O neišklysti iš  
kelio joms padėjo ne tik tėvų palaikymas, bet ir viena kitos padrąsinimai.

sporte viena  kitos konkurentėmis nelaikome

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Sportuojate nuo mažens. Papasako-
kite, kaip sportas atsirado jūsų gyvenime.

Ieva: Mūsų tėtis - buvęs šiuolaikinės 
penkiakovės atstovas.

Emilija: Iš pradžių vaikystėje tėtis mus 
nuvedė į plaukimą, paskui - į gimnastiką.

Ieva: Bet gimnastika mums pasirodė per 
daug stiprus ir daug jėgų reikalaujantis spor-
tas. Tačiau, savaitgaliais tėtis eidavo fechtuo-
tis. Kadangi mes pastebėjome, kad tėtis daž-
nai sportuoja, vieną dieną pasiūlė eiti kartu. 
Kai išbandėme šią sporto šaką, mums labai 
patiko, nes pasirodė kažkas nauja, nematyta. 
Ši sporto šaka susideda iš penkių skirtingų 
rungčių. Kurios ir sudomino mus.

- Ne paslaptis, kad, norint profesio-
naliai sportuoti, tam reikia skirti labai 
daug laiko. Nebuvo apmaudu, kad reikė-
jo parduoti bene visą vaikystę?

Ieva: Iš pradžių buvo sunku, kai matėme, 
kad mūsų bendraamžiai leidžia laisvalaikį su 
draugais, o mes - sporto salėje.

Emilija: Bet tėvai mus labai palaikė, sa-
kė, kad ateityje atsigriebsime už tai, ką pra-
radome. Nors tada netikėjome, dabar užau-
gusios matome, kad tos pramogos tebuvo 
vienos dienos nuotykis, o sportinis laimėji-
mas yra viso gyvenimo rezultatas. Supranta-
me, kad buvo verta dėti tiek pastangų dėl 
sporto. Dabar esame bent kažkiek žinomos. 
Nieko nepraradome.

Ieva: Visi mūsų prisiminimai iš vaikystės 
susiję su varžybomis. Ten susiradome draugų. 
Be to, matome, kad darbas nenuėjo veltui. Da-
bar važinėjame po pasaulį, į įvairias varžybas.

- Su sportininkais lengviau randate 
bendrą kalbą?

Ieva: Be abejo.
Emilija: Matyt, visi sportininkai taip pa-

sakytų. Bendraudami tarpusavyje sportinin-
kai visada kalba apie sportą. Pasikeičiame 
patarimais. Mes vienas kitą suprantame.

Ieva: Kitam sportu neužsiimančiam žmo-
gui pasakysi, kad sunku, jis palinkčios galva, 
ir tiek. Bet jis nesupras ir neužjaus tavęs, nes 
nežino, kas yra sportinis sunkumas.

- Niekada nebuvo minčių mesti sporto?
Ieva: Buvo tokių minčių 10 klasėje. Tada 

viskas sugriuvo į viena - reikėjo ruoštis eg-
zaminams, grafikas buvo labai įtemptas, daug 
važinėdavome, mokykloje nespėdavome at-
siskaityti įvairių darbų.

Emilija: Nebespėjome nei mokytis, nei 
sportuoti. Kaip tyčia ir draugai nepalaikė.

Ieva: Bet persilaužėme.
Emilija: Iškėlėm sau tikslą, sakėme, kad 

važiuojame į artimiausias varžybas. Jei pa-
vyks pasiekti gerų rezultatų, liksime sporte. 
Jei ne, mesime. Tačiau tą kartą mums pasi-
sekė. Ieva buvo pirma, o aš ketvirta Pasaulio 
jaunių čempionate. Tada nusprendėme tęsti 

savo karjerą sporte, ir jo nemesti. Be to, tai 
buvo pirmas didelis laimėjimas.

Ieva: Iki tol visi tik spaudė, o rezultatų 
nebuvo. Pradėjome manyti, kam čia save taip 
kankiname. Matyt, ir reikėjo tos kibirkštėlės, 
kuri užvestų ant to paties kelio, paskatintų 
nenuleisti rankų ir judėti pirmyn.

- Ar profesionaliai sportuojant reikia 
laikytis labai griežto režimo?

Emilija: Be abejo. Kiekvienas profesio-
naliai sportuojantis žmogus turi save prižiū-
rėti. Turi išsimiegoti, tvarkingai maitintis, 
subalansuoti tiek fizinę, tiek psichologinę bū-
seną. Tik tada bus rezultatas.

- Ko sau neleidžiate?
Ieva: Atsisakome vakarėlių iki paryčių.
Emilija: Net nejaučiame jų poreikio, nes 

paskui išsimuši iš režimo, reikia poros dienų, 
kad atgautum pusiausvyrą.

- O maistas?
Emilija: Oi, ne. Valgome kone viską. Vis 

tiek per treniruotę viską sudeginame. Tikrai 
nėra taip, kad atsisakome desertų. Nevalgo-
me nebent nesveiko maisto, vietoj traškučių 
pasirenkame vaisius. Jei valgome kokį nors 
pyragą, žiūrime, kad nebūtų labai riebus. Bet 
saldumynų tikrai neatsisakome. Esame sma-
ližės.

- Ar viena kitą laikote konkurentėmis?
Ieva: Ne. Net nebūna jokių pykčių, kad 

viena dalyvavo kokiose nors varžybose, o ki-
ta - ne.

Emilija: Atvirkščiai - viena kitą palaiko-
me, pagiriame. Jau geriau sesės laimėjimas 
ar dalyvavimas negu priešininkės. Smagu, kai 
girdi savo pavardę. Jei nepasisekė vienai, 
džiaugiamės, kad pasisekė kitai.

- Kaip susitvarkote su pralaimėji-
mais?

Ieva: Tai priklauso nuo to, kokias varžy-
bas pralaimime. Jei rungtyniaujame su jau-
nesniais ir pralaimime, būna skaudu.

Emilija: Tačiau jei rungiesi su suaugu-
siomis ir daugiau patirties turinčiomis mote-
rimis ir pralaimi, tuomet nėra to didelio nu-
sivylimo.

Ieva: Tokiais atvejais galvoji, kad dar tu-
ri laiko pasitempti, patobulėti, pasitreniruoti.

Dabar matome, 
kaD tos pramogos 
tebuvo vienos 
Dienos nuotykis, o 
sportinis laimėjimas 
yra viso gyvenimo 
rezultatas

Emilija

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  2 7

„LaisvaLaikio“ interviu

- Kokius išskirtumėte savo didžiau-
sius laimėjimus?

Ieva: Man vienas įsimintiniausių buvo 
2012 m. Pasaulio jaunių čempionatas, kai pir-
mą kartą tapau pasaulio čempione. Matyt, 
visą gyvenimą ta akimirka išliks atmintyje. 
Dar vienas didžiausias laimėjimas buvo 2014 
m. Pasaulio jaunimo čempionate, kai užėmiau 
antrąją vietą.

Emilija: Kai Ieva tapo pasaulio jaunių 
čempione, aš užėmiau penktąją vietą. O šią 
vasarą Europos suaugusiųjų estafečių varžy-
bose su komandos nare Lina Batulevičiūte 
laimėjome bronzos medalius.

- Kuri rungtis kuriai geriau sekasi?
Emilija: Man gal plaukimas, jojimas, Ie-

vai - fechtavimas.
Ieva: Sunku vienareikšmiškai pasakyti. 

Ne visose varžybose sporto rezultatai yra 
vienodi, tai lemia tiek dalyvių skaičius, tiek 
sėkmė burtų traukime jojimo rungtyje.

Emilija: Penkiakovėje viskas yra labai ne-
prognozuojama, išskyrus plaukimą. Įšoki į van-
denį ir maždaug sekundės tikslumu gali pasa-
kyti, koks bus plaukimo rezultatas. Bet, tarki-
me, jojimas - labai nenuspėjamas. Mes trau-
kiame burtus, su kokiu žirgu josime. O nuo 
žirgo labai daug kas priklauso. Kombinuota 
bėgimo ir šaudymo rungtis irgi neprognozuo-
jama. Daug kas priklauso nuo oro sąlygų, nuo 
trasos. Fechtavimas irgi yra tam tikra loterija.

- Charakterio savybėmis esate pana-
šios ar skiriatės?

Emilija: Sporte - panašios, o gyvenime - 
skiriamės. Mūsų skirtingi pomėgiai, skiriasi 
nuomonės. Jai patinka viena, man - kita.

Ieva: Mus sieja sportas, o visa kita nėra vie-
noda. Net ir profesijas pasirinkome skirtingas - aš 
studijuoju kineziterapiją, o Emilija - verslą.

- Kodėl pasirinkote tokias specialy-
bes?

Emilija: Aš pasirinkau verslą, nes dar 
mokykloje man patiko matematika, loginiai 
skaičiavimai. Jau 11 klasėje nutariau sieti sa-
vo ateities mokslus su matematika.

Ieva: Pasirinkau kineziterapiją, nes ne-
norėjau moksle atitrūkti nuo sporto. Studi-
juoti kūno kultūros nenorėjau. Pati prieš ku-
rį laiką lankiausi pas kineziterapeutus ir jų 
profesija mane sužavėjo. Niekada nenorėjau 
profesijos „prie popierių“. Ši specialybė įdo-
mi tuo, kad visas darbas vyksta su žmonėmis.

KieKvieno 
sportininKo 
svajonė - pateKti į 
olimpiadą. tai yra 
gyvenimo iššūKis

Ieva

galiu pasižiūrėti 
į sesę, ir jau 
žinosiu, Ką emilija 
galvoja

Ieva

Dvynės Emilija (kairėje) ir 
Ieva tik vaikystėje rengdavosi 

vienodais drabužiais
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- Aplinkiniai stebisi, išvydę dvynukes 
vienoje sporto šakoje?

Emilija: Gal ne tiek stebisi, bet pastebi.
Ieva: Yra ir daugiau dvynių šiuolaikinėje 

penkiakovėje.

- Ar vaikystėje neteko keistis vietomis?
Ieva: Ne. Gal nebuvo laiko tokioms iš-

daigoms.

- Kokių mitų dažniausiai girdite apie 
dvynius?

Ieva: Aš žinau tik vieną: kad dvyniai vie-
nas kitą jaučia. Tą galiu drąsiai patvirtinti. 
Atrodo, kad jauti, ką ji galvoja. Galiu pasižiū-
rėti į sesę, ir jau žinosiu, ką Emilija galvoja.

Emilija: Gal padeda veido išraiška. Juk 
kartu esame nuo pat mažens. Todėl supran-
tame viena kitą ir be žodžių.

- Ko mokotės viena iš kitos?
Ieva: Stiprybės. Viena kitą motyvuoda-

mos išmokome, kad nereikia niekada nuleis-
ti rankų. Buvo daug atvejų, kai jau maniau, 
kad viskas, bet Emilijos padrąsinimai nepa-
siduoti, judėti į priekį padėjo.

- Kokių turite moteriškų silpnybių?
Emilija: Kvepalai. Jei nuėjusi į parduo-

tuvę randu gerą naujieną, negaliu susilaikyti.

Ieva: Aš silpnybių kaip ir neturiu, tačiau 
labai mėgstu vilkėti gražią sportinę aprangą.

- Daug keliaujate. Kokia šalis įsiminė 
labiausiai?

Emilija: Meksika. Mums patiko klimatas, 
karštis, egzotika. Gyvenome labai gražioje 
vietoje. Aplankėme labai gražių vietų.

Ieva: Dar buvome Kinijoje. Bet ten di-
desnį įspūdį už kraštovaizdį paliko žmonių 
gyvenimo būdas. Pamatėme, kaip jie gyvena, 
kokia jų kasdienybė.

- Kaip atrodo jūsų laisvalaikis?
Ieva: Laisvo laiko turime savaitgaliais. 

Stengiamės ilsėtis, nueiti į kino teatrą, į par-
ką. Juk treniruojamės visą savaitę.

- O kitomis sporto šakomis domitės?

Emilija: Taip. Turime labai daug pažįsta-
mų iš įvairių sporto šakų. Dažnai rezultatus 
sužinome anksčiau, negu juos paskelbia kokia 
nors žiniasklaidos priemonė.

- Kaip vertinate lietuvių pasirodymą 
Europos krepšinio čempionate?

Ieva: Šaunuoliai. Juk grįžo su medaliais.

- Kaip manote, ar šiandien Lietuvoje 
pakankamai dėmesio skiriama sportui?

Emilija: Žiniasklaida gal ir paviešina vie-
nas ar kitas naujienas. Bet jei kalbėsime apie 
sportines bazes, sportavimo sąlygas - jos tik-
rai prastos. Tarkime, šiemet norėjo Vilniuje 
uždaryti baseiną. O juk sportininkai turi ruoš-
tis olimpiadai. Kur jiems treniruotis. Trūksta 
sporto bazių. Penkiakovėje mūsų treniruočių 
vietos yra skirtingose miesto vietose. Plau-
kiojame Lazdynuose, jodinėjame Belmonte, 
bėgiojame Vingio parke.

Ieva: Labai daug laiko užtrunkame kelio-
nėje iš vienos vietos į kitą. Todėl mums daug 
patogiau išvažiuoti į užsienio stovyklas, kur 
viskas yra vienoje vietoje.

- Kokie yra artimiausi jūsų tikslai?
Ieva: Kiekvieno sportininko svajonė - pa-

tekti į olimpiadą. Tai yra gyvenimo iššūkis. 
Visas pasaulis tam ruošiasi.

Buvo daug atvejų, 
kai jau maniau, 
kad viskas, 
Bet emilijos 
padrąsinimai 
nepasiduoti, judėti 
į priekį padėjo

Ieva

Penkiakovininkės dvynės Ieva ir Emilija fechtavimusi susižavėjo 
dar vaikystėje, kai su šia sporto šaka jas supažindino tėtis
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Jei nepasisekė 
vienai, 
džiaugiamės, kad 
pasisekė kitai

Emilija

Šu
ku

os
en

a:
 L

iu
dm

ila
 K

oz
lo

va
 ir

 A
rm

an
da

s 
Fe

do
ro

vi
či

us
 (B

O
M

O
N

D
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. M

ak
ia

ža
s: 

Je
le

na
 K

la
si

ns
ka

ja
 (B

O
M

O
N

D
 g

ro
ži

o 
sa

lo
na

s)
. F

ot
og

ra
fij

os
: I

rm
an

ta
s 

Si
da

re
vi

či
us

„LaisvaLaikio“ interviu

Emilija (kairėje) džiaugiasi, kad sesuo Ieva 
2012 m. tapo pasaulio jaunių čempione
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Jų gyvenimo Sportas šiandien daugeliui tapo ne tik  
laisvalaikis, bet ir tam tikras gyvenimo būdas. 
„Laisvalaikis“ kalbino šeimas, kurios sportuoja 
jau ne vienus metus ir džiaugiasi, kad ši veikla 
ne tik lavina kūną, bet ir stiprina šeimą.

Vladai Musvydaitei sportas - 
ir darbas, ir laisvalaikis 
TV3 televizijos laidų vedėja bei sporto ir asmeninių trenerių portalo 
„Sporto birža“ įkūrėja Vlada MuSVydaiTė (32) be sporto gyventi 
tikrai negali. Be jo, regis, negali gyventi ir jos vaikai - BenaS (5) ir ula 
(7). Vlada jau yra išbandžiusi 75 sporto šakas, o Benas ir ula - apie 10.
Vlada labai džiaugiasi, kad vaikai kartu su ja gyvena sporto pasau-
lyje. Jie abu dar darželyje išbandė karatė treniruotes, tačiau šios 
nepatiko. „Kadangi mano Benas labai aktyvus ir mėgsta spardyti 
kamuolį, nusprendžiau jį leisti į futbolo treniruotes. Taigi nuo šio 
rudens jis lanko treniruotes, paremtas italų futbolo tradicijomis 
„Talentų futbolo akademijoje“. dėl tokio pavadinimo man teko 
sūnui paaiškinti, kodėl jis yra talentas, nes iki pirmosios treniruotės 
jis abejojo, ar tikrai yra talentas.
ulai tikriausiai labiau už sportą patinka menas, ji daugiau linkusi į 
stebėjimą, yra ramesnė, tad nesistengiu jos versti sportuoti. Ji lanko 
chorą, šokių būrelį, piešimą, seniau lankė plaukimą“, - pasakojo Vlada. 
Tiesa, laisvalaikiu visi trys juda kartu. Vladai bėgant krosą, abu vaikai šalia 
važiuoja dviračiais. Toks sporto derinys Vladai ir vaikams labai patinka. 
O ulos atėjimas į pirmą klasę Vladą paskatino imtis dar vieno projekto - 
išspręsti problemą, ką veikti ilgosios pertraukos metu, ypač kai nelepina 
geri orai. Taigi Vlada su savo įkurtu asmeninių trenerių portalu „Sporto 
birža“ nusprendė sukurti vaikams mankštas. Jos mokyklose vyks inter-
aktyviai arba vaikams paleidus treniruotės vaizdo įrašą.

Lina ir Julius Vertuliai: daug smagiau, kai tai patinka abiem
Menininkė ir kirpėja lina ŽVirBlyTė-VerTulienė (38) ir jos vyras profesionalus treneris JuliuS 
VerTuliS (30) sportuoja bene visą gyvenimą. „Šiuo metu užsiimame bendru fiziniu kūno lavinimu. 
esame pasiruošę bet kokiai sporto šakai. atliekame visų raumenų treniruotes“, - pasakojo J.Vertulis. 
Jo žmona lina džiaugiasi, kad tokios treniruotės padeda ne tik pajusti visus kūno raumenis, bet ir 
geriau perprasti savo organizmą. „Mes ir bėgiojame, ir šokinėjame, ir stumiame, ir karstomės. darome 
absoliučiai viską. O smagiausia tai, kad tam nereikia jokių brangių agregatų. atsigulei ant žemės ir darai 
atsilenkimus“, - pasakojo menininkė. nors linos visa diena prabėga jos kirpykloje arba dirbtuvėse, o 
Juliaus - treniruočių salėje, abu džiaugiasi, kad sportas juos suvienija. „Smagu, kai sportas yra įdomus 
abiem. atsiranda natūralus supratimas ir susikalbėjimas“, - sakė lina. „iš tiesų būtų daug sunkiau, jei lina 
manęs neišleistų sportuoti“, - šypsojosi Julius. anot jų, gerai, kad dabar populiarios įvairios sporto rūšys, 
žmonės daugiau jomis domisi ir sportuoja. „Tik norėtųsi, kad dar mokykloje vaikai įgytų elementarių žinių 
apie mitybą, judėjimą. nes sportuoti reikia taisyklingai, priešingu atveju greitai gali „perdegti“, - sakė lina.

variklis
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Gabrielius Liaudanskas-Svaras:  
džiugu, kad sportuojančiųjų daugėja
Aštuonerius metus ledo ritulį žaidžiantis muzikantas, grupės 
„G&G Sindikatas“ lyderis  GAbrieliuS liAudAnSkAS-
SvArAS (41) džiaugiasi, kad per pastaruosius metus sportas 
lietuvoje labai atsigavo. „Apie jį daug kalbama, rengiami 
įvairūs maratonai, bėgimai. Žmonės pradėjo net kitaip į 
sportininkus žiūrėti. Pastebėjau, kad dabar tarp žmonių, 
su kuriais bendrauju, daugiau yra sportuojančių negu 
nesportuojančių“, - sakė muzikantas. Anot jo, svarbiausia 
sportuoti protingai ir atsakingai. „Jei nepasiruoši, neapšilsi, 
bus didelė tikimybė patirti traumą. Apšilimas yra sporto dalis, 
todėl jos negalima pamiršti“, - sakė Svaras. Jo šeimoje labi-
au sportuoja vyriškoji pusė - jis ir sūnus Mykolas. Šis taip 
pat jau trejus metus žaidžia ledo ritulį ir plaukioja. „Mykolas 
sportuoja 7 dienas per savaitę, aš - 5. Mūsų šeimos moterys 
į sportą žiūri atsainiau“, - pasakojo G.liaudanskas-Svaras. 
Anot jo, sportas suteikia ne tik fizinių savybių, bet tai yra ir 
gera psichologinė mokykla. „užsiimdamas bet kuria sporto 
šaka mokaisi nugalėti save, padaryti daugiau, nei tuo metu 
atrodo, kad gali“, - sakė dainininkas.

Asta ir Saulius Nalivaikos: galimybė laiką leisti dviese  
Sportas - neatskiriama televizijos 
sporto žinių vedėjų AStoS (30) 
ir SAuliAuS (30) nalivaikų 
gyvenimo dalis. 
Sporto žiniasklaidos profesionalai 
stengiasi nepalikti sporto tik „prie 
kompiuterio“ rengiant žinias ar „ant 
sofos“ stebint varžybas. Žiemą pora 
mielai slidinėja ir prisijungia prie savo 
neįtikėtinai aktyvių tėvelių, iš kurių 
sako ir imantys pavyzdį. Savaitgaliais 
juos galima sutikti „Snow“ arenoje, 
nes tai vienintelė vieta, kur slidinėti 
galima ištisus metus. o vasaromis 
šeima leidžiasi į žygius baidarėmis, 
mat tai ir aktyvi pramoga, ir galimybė 
pabūti dviese gamtos apsuptyje. 
tenisas yra viena mėgstamiausių 
poros sporto šakų. „kol kas žaidžiame 
dviese, nes esame apylygiai partneriai, 
bet ateityje galbūt prisijungsime prie 
teniso mėgėjų bendruomenės, kuri 
yra labai didelė ir nuolat organizuoja 
įvairiausius turnyrus“, - tvirtino šeima. 
taip pat Asta svajoja kada nors jėgas 
išbandyti bobslėjaus trasoje. Šis 
sportas Astą žavi netikėtumo fakto-
riumi, adrenalino pojūčiu ir galimybe 
išbandyti tai, ko daugelis mūsų tikrai 
nėra patyrę: „Mėgstu įveikti baimes 
sukeliančius jausmus, todėl bobslėjus 
viena iš tokių, nors ir keistų svajonių, 
kurią vieną dieną, tikiu, įgyvendinsiu.“ 
o Saulius nuo mažų dienų žiūri 
„Formulės-1“ lenktynes, tad sako, 
jog būtų smalsu pajausti, ką reiškia 
važiuoti 350 km/h greičiu.

TEMA

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ ir Ringailė STULPINAITĖ
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Pažintis

Ar žinote, kieno dėka sostinės centre va-
saromis smagiai sportuoja vilniečiai ir 
miesto svečiai? Kas įkūrė pirmuosius Lie-
tuvoje riedučių ir BMX dviračių parkus ir 
pasirūpino, kad jaunimas leistų laisvalaikį 
prasmingiau? Jis nėra sportininkas, tačiau 
daugelis sostinėje vykstančių sporto ren-
ginių be šio žmogaus neapsieina.  
Susipažinkite. Jis - organizacijos „Sveikas 
miestas“ direktorius ir penktojo Vilniaus 
sporto festivalio iniciatorius MAntAS 
PAuLAuSKAS (39). 
Ringailė Stulpinaitė

- Spalio pradžioje vyks penktasis Vil-
niaus sporto festivalis. Papasakokite, kas 
ten vyks? 

- Festivalis bus dalijamas į tris dalis. Bus 
didelė sporto klubų mugė, kur kviesime žmo-
nes susipažinti ir pamatyti, kokie sporto klubai 
yra sostinėje, kokias treniruotes siūlo ir t.t. Taip 
pat bus įvairiausių pasirodymų, gatvės šokių 
zona, kovos menų erdvė, kurioje prisistatys ir 
pasirodys skirtingi kovų menų klubai. Vyks K-1 
mėgėjų čempionatas, bus galima stebėti jų ko-
vas. Vyks pasaulio ir Europos galiūnų čempio-
natas, „Savickas classic“ turnyras, kur bus ga-
lima pamatyti stipriausius pasaulio žmones. Bus 
ir „CrossFit“ treniruočių zona, dvi dienas bus 
galima jas išmėginti patiems. Vienoje iš salių 
vyks sporto prekių paroda - nuo maisto papildų 
iki naujausių aprangos detalių ar sporto įrangos. 

- Ar bus galima išbandyti įvairias 
sporto šakas, pabendrauti su profesiona-
liais treneriais ir sportininkais?

- Bus galima ne tik pasižiūrėti, bet ir daug 
visko išbandyti patiems. Tikrai bus galima 
surasti sau sporto šaką ar išsirinkti būrelį. 
Susirinkusieji galės daug ką išmėginti patys, 
gal kas nors norės palaipioti lipynėmis, išmė-
ginti golfą, o gal pašaudyti iš lanko. Kvies 
susipažinti tiek ledo ritulininkai, tiek futbo-
lininkai. Be galiūno Žydrūno Savicko, bus ir 
daugiau garsių sportininkų. 

- Ar esate tikras, kad sportas - svei-
kata? 

- Yra sakoma - sportas sveikam nereikalin-
gas, o nesveikam kenkia. O kalbant rimtai, tai 
priklauso nuo to, apie kokį sportą kalbame. Mū-
sų renginiu - Vilniaus sporto festivaliu - siekia-

ma priartinti žmones prie sporto kaip laisvalai-
kio, pramogos, sveikesnės ir aktyvesnės gy-
vensenos, nesiekiant profesionalių sporto aukš-
tumų. Juk profesionalūs sportininkai, norintys 
visuomet išlaikyti aukščiausią lygį, labai greitai 
patiria traumų. Mes orientuojamės į sportą vi-
siems. „Sveiko miesto“ organizacijos tikslas - 
kad sportuoti Vilniuje taptų madinga. Kad tai 
naudinga, mes visi žinome, bet kažkodėl visada 
atidėliojame, sakydami „pradėsiu rytoj“. O kai 
tai taps madinga ir tave sportuoti kvies net kai-
mynas arba mini sporto komandas burs darbo 
kolektyvai, nebebus kaip išsisukti. 

- Kodėl, jūsų manymu, svarbu skatin-
ti žmones sportuoti? 

- Gyvenimo sąlygos rodo, jog žmogus, ne-
turintis energijos, padaro gerokai mažiau dar-
bų nei tas, kuris trykšta energija ir yra sveikas. 
Tad sportuojanti visuomenė gyvena kokybiš-
kiau visomis prasmėmis. Ir apskritai galbūt 
mažiau ligų reikėtų gydyti vaistais, jei visi 
įprastų daugiau sportuoti ir judėti. Tegu tai 
būna ne tik malonumas, bet ir prevencija. Vi-
si žino, kad sveikai gyventi yra teisinga. Deja, 
žmonės kartais nesivadovauja akivaizdžiomis 
tiesomis dėl vienokių ar kitokių priežasčių. 

- Kodėl būtent jūs ėmėtės tokių dide-
lių iniciatyvų skatinti sportuoti?

- Paprastai kalbant, panaršyti internete 
apie vieną ar kitą sporto šaką gali visi. Taip pat 
ir apie sveiką gyvenseną. Bet aš manau, kad 
daug geriau, kai suteikiama galimybė viską 
pamatyti iš arti, išbandyti sporto šakas, bend-
rauti su profesionalais, specialistais ir tik tuo-
met nuspręsti, kaip gyventi, kokią sporto šaką 
kultivuoti. Taip ir atsiranda įvairios iniciatyvos.

- Būdamas 18 metų įsteigėte ekstre-
malaus sporto klubą, didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose atidarėte riedučių ir 
BMX dviratininkų parkus. Norėjote vie-
nyti bendraminčius? 

- Tiesiog mes su komanda buvome vieni 
pirmųjų tokių veiklų įkvėpėjų. Pastatėme rie-
dučių parkus didžiuosiuose miestuose ir Pa-
langoje. Tuo metu aš buvau užkietėjęs riedlen-
tininkas ir norėjau, kad riedlenčių ir riedučių 
kultūra Lietuvoje būtų labiau išplėtota. Buvo 

šiek tiek pavydu matyti, kad Latvijoje ir Esti-
joje tokie parkai dygo tarsi ant mielių, o pas 
mus - nieko. Reikėjo to paties ir čia. Viena 
vertus, norėjosi suvienyti bendraminčius, kita 
vertus, norėjosi jaunimui parodyti, kad tai sau-
gus sportas, įdomesnis laisvalaikis ir galima 
veikti šį tą daugiau, nei tik beprasmiškai rams-
tyti patvorius. Tuo metu aš apie sveikuolišku-
mą per daug ir negalvojau. Mano variklis ir 
buvo parodyti kitokį gyvenimo būdą, sukurti 
jaunimui daugiau galimybių sportuoti. Džiugu, 
kad pradėjusi nuo riedučių parkų kiekviena 
karta augo vis aktyvesnė, vis daugiau sportuo-
janti ir labiau suvokianti judėjimo naudą. Jei 
ne tokie parkai, dabar galbūt neturėtume vie-
no stipriausių BMX dviratininkų Europoje Da-
vydo Budko, kuris užaugo Palangoje. 

- Kaip manote, ar dabar jau mūsų ša-
lyje pakanka vietų ir galimybių jaunimo 
sportinei saviraiškai?

- Ir taip, ir ne. Tokių vietų yra gerokai dau-
giau, nei buvo prieš kokius 15 metų, tačiau, 
palyginti su kai kuriomis užsienio šalimis, mes 
dar labai stipriai atsiliekame. 2000 metais mo-
kiausi vienoje Danijos lyderystės mokykloje 
nedideliame miestelyje. Vien toji mokykla tu-
rėjo baseiną, gimnastikos, šokių sales, taip pat 
sporto salę, kuri lengvai galėjo būti transfor-
muojama į krepšinio ar futbolo aikštelę, buvo 
tinklinio, badmintono salės ir t.t. Viskas vie-
noje mokykloje, taigi joje galėjai kultivuoti ai-
bę dalykų. Nežinau, ar mes turime tokių mo-
kyklų Lietuvoje, o jei turime, tai kiek? Kita 
vertus, yra sporto šakų, tokių kaip ėjimas su 
šiaurietiškomis lazdomis ar mėgėjiškas futbo-
las, kurioms nereikia didelių infrastruktūrų. 
Vis dėlto norėtųsi, kad įvairiausių sporto bazių 
miestuose būtų daugiau. Bet tam reikia visuo-
menės iniciatyvų, negali tikėtis ir norėti po-
kyčių pats prie jų neprisidėdamas. Kai pasta-
tėme pirmą riedučių parką Kaune, gavau vie-
no jaunuolio laišką su priekaištu: „Kokią ne-
sąmonę čia pastatei? Pastatyk didesnį ir kito-
je vietoje.“ Tuomet supratau, kad kartais žmo-
nės neįvertina nei to, ką turi, nei kitų įdėtų 
pastangų dėl jų gerovės. 

- Kiek pats sporto šakų esate išban-
dęs? 

- Esu išmėginęs kovos menus, turiu juo-
dą aikido diržą, treniravausi fechtavimą, žai-
džiau lauko tenisą. Taip pat važinėjau rie-
dlente, riedučiais, čiuožinėjau snieglente. 
Danijoje mokiausi žaisti badmintoną, lankiau 
gimnastikos užsiėmimus, modernius šokius. 

Mantas Paulauskas: 
Sportuojanti visuomenė gyvena kokybiškiau

Negali tikėtis ir 
Norėti pokyčių 
pats prie jų 
Neprisidėdamas

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

Žmogus, neturintis 
energijos, padaro 
gerokai maŽiau 
darbų nei tas, kuris 
trykšta energija ir 
yra sveikas

n Gimimo data: Mantas Paulauskas gimė 1976 m. birželio 3 d.
n Karjera ir pasiekimai trumpai: Nuo 18 metų pradėjo organizuoti tarp-tautinius ekstremalaus sporto renginius. Su partneriu atidarė vieną pirmųjų 

ekstre malaus sporto ir gatvės mados parduotuvių „X Club Shop“. Nuo 2010 metų Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos „LNSA“ Snieglenčių sporto ir Slidinėjimo laisvuoju stiliumi komiteto pirmininkas. 2013 m. apdovanotas atminimo ženklu už nuopelnus Vilniaus savivaldai. Vilniaus sporto mugės  2012-2015 metais organizatorius. 
n Gyvenimo kredo: Būk atviras pasauliui. 

Dosjė

Pažintis

Mantas Paulauskas su žmona Jolanta mėgsta tiek poilsines 
atostogas šiltuose kraštuose, tiek aktyvų laisvalaikį kalnuose

Raimundo Adžgausko nuotr.
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Pažintis

Vien studijų laikais esu išbandęs be galo daug 
sporto šakų. Ateityje norėčiau išmokti žaisti 
golfą ir rasti daugiau laiko savo pamėgtam 
lauko tenisui. Būtų smagu išmėginti ir jėgos 
aitvarus bei vandenlenčių sportą. Deja, esu 
patyręs kelio traumą, kuri mane ilgam buvo 
sustabdžiusi nuo aktyvesnio sporto, o dabar 
po truputį stengiuosi gyventi aktyviau. 

- Esate Lietuvos nacionalinės slidinė-
jimo asociacijos valdybos narys ir snieg-
lenčių komiteto vadovas. Ar pakanka 
vietų Lietuvoje užsiimti žiemos sportu?

- Kone populiariausias žiemos sportas Lie-
tuvoje - slidinėjimas snieglentėmis. Būtent ši 
žiemos sporto šaka yra bene lengviausiai priei-
nama Lietuvoje, nes yra slidinėjimo bazės Liep-

kalnyje, Anykščiuose, Ignalinoje, Utenoje, are-
na Druskininkuose. Tai vietos, kur snieglenti-
ninkai tikrai gali sportuoti tiek dėl savo malo-
numo, tiek siekdami didesnių šio sporto aukš-
tumų. Apskritai snieglenčių sportu Lietuvoje 
jau galima užsiimti ištisus metus. Didžiausias 
mūsų komiteto iššūkis ir noras po kokių 8 me-
tų turėti lietuvį snieglentininką olimpiadoje. 

- Idėjų, kaip sostinę paversti gyvenan-
čią sveikiau, sėmėtės iš užsienio pavyz-
džių ar tiesiog manėte, kad miestiečiai 
tam skiria per mažai laiko ir dėmesio? 

- Ne, tikrai neturėjome jokių užsienio pa-
vyzdžių. Tiesiog susėdome su organizacijos 
„Sveikas miestas“ kolegomis, bendraminčiais 
ir pradėjome mąstyti, kaip išjudinti žmogų, 

kuris neturi labai daug laiko ar nenori sportui 
skirti didelių investicijų. Mąstėme ir apie tai, 
kaip žmogų apskritai geriau supažindinti su 
įvairiomis sporto šakomis, parodyti, kad spor-
tas gali tapti labai smagia pramoga. Taigi va-
saromis vilniečius visuomet kviečiame į 
„Sek madienis - sporto diena“ pačiame mies-
to centre, kur galima susipažinti su treneriais 
ir išbandyti daug įdomių sporto šakų. Visuo-
met stengiamės organizuoti tokius renginius, 
kur žmonės galėtų dalyvauti be didesnio pa-
siruošimo, tiek kalbant apie aprangą, įrangą 
ar fizinę formą. Mes tiesiog norime, kad Vil-
niuje sportuoti taptų madinga, o vėliau, tiki-
mės, šia mada paseks ir kiti miestai. 

- „Sveiko miesto“ organizuojami ren-
giniai skatina visuomenę daugiau spor-
tuoti. Ar jūs su šeima taip pat puoselė-
jate kokias nors sporto tradicijas?

- Aš turiu dvi dukrytes: Luką (12) ir To-
mą (7). Jos dar nedidelės, bet visuomet, kai tik 
galėdavo, mielai dalyvaudavo vasarą vykusiuo-
se sporto sekmadieniuose. Šiltuoju metų laiku 
mes su šeima mėgstame pabėgti nuo miesto 
šurmulio ir pagyventi sodyboje, ten su žmona 
labai mėgstame pasivaikščioti su šiaurietiško-
mis lazdomis. Šią vasarą mokiau savo dukras 
važinėtis riedučiais, buvo be galo smagu, nes 
aš vis dar važinėju geriau už jas. Labai gera, kai 
vaikai į tėtį žiūri kaip į tikrą mokytoją. (Šypsosi.)

- Kas šeimoje sportuoja aktyviausiai?
- Galbūt vis dar aš. Norisi būti geru pa-

vyzdžiu savo vaikams ir parodyti smagiąją 
sporto pusę. 

- Būrelius ir sporto šakas leidžiate 
dukroms rinktis pačioms, ar pakreipiate 
į kurią nors pusę?

- Leidžiame rinktis pačioms ir neturime 
su žmona tikslo jas ugdyti kokiam nors vienam 
sportui profesionaliai. Jos jau išbandė ir gim-
nastiką, ir šokius, ir t.t. Nežinau, ką jos rinksis 
lankyti šiais metais, bet pritarsiu viskam. Ma-
nau, kad vaikams svarbu daug ką išmėginti. 
Manęs tėvai irgi nespaudė, galėjau viską iš-
mėginti ir mesti, kai nusibosdavo ar nepatik-
davo. Žinoma, mamos iniciatyva lankiau 
„Ąžuoliuko“ chorą, o tėtis labiau lenkė į spor-
tą. Dainavau aš, beje, visai neblogai. Taigi da-
bar esu laimingas, nes turiu ne tik muzikinį 
skonį, bet ir gana gilų supratimą apie sportą.

- Ar vykdami kur nors atostogauti 
taip pat stengiatės sportuoti? 

- Mūsų šeima atostogauja dviem būdais. 
Vienas atostogas skiriame šiltiesiems kraš-
tams ir poilsiui, o kitas - aktyviam laisvalai-
kiui, tarkime, slidinėjant kalnuose. 

Pradėjusi nuo 
riedučių Parkų 
kiekviena karta 
augo vis aktyvesnė, 
vis daugiau 
sPortuojanti ir 
labiau suvokianti 
judėjimo naudą

Išsamesnė Vilniaus sporto festivalio 

programa - 33-36 p.

Mantas Paulauskas yra išmėginęs daug sporto 
šakų ir turi juodą aikido diržą, bet bene 
labiausiai jam patinka žaisti lauko tenisą

Raimundo Adžgausko nuotr.
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Stulbinančios ir talentingos „Bushido An-
gels“ merginos turnyruose yra ir sportininkų 
dešiniosios rankos, ir atgaiva žiūrovų akims. 
„Mums smagu viskas - išvedžioti sportinin-
kus parade, šokti minutės pertraukėlių metu, 
nešti raundų numerius“, - džiaugėsi jos. Gra-
žuolės šokėjos jau ne viename turnyre pasi-
rodė ir su ypatinga programa, specialiais šo-
kiais ringe ir ant scenos. „Stengiamės visada 
kuo nors nustebinti žiūrovus, lapkričio mė-
nesį „Siemens“ arenoje taip pat rengiame 

ypatingą programą“, - šypteli merginų šokių 
vadovė ir choreografė Kristina Burneikienė. 

Vien grožio nepakanka, visos „Bushido 
Angels“ gražuolės tikrai gerai šoka, negana 
to, yra labai charizmatiškos. Ne vienas spor-
tininkas jau pametė galvą dėl šių merginų, o 
„Bushido Angels“ neslepia savo palaikymo 
sportininkams. „Bušido labai įtraukia. Taisyk-
lės paprastos ir aiškios,  ir  net kol dar nieko 
apie šį sportą neišmanėme, jau patį pirmą 
kartą dalyvaudamos turnyre norėjome kuo 

daugiau laiko praleisti prie ringo, o ne užku-
lisiuose, kad galėtume stebėti kovas“, - viena 
kitai antrino merginos. 

Dar kovo mėnesį merginos davė pažadą 
išbandyti save ir kovos menuose. „Vos po kelių 
turnyrų, kuriuose dalyvavome, užsikrėtėme 
bušido dvasia, todėl visos nutarėme, kad pri-
valome ir pačios išmokti nors pradmenų“, - 
prieš keletą mėnesių kalbėjo jos. Ir savo pa-
žado nepamiršo. Įkvėptos „KOK Fights“ tur-
nyrų, jos taip pat pradėjo treniruotis. „Susi-
draugavome su beveik visais sportininkais, 
pradėjome lankyti treniruotes, bet kad pa-
siektume profesionalumą, mums dar tikrai 
reikia pasistengti. Užtat labai laukiame lap-
kričio 14 d., kai galėsime pamatyti profesio-
nalias kovas, na, o mes profesionaliai atliksi-
me savo darbą, kaip visada pažadame gražią 
programą“, - šypsojosi jos.

Veidai

gražuolės mokosi kovoti
„Bushido Angels“ 
Nors į bušido turnyrus daugelis renkasi stebėti kraują kaitinančių kovų, ne mažiau  
žiūrovų dėmesio sulaukia ir gražuolių šokėjų komanda „Bushido Angels“.  
Įspūdingus šou rengiančios merginos dar pavasarį pasižadėjo išmokti bent bušido  
pradmenų ir duoto žodžio laikosi. Dabar jos ne tik repetuoja savo programas,  
bet ir lieja prakaitą treniruočių salėje.

Kiekvieno „KOK Fights“ turnyro 
metu kovotojus į ringą palydi ir 
žiūrovus pasirodymais stebina 

„Bushido Angels“ merginos
„Bushido Angels“ nuotr.
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Veidai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Laurą

Geriausia visų laikų Lietuvos penkiako-
vininkė Laura asadauskaitė-Zad-
neprovskienė  (31) savo įspūdingais 
laimėjimais nepaliauja stebinti ne tik Lie-
tuvos, bet ir viso pasaulio. Jos kolekcijoje 
visi sportininkų geidžiamiausi titulai - 
olimpinių žaidynių, pasaulio ir europos 
čempionatų auksas bei nesuskaičiuojama 
daugybė kitų apdovanojimų. „Laisvalaikis“ 
pateikia faktus, kurių apie žinomą lengva-
atletę galbūt dar nežinojote.

n Laura treniruojasi 6 dienas per savaitę 
maždaug po 6 valandas per dieną.
n Žinomos moters šaldytuve visuomet yra 
sviesto, grietinės ir sūrio, tačiau ten niekada 
nerasite pieno - sportininkė jo išvis nevartoja.
n Nuo 2003 m. L.Asadauskaitė-Zadneprovs-
kienė - Lietuvos krašto apsaugos savanorė. 
Ji ne kartą atstovavo Lietuvos kariuomenei 
kariškių čempionatuose.
n Jos rankinėje visuomet yra telefonas, pi-
niginė ir lūpų dažai.
n Laura su vyru (penkiakovininku Andrieju-
mi Zadneprovskiu - red. past) turi 5-erių duk-
rytę Adrianą, tad pastaruoju metu dažniausiai 
jai tenka žiūrėti šeimai skirtus filmukus. Nau-
jausias kine matytas filmas - „Pakalikai“.
n Be šiuolaikinės penkiakovės, per televizi-
ją sportininkė mielai žiūri plaukimo, lengvo-
sios atletikos čempionatų, dviračių lenktynių 
„Tour de France“ etapų transliacijas, kartais 
teniso varžybas.
n Lauros namuose yra akvariumas su auk-
sinėmis žuvytėmis.
n Daug keliaujančiai sportininkei labiausiai 
patinka kurortinės šalys. Bene didžiausią įspū-
dį jai paliko Brazilijos miestas Rio de Žaneiras, 
kur kitą vasarą vyks olimpinės žaidynės. Jose 
čempionės titulą gins ir Laura.
n Nors Laurai dažniausiai tenka dėvėti spor-
tinę aprangą, jos spintoje daugiausia suknelių.
n Beveik visą savo laiką skirianti sportui ir 
šeimai Laura sako, kad pristinga jo skaitymui. 
Tačiau radusi laisvesnę minutę į rankas ima 
knygas apie psichologiją.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums patinka la-
biausiai?

- Dar prieš kelerius metus automobilių 
temoms skirdavau daugiau laiko, o dabar ma-
no gyvenime yra visai kiti reikalai. Bet la-
biausiai patinka tokie automobiliai, kurie yra 
komfortiški, greiti. Šiuo metu vairuoju BMW 
markės automobilį ir esu tikrai juo paten-
kintas, bet ateityje galbūt norėčiau didesnio, 
talpesnio automobilio. Kadangi esu nemažo 
ūgio, visai norėtųsi kokio nors džipo. Tiesą 
sakant, dabar svajoju ne apie automobilius, 
o apie tai, kaip pastatyti nuosavą namą. Kai 
bus namas, tada ieškosiu svajonių automo-
bilio. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Pamenu, kadaise besibaigiant žiemai va-
žiavau iš Vilniaus į Visaginą, buvo labai slidu, 
tirpo ledas, pamačiau, kad mano juostoje, vi-
sai priešais sustojo didelis sunkvežimis. O 
dėl apledėjusio kelio mano automobilis visai 
nereagavo, kad aš stabdau, ir tiesiog čiuožė. 
Teko greitai galvoti, kaip suktis iš tokios si-
tuacijos. Pamačiau, kad aplinkui dar labai daug 
sniego ir nusprendžiau, jog reikia tiesiog suk-
ti į pusnį - bus kur kas mažesnis smūgis. Taip 
ir padariau. Tiesiog įvažiavau į pusnį ir viskas 
baigėsi gerai, bet adrenalino tikrai buvo ne-
mažai. Tai man buvo gera pamoka, kad va-
žiuoti reikia ramiau, atsakingiau ir dėmesin-
giau. Dabar kelyje nesu linkęs rizikuoti.

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kantrybės?

- Net nežinau, esu ramus žmogus, tai ne-
sakyčiau, kad keliuose mane kas nors labai 
nervina. Lietuvoje kelių kokybė vis gerėja, 
tai dėl to galima tik pasidžiaugti. Dar nesu-
tvarkyti, duobėti keliai tiesiog sukelia daugiau 
nepatogumo, bet stipriai neerzina. O kalbant 
apie vairuotojų kultūrą, man keisčiausia būna 
tuomet, kai koks nors vairuotojas pats pada-
ro klaidą, bet kaltina kitus. Žmonės juk ne-
mėgsta pripažinti savo kaltės, bet aš to neimu 
į galvą. 

-Armėgstategreitį?Išbandytumėte
jėgasralyje?

- Greitį aš tikrai mėgstu, bet po to, kai 
teko sumokėti baudą už greičio viršijimą, su-
simąsčiau, kad gal ne taip jau ir labai man tas 
greitis patinka. (Šypsosi.) Visai nenorėčiau 
netekti teisių, nes neįsivaizduoju savo gyve-
nimo be automobilio. Man kelis kartus per 
savaitę tenka važiuoti treniruotis iš Visagino 
į Vilnių, tad greitis keliuose yra pamirštas 

JevgeniJus Šuklinas 
be irklo į automobilį nelipa 

Ratai

Lietuvos kanojininkas ir olimpinis vicečempionas JevgeniJus ŠukLinas (29) sako, 
kad nors greitį jis mėgsta, yra gana ramus vairuotojas, nes apsvarsčius greičio viršijimo 
trūkumus paaiškėja, kad nėra nei kur, nei ko skubėti. Tiesa, savo jėgas ralyje Jevgenijus 
mielai išmėgintų, nes lenktynių trasoje greitis yra pranašumas, o ne trūkumas.
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Ratai

dalykas, vairuoju ramiai. Kai viską apgalvoju, 
paaiškėja, kad nėra ir kur skubėti. O štai ra-
lyje jėgas mielai išbandyčiau, ten greitis yra 
pranašumas, ypač turint galingą automobilį. 
Bet ralis yra sportas, dėl to jam, kaip ir kiek
vienam sportui, tektų nemažai ruoštis. Beje, 
Kijeve yra galimybė išsinuomoti trasą ir laks-
tyti į valias, išbandyti ir savo drąsą, ir auto-
mobilio pajėgumą. Tai labai įdomu.

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

 Irklą. (Juokiasi.) Irklą visuomet vežio-
juosi kartu. Tai man vienas svarbiausių daly-
kų. Vietų treniruotis, valčių gali būti daugiau, 
o savo treniruočių irklą turiu vieną. Visą lais-
valaikį stengiuosi derinti su treniruotėmis, 
tad irklas man būtinas. 

- Kokia transporto priemonė jums 
priimtiniausia keliaujant?

 Patogiausia, žinoma, keliauti savo auto-
mobiliu. Tuomet nesi nuo nieko priklausomas, 
gali važiuoti, kur nori, ir veikti, ką nori. Nebent 
kalbame apie labai didelius atstumus, tada tik
riausiai skristi lėktuvu lengviau. Tarkime, man 
tenka nemažai laiko praleisti treniruočių sto-
vyklose, varžybose Portugalijoje, Kroatijoje, 
taigi kartais visai malonu pakeliauti ir savo 
automobiliu. Nors šiaip, kas veža, su tuo ir 
važiuoju. Turiu svajonę kur nors pakeliauti 
kruiziniu laivu. Turbūt nenuostabu, man pa-
tinka viskas, kas nors kiek susiję su vandeniu. 

- Kur jums važiuoti smagiausia?
 Namo. Smagiausia, geriausia ir malo-

niausia važiuoti į Visaginą. Tas kelias man 
labai mielas ir artimas, tikriausiai jau atmin-
tinai pažįstu kiekvieną jo milimetrą. Jokia pa-
saulio vieta man nebus gražesnė už kelią į 
namus. 

- Ką veikiate patekęs į automobilių 
spūstis? 

 Nieko neveikiu, laukiu. Mėgstu dainuoti 
automobilyje, tad laikas prabėga gana greitai. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdamas naują automobilį?

 Pirmiausia jis turėtų būti tikrai patogus 
ir ekonomiškas. Pirmenybę galbūt teikčiau 
vokiškų markių automobiliams, jie man tie-
siog labiau patinka, yra patogūs. Nemėgstu 
automobilių, kurių dizainas toks naujoviškas 

ir keistas, kad labiau primena kosminį laivą. 
Aš  tradicinių, klasikinių automobilių gerbė-
jas, tokių, kurie atrodo paprastai ir tuo pat 
metu prabangiai. 

- Pagal ką nusprendžiate, kad prieš 
jus važiuoja prastas vairuotojas?

 Labiausiai vengiu važiuoti šalia „klevo 
lapų“. Aš suprantu, kad jie dar mokosi vai-
ruoti, bet prie jų saugiai nesijaučiu. Nors, 
gerai pagalvojus, daug patirties turintys vai-
ruotojai gal daro daugiau klaidų nei tie, kurie 
dar tik mokosi, nes pastarieji yra dėmesin-
gesni ir elgiasi atidžiau. Geri vairuotojai kar-
tais sau tiesiog per daug leidžia. 

- Šalis, kurioje vairuoti buvo tikras 
iššūkis, o vairuotojai - pametę galvas?

 Tikriausiai Lenkija. Kelias iki Varšuvos 
yra tikras iššūkis. Jis labai siauras ir juo vi-
suomet važiuoja be galo daug sunkvežimių, 
tad vairuoti tikrai sudėtinga ir nesaugu. Bet 
atrodo, kad lenkams tas kelias nepatogumų 
ar problemų nesukelia, jie ten važinėja gana 
drąsiai. O man tuo keliu vis išpuola važiuoti 
naktį, lyg tyčia.

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

 Neturiu talismanų nei automobilyje, nei 
gyvenime. Manau, jie gali sukelti nemažai 
galvos skausmo, kai juos pamiršti ar pameti. 

l Šiuo metu vairuoja: BMW 

l Svajonių automobilis: didelis, talpus džipas

l Vairavimo stažas: 12 metų

l Dažniausias prietaras: neprietaringas

l Gražiausia automobilio spalva: klasikinės 

juoda ir balta

Dosjė

Jevgenijus Šuklinas tikina, jog jokia 
pasaulio vieta jam nebus gražesnė ir 
mielesnė už kelią į namus Visagine

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Kad veiksmas futbolo stadione  
gali sudominti ne tik vyrus, bet  
ir moteris, įrodė futbolininkų  
žmonos Sandra Šernė ir Ieva 
GrybauSKIenė. Pasivadinusios 
„Female“ vardu jos ant žalios  
Lietuvos futbolo federacijos stadiono 
vejos praėjusią savaitę pristatė  
pirmąją savo kurtų drabužių kolekciją  
„Glamour kill“. Joje - šeši skirtingi 
modeliai - suknelės, sijonai,  
marškinėliai, skirti stilingai miesto 
moteriai, kuri nori puoštis ir žavėti 
aplinkinius. S.Šernė ir I.Grybauskienė 
kartu sukurti kolekciją nusprendė  
dar 2015 m. pradžioje. Moterys  
pritaria viena kitai, kad drabužiai  
yra būdas išreikšti save ir sukurti  
savo stilių.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

STILIUS

Futbolininkų žmonos nėrė į mados pasaulį

Futbolininkas Paulius 
Grybauskas su žmona Ieva

Futbolininkas Darvydas 
Šernas su žmona Sandra
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STILIUS

Futbolininkų žmonos nėrė į mados pasaulį
DJ Sezzy ir dainininkė Gabrielė 

Grygolaitytė-Vasha

Modelis Simona Burbaitė 
ir Matas Kolpertas

Futbolininkas Vytautas  
Lukša su žmona Justina

Renginių organizatorė Liucina Rimgailė  

ir papuošalų kūrėja Simona Brazdžionytė
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Įvaizdis

Jei mėgstate aktyvų gyvenimo būdą ir esate išrankūs savo stiliaus  
detalėms, greičiausiai puikiai žinote rankinius laikrodžius   
„Vostok-Europe“. O  ar žinojote, kad būtent šie laikrodžiai yra  
gaminami Lietuvoje? Šiuos išskirtinius ir ilgaamžiškumu  
garsėjančius laikrodžius renkasi pasaulinio garso sportininkai,  
ekstremalai ir net specialiųjų pajėgų kariškiai. „Laisvalaikis“  
pasidomėjo, kokia šio prekės ženklo sėkmės paslaptis.

Galiūnas Žydrūnas Savickas yra vienas  
„Vostok-Europe“ ambasadorių Lietuvoje

„Vostok-Europe“: laikrodžiai 
stilingiems ir aktyviems

Prekės ženklas

Pasaulyje itin gerai žinomi ir populiarūs laikrodžiai „Vostok-Europe“ jau seniai pelnė gerą 
vardą dėl savo išskirtinumo ir kokybės. „Didžiuojuosi sakydamas, kad „Koliz Vostok“ yra 
pirma ir vienintelė kompanija, gaminanti savo prekės ženklo rankinius laikrodžius Lietuvoje, 
parduodanti juos visame pasaulyje ir taip populiarinanti Lietuvos vardą. Šie laikrodžiai yra 
eksportuojami kone į 30 pasaulio šalių“, - pasakojo įmonės direktorė Valentina Rinkevičienė. 
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Įvaizdis

Išbandyti ekstremalų

„Vostok-Europe“ laikrodžiai skirti tiems, kurie mėgsta  aktyvų  laisvalaikį, ekstremalų sportą. 
Juk neretai žmonės susiduria su tuo, kad užsiimant kokia nors mėgstama veikla laikrodį reikia 
saugoti kur nors atokiau, jo nešlapinti ir panašiai. „Vostok-Europe“ laikrodžiai puikūs tuo, kad 
su jais galima ne tik maudytis, bet ir nardyti, dalyvauti ralyje, mat jie nebijo dulkių ir purvo, 
galima skraidyti, vykti į ekspedicijas į urvus, esančius labai giliai po žeme. Paklaustas, kaip kilo 
idėja gaminti būtent ekstremalioms sąlygoms atsparius laikrodžius, „Vostok-Europe“ įkūrėjas  
Igoris Zubovskis teigė, kad jei jau gaminti, tai kažką išskirtinio. „Jeigu gaminsime tiesiog 
gražius, stilingus laikrodžius, mes nebūsime išskirtiniai. Konkurencija labai didelė. Juk, tarkime, 
vien į Šveicarijos Bazelio laikrodžių parodą paprastai susirenka tūkstančiai gamintojų, tad reikia 
labai apgalvoti, ko mes siekiame, kuo mes kitokie, geresni, įdomūs. Radome būtent šią nišą ir 
sėkmingai ją užpildome“, - sakė I. Zubovskis. Taigi šis prekės ženklas įkūnija ne tik stilių, bet ir 
praktiškumą. Įmonės „Koliz laikrodžiai“ direktorius Denisas Kirilovas pasakojo, jog apie naujo 
modelio laikrodžių gamybą ir būsimus pardavimus paskelbus internetinėje svetainėje www.
chronos.lt, nusidriekia eilė pirkėjų nė nesulaukus, kol prekės pasiekia mūsų parduotuves.

Parengė Ringailė StulPinaitė

išskirtinumas

n Bendrovė „Koliz Vostok“ dirba su 
11 skirtingų tiekėjų iš įvairių šalių. Tai 
reiškia, kad pagal specialų užsakymą tam 
tikros dalys yra gaminamos svetur, o 
vėliau laikrodžiai surenkami ir išbandomi 
Lietuvoje. Prie kiekvieno modelio atsiradimo 
prisideda didelė komanda, nes Lietuvoje 
gimsta ne tik vizija, bet ir dizainas, kaip 
naujasis modelis turėtų atrodyti. Kiekvienam 
modeliui renkami vis kitokie komponentai, 
jie ir suteikia laikrodžiams išskirtinumo.
n „Visi laikrodžiai surenkami rankomis, 
tad yra tikrai aukštos vertės ir pagaminti 
preciziškai. Negana to, laikrodžiai, kuriais pre-
kiaujame, pristatomi vienetinėmis serijomis. 
Tai reiškia, kad, tarkime, kokio nors naujausio 
modelio laikrodžių bus pagaminta tik 500 ar 
1000 ir daugiau niekuomet nebus pagaminta 
tokių pat“, - pasakojo I. Zubovskis. 
n Įmonė didžiuojasi galėdama garantuoti, kad 
laikrodžiai tikrai kokybiški, mat kiekvienas jų 
yra išbandomas ekstremaliomis oro, vandens 
ir kitomis sąlygomis siekiant užtikrinti jo 
maksimalų atsparumą ir ilgaamžiškumą. Neeiliniams 

poreikiams

„Vostok-Europe“ laikrodžiai 
yra stilingi, modernūs, jie ne 
tik puikiai atrodo, bet ir yra itin 
praktiški, garsėjantys patvarumu bei 
ilgaamžiškumu. „Lietuvoje turime 
tris savo prekės ženklo „Vostok-
Europe“ ambasadorius ekstremalus: 
tai visiems žinomas lenktynininkas 
Benediktas Vanagas, lakūnas 
Jurgis Kairys ir galiūnas Žydrūnas 
Savickas. Jie nešioja mūsų 
laikrodžius ir yra juos išmėginę 
pačiomis įvairiausiomis sąlygomis. 
Ambasadoriams specialiai gamina-
mos riboto kiekio vardinių laikrodžių 
linijos. Beje, speciali laikrodžių 
linija buvo pagaminta ir „Žalgirio“ 
krepšinio klubui“, - pasakojo 
„Vostok-Europe“ direktorė  
V. Rinkevičienė. Kalbant apie 
užsienį, šiuos  laikrodžius dėvi 
Graikijos futbolo rinktinė, Graikijos ir 
NATO kariškiai, taip pat Viduržemio 
jūros Pakrantės apsaugos gelbėjimo 
sraigtasparniais padalinio narai 
gelbėtojai, kiti specialiųjų pajėgų 
pareigūnai, kuriems itin svarbus 
laikrodžių atsparumas ekstremaliau-
siomis sąlygomis. 

Valentina 
Rinkevičienė Denisas KirilovasIgoris Zubovskis
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Visi „Vostok-Europe" 
laikrodžiai surenkami 
rankomis ir tikrinamas 
kiekvieno jų atsparumas 
ekstremaliomis sąlygomis

Stasio Žumbio nuotr.

„Vostok-Europe“: laikrodžiai 
stilingiems ir aktyviems
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ŽvaigŽdės

Visame pasaulyje žinomos kino ir muzikos žvaigždės, norėdamos scenoje ar 
ekrane atrodyti nepriekaištingai, turi smarkiai paplušėti sporto salėje.  
Taisyklinga mityba ir nuolatinis darbas, pasak jų, - svarbiausi principai  
treniruojantis, tad nenuostabu, kad per daugelį metų kai kurios jų tiesiog  
pametė galvas dėl sporto. Taigi, kiek ir kaip sportuoja žinomi žmonės? 

garsenybės
Kiek ir kaip sportuoja 

Aktorė Bleik lAivli (Blake lively, 28)
l Sportuoja 4 dienas per savaitę po 90 minučių. 

Ji tiesiog negali pakęsti treniruoklių salės ir monotoniškų mankštų, tad savo treniruotes sten-giasi paversti malonumu. Ji mielai važinėjasi dvi-račiu, nevengia ilgų pasivaikščiojimų, bėgioja ir panašiai. Visgi dėl karjeros tenka aukotis ir atlikti pusantros valandos mankštas, skirtas raumenims stiprinti ir kalorijoms deginti. Apšilimui ji 15 mi-nučių praleidžia ant eliptinio treniruoklio, o vėliau kilnoja svarelius, sportuoja su kamuoliu, o treni-ruotes užbaigia kardiotreniruote.

Aktorius krisAs 
HemsvortAs 
(Chris Hemsworth, 32)

l Sportuoja 5 dienas per savai-
tę po pusantros valandos. 

Norėdamas priaugti raume-
nų pagrindiniam vaidmeniui fil-
me „Toras“, turėjo ne tik kilnoti 
svorius, bet ir lankyti bokso ir ko-
vos menų Muai Tai treniruotes bei 
atlikti pratimų serijas pagal trenerio 
sukurtą programą. Kadangi aktoriaus treneris - bu-
vęs regbio žaidėjas, kai kurios jo treniruotės primi-
nė regbininkų treniruotes. Reikėjo atlikti pritūpi-
mus, pratimus su suoliuku, laipioti laiptais ir kita.

Aktorė AndželinA džoli 
(Angelina Jolie, 40)

l Sportuoja 5 dienas per savaitę po 
porą valandų per dieną.

Andželina turi griežtą treniruočių 
planą kiekvienai savaitės dienai. Jame 
tiksliai nurodyta, kiek ir kokių pratimų 
ji turi atlikti, kiek tiksliai laiko turi 
praleisti ant treniruoklio. Treniruotę 
ji visuomet pabaigia 30-45 min. truk-
mės kardiotreniruotėmis (zumba, ae-
robika, bėgimo takelis, elipsiniai tre-
niruokliai ar pratimai su elastinio pa-
sipriešinimo gumomis). Kadangi dėl 
įtempto karjeros grafiko aktorė nega-
li skirti daugiau laiko treniruotėms, 
kasdien ji stengiasi mankštinti vis ki-
tas kūno dalis. Be jau minėtų treni-
ruočių, Andželina taip pat lanko jogos 
ir kikbokso treniruotes.
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Dainininkė ir aktorė 
MaDona (Madonna, 57)
l Sportuoja 6 dienas per savaitę maž-
daug po 2 valandas per dieną. 

Dieną Madona pradeda su joga 
arba pilatesu, o po pietų renkasi 
įvairias aktyvias veiklas: bėgimą, 
važinėjimą dviračiu, plaukimą, sun-
kumų kilnojimą, karatė ar kita, tai 
priklauso nuo asmeninio trenerio 
rekomendacijų bei pačios daininin-
kės norų. Iki pirmosios dukters 
Lurdes gimimo atlikėja net ir atsa-
kinėdama į dalykinius skambučius 
bent po 45 min. papildomai mankš-
tindavosi treniruok liu „Stair Mas-
ter“, imituojančiu lipimą laiptais. 

aktorė keitė HaDson 
(kate Hudson, 36)
l Sportuoja 6 dienas per 
savaitę po 2 ir daugiau  
valandų.

Keitė yra tiesiog pak
vaišusi dėl sporto. Žinoma 
aktorė yra viena iš sporti-
nės aprangos prekės ženklo 
„Fabletics“ įkūrėjų. Ji visur 
nešiojasi šokdynę, kad vos 
radusi laisvo laiko galėtų iš-
judinti raumenis. Net fil-
muodamasi ji mielai daro 
150 šuoliukų pertraukėles. 
Aktorė 5 kartus per savaitę 
lieja prakaitą pilateso treni-
ruotėse, taip pat mėgsta jo-
gą, bėgioja, leidžiasi į ilgus 
pasivaikščiojimus. Daž-
niausiai ji mankštinasi bent 
du kartus per dieną.

aktorius Rajanas ReinolDsas 

(Ryan Reynolds, 38)

l Sportuoja 7 dienas per 
savaitę po pusantros 
valandos kasdien.

Jo treneris nu-
matė griežtą prati-
mų programą, kurią 
sudarė kelių minu-
čių kardiotreniruotė 
apšilimui, pritūpimai, 
prisitraukimai, prati-
mai nugaros ir krūtinės 
raumenims stiprinti bei jė-

gos pratimai. Be pagrindinės kasdienės 

mankštos, jis atlieka dienos programą, 

skirtą vis kitos kūno dalies puoselėji-

mui. Vieną dieną jis stiprina kojas ir sėd

menis, kitą  krūtinę, vėliau rankas ir 

galiausiai nugarą. Jis taip pat lanko jo-

gos, pilateso, kikbokso treniruotes.  

atlikėja ir aktorė DženifeR lopes (jennifer 

lopez, 46)

l Sportuoja 6 dienas per savaitę po 2 valandas ir 

daugiau.
Kasdien maždaug valandą Dženifer praleidžia pilateso 

ir pusvalandį raumenų tonavimo ir jėgos treniruotėse.  

Kiekviena treniruotė sudaryta taip, kad būtų lavinamos 

skirtingos kūno dalys  ypač rankos, kojos, pilvo ir sėdme-

nų raumenys. Kadangi aktorė labai mėgsta šokti, dar po  

4 valandas intensyviai repetuodama ji praleidžia šokių sa-

lėje. Taigi iš viso aktyviai judėdama Dženifer praleidžia iki 

6 valandų per dieną.

aktorė DženifeR eniston 
(jennifer aniston, 46)

l Sportuoja 6-7 dienas per savaitę bent 
po porą valandų kasdien.

Kartą per savaitę ji mankštinasi pi-
lateso ir 3 kartus jogos treniruotėse, o 
40 minučių trukmės intensyvios kardio
treniruotės  jos kasdienybė. Ji taip pat 
lanko gero fizinio pasirengimo reikalau-
jančias kovos meno „Budokon“ treniruo-
tes, o prieš eidama miegoti nepamiršta 
tempimo pratimų ir pritūpimų. Jei ke-
liauja, visur vežasi lengvojo kultūrizmo 
rinkinį, niekada nepamiršta savo 3,6 kg 
sveriančių svarelių. Ji yra sakiusi, jog 
mėgsta mankštinti rankas, kai žiūri te-
levizorių ar kalbasi telefonu.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

EPA-Eltos nuotr.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Nors sportas yra skatinamas, jis ga-
li sukelti ir traumų. Ką daryti, kad spor-
tuodamas sau nepakenktum?

Valius Malūnavičius: pirmiausia reikia 
įvertinti savo galimybes. Negalima konkrečiai 
pasakyti, kad viena ar kita sporto šaka yra vie-
nareikšmiškai blogai. Žmonės yra skirtingi, todėl 
vieniems vienos sporto šakos gali būti kaip išsi-
gelbėjimas, kitiems jos sukels skausmą. Bet ku-

riuo atveju skausmas yra raudona lemputė, kai 
reikia sustoti ir pagalvoti, kad kažkas negerai.

Igoris Vyšniauskas: Dažnai žmonės, su-
sidūrę su skausmu, užuot kreipęsi į specia-
listus, nutaria palaukti. Jei pailsėjus skausmas 
praeina, jie sportuoja toliau. Tačiau negalima 
numoti ranka į skausmo signalą.

- Šiandien populiaru sportuoti sporto klu-
buose, lankyti aerobikos ar kitas grupines 
treniruotes. Ar jos taip pat gali pakenkti?

Ortopedas-technologas, įmonės „Pes 
Planus“ vadovas Igoris Vyšniauskas Vilniaus 
sporto festivalyje pristatys naują paslaugą - 
pėdos būklės įvertinimą

SpecialiStaS pataria

Kad sportas yra sveika, žino ir didelis, ir mažas. Kad sportas gali sukelti rimtų traumų, žino  
tik tie, kurie tai buvo patyrę. Anot ortopedo-technologo, įmonės „Pes Planus“ vadovo IgorIo 
VyšnIAusKo ir kineziterapeuto VAlIAus MAlūnAVIčIAus, kad sportas nepadarytų meškos 
paslaugos, pirmiausia reikėtų įvertinti savo fizinę būklę, pasirinkti tinkamas priemones,  
susipažinti su pasirinktos sporto šakos taisyklėmis ir tik tada po truputį kibti į darbą. Visa tai 
specialistai padės padaryti spalio 3-4 d. vyksiančiame Vilniaus sporto festivalyje „litexpo“ 
parodų rūmuose. I.Vyšniauskas čia pristatys ir naują paslaugą - pėdų būklės įvertinimą.

Kad sportas nežalotų
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V.Malūnavičius: Be abejo. Skausmo prie-
žasčių po grupinių treniruočių gali būti labai įvai-
rių. Prieš tokias treniruotes kiekvienas žmogus 
turėtų būti asmeniškai įvertintas ir tik tada kon-
krečiai jam turėtų būti parinkti pratimai.

I.Vyšniauskas: Galiu pasakyti, kad, pavyz-
džiui, aerobikoje gali būti labai daug skausmo 
priežasčių. Jei turi antsvorio, plokščią pėdą ar 
ašinę plokščią pėdą, kuri gali 
atsirasti po traumos, sutriku-
sią sąnarių biomechaniką, pa-
sikeitus svorio centrui, kai 
dėl raumenų disbalanso ir 
raiščių nepakankamumo, at-
siranda statinės bei dinaminės 
apkrovos sąnariams, raume-
nims ir raiščiams. Be to, viskas priklauso nuo 
aerobikos - gali būti ir netikslingai parinkti pra-
timai. Juk grupinėse treniruotėse susirenka la-
bai skirtingi žmonės, o tie patys pratimai rodo-
mi visiems. Vieniems jie gali idealiai tikti, ki-
tiems bus peilis po kaklu.

- Tai nuo ko reikėtų pradėti sportuoti, 
kad nesusižalotum?

V.Malūnavičius: Nuo konsultacijos su spe-
cialistu. Deja, nesu tikras, ar mūsų sporto klubai 
yra pajėgūs suteikti tokią paslaugą.

I.Vyšniauskas: Blogiau būna, kai žmogus 
vieną dieną atsikelia iš ryto ir nusprendžia, kad 
nuo šiol jis bėgios. Po kelių tokių pasibėgiojimų 
jis kreipiasi pas specialistus dėl atsiradusio 
skausmo pėdose ar kojose. O pasirodo, jis turi 
30 kg antsvorio, įsigijo prastus bėgiojimo batus 
ir dar stebisi, kodėl jam sportas sukelia skausmą.

- Iš tiesų bėgiojimas šiandien yra la-
bai populiarus, bet ar, tarkime, turint 
plokščią pėdą galima bėgioti?

I.Vyšniauskas: Galima, bet iš pradžių rei-
kia išsiaiškinti, kokio tipo yra plokščiapėdystė 
ir kaip tu nori bėgioti. Nes kartais gali net ir 
neskaudėti, bet problema išlįsti vėliau. Netai-
syklingas pėdos pastatymas gali sukelti daug 
problemų. Kita vertus, daug priklauso nuo bė-
gimo technikos - ar tu sprinteriuosi, ar pusiau 
eisi, ar bėgiosi basomis. Kad ir ką pasirinktum, 
svarbu pasirinkti taisyklingą avalynę. Gaila, kad 
mūsų sporto prekių parduotuvėse konsultantai 
dažnai negali profesionaliai patarti.

- O kaip ortopedai vertina aukštakul-
nių avėjimą?

I.Vyšniauskas: Aukštakulniai iš tiesų labai 
gadina sveikatą. Avint juos visas kūno svorio 

centras pereina į priekinę pusę. Kai žmogus 
stovi normaliai, kulnas gauna 60 proc. apkrovos, 
o pėdos priekis - tik 40. Kai stovima avint aukš-
takulnius, svoris eina tiesiai į padikaulius, jie 
gauna net apie 80 proc. kūno svorio. Be to, at-
siranda pirmo piršto deformacija, išsišokęs pė-
dos kauliukas, nes aukštakulniai dažniausiai yra 
smailėjantys. Atsiranda priekinės pėdos dalies 
skausmas. Gali prasidėti ir nugaros skausmai. 
Aš suprantu, kad tai elegantiška ir gražu, bet 
negalima jų avėti nuo ryto iki vakaro. Be to, 
reikėtų pasirinkti tik kokybišką avalynę.

V.Malūnavičius: Kad aukštakulniai ne-
žalotų, juos paavėjus reikėtų padaryti prati-
mus, kurie viską grąžintų į savo vietas. Tada 
galima gyventi be skausmo.

- Yra kokia nors spor-
to šaka, saugi visiems?

V.Malūnavičius: Ne-
manau. Girdėjau, kad statis-
tiškai užsiiminėjantys kultū-
rizmu asmenys traumų pa-
tiria mažiausiai. Traumuoja-
si nebent tie, kurie nežino, 

kaip naudotis atitinkamais įrenginiais, ir ne-
derina jėgos treniruočių su tempimo prati-
mais. Kita vertus, jei viską darai pagal taisy-
kles, bet kokia sporto šaka yra saugi. Iš savo 
praktikos galiu pasakyti, kad daugiausia pas 
mane ateina pacientų, kurie žaidžia tenisą, 
krepšinį ir futbolą. Arba tie, kurie vieną rytą 
sugalvoja sportuoti ir persistengia.

Kineziterapeutas Valius Malūnavičius  
pataria, ką daryti, kai po treniruotės  
skauda raumenys

Kai formuoja tam tikrą sportavimo programą, 
reikėtų ją formuoti skirtingoms raumenų grupėms. 
Tarkime, vieną dieną daugiau dėmesio skirti 
rankų raumenims, kitą - kojų ir pan. Vis dėlto, 
jei nutiko taip, kad skauda raumenis, gali padėti 
tempimo pratimai, šalčio arba šilumos aplikacijos, 
masažai, kompresinė kojinė. Jei treniruočių ciklas 
nesikeičia, o tau vis tiek skauda, reikia sunerimti  
ir pasikonsultuoti su specialistu. Tie, kurie  
kreipiasi laiku, laimi daugiau už tuos, kurie 
nusprendžia kentėti. 

SpecialiStaS pataria

Kad sportas nežalotų St
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Patarimai, 
kad sPortas 
nePakenktų

n Prieš pradėdami spor-
tuoti, pasikonsultuokite 
su specialistu, kad jis 
ištirtų jūsų fizinę būklę ir 
rekomenduotų atitinkamą 
sporto šaką;
n pasirinkite tinkamą 
avalynę ir aprangą;
n neskubėkite pradėti 
sportuoti - prieš bet 
kurią treniruotę apšilkite 
raumenis; po treniruotės 
naudokite tempimo ir 
atpalaidavimo pratimus;
n išsiaiškinkite, ar pra ti-
mą darote taisyklingai;
n jei po treniruotės 
skauda raumenis, 
pabandykite numalšinti 
skausmą masažu ar 
kompresine kojine, 
šalčiu ar šiluma; jei tai 
nepadeda, kreipkitės į 
specialistą;
n neieškokite ligų 
ir nebijokite spor-
tuoti, bet pajutę skausmą 
nelaukite, o sprendimo 
neieškokite internete.

Lietuvos sveikatos ap
saugos ministerijos duo

menimis, apie 70 proc. 

žmonių būdinga įvairaus 

laipsnio plokščiapadystėFa
k

ta
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anot specialistų, kiekvienas turėtų žinoti, kaip mūsų kūną 
veikia normalus ir žalingas apkrovų pasiskirstymas
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Norite turėti sportišką, gražią figūrą, daug 
sportuojate, liejate prakaitą ir rezultatai 
vis tiek jūsų nedžiugina? Gali būti, kad  
einate neteisingu keliu ir tik alinate  
save. Apie tai, kas lemia gerus rezultatus 
siekiant norimos figūros ir kokios  
dažniausios klaidos, „Laisvalaikiui“  
pasakojo pirmasis Lietuvoje sertifikuotas 
„Insanity“ instruktorius IGNAs BAkėjus.

Ringailė Stulpinaitė

- Kas lemia rezultatus siekiant savo 
svajonių kūno - mityba ar sportas?

- Žmonės mano, kad daugiausia lemia spor-
tas, bet jie labai klysta. Jiems atrodo, kad užteks 
gerai paplušėti treniruotėse, sporto salėje ir 
rezultatas jau bus akivaizdus. Tai tik viena me-
dalio pusė. Visi mes maitinamės, tik klausimas, 
kaip prižiūrime mitybą. Taigi rezultatą, trumpai 
tariant, lemia ir subalansuota mityba, ir sportas. 

- Koks turėtų būti tinkamas sporto ir 
mitybos santykis?

- Jeigu siekiama didelių rezultatų, norima 
rimtai pasinerti į sportą, ilgainiui sporto ir mi-
tybos santykis procentaliai turėtų būti 20:80. 
Tai reiškia, kad didžioji dalis sėkmės priklau-
sys būtent nuo mitybos, o ne nuo sporto. Spor-
tas tik padės palaikyti fizinę formą, raumenų 
tonusą. Paprastas žmogus, pajutęs, kad kūnui 
ir organizmui reikia pokyčių, sportuodamas ir 
maitindamasis turėtų laikytis santykio 50:50. 
Tai reiškia, lygiomis dalimis skirti laiko spor-
tui ir stengtis kaip įmanoma sveikiau maitintis 
tuo pat metu savęs per daug nespaudžiant. 
Šiokie tokie nukrypimai, pasmaližiavimai yra 
galimi. Tačiau kalbame apie pasimėgavimą sal-
dainiu, o ne tortais. (Šypsosi.) 

- Kokia dažniausia klaida, sumanius 
keisti gyvenimo būdą?

- Didžiausia ir dažniausiai pasitaikanti klai-
da yra eiti lengvesniu keliu. Tai labai žmogiška. 
Ypač jei žmogui patinka judėti, aktyviau gyven-
ti. Tiesa, aktyvesnė gyvensena dar nereiškia, 
kad turėsite tobulą figūrą ir būsite sveiki. Ne, 

klaidinga manyti, kad užteks su draugais pa-
žaisti krepšinį ar tiesiog dažnai bėgioti. Klaida 
yra pasirinkti vieną sporto šaką ir apskritai su-
sitelkti tik į sportą, nes jis veikiausiai nelavina 
viso kūno. Be to, tokiu atveju apleidžiama mi-
tyba, tad vos ilgesnį laiką nesportuojant seno-
sios formos grįžta su kaupu, įdirbis gana greit 
pranyksta, o žmogus nesupranta kodėl. Todėl, 
kad jeigu mityba yra suderinta, net ir ilgesnį 
laiką, tarkime, dėl traumų, nesportuojant, fizinė 
forma tikrai gali būti išlaikoma. Juk negali tikė-
tis, kad daug sportuosi, valgysi, kas papuola, ir 
vis tiek bus pasiekta tobula fizinė forma. Jei jau 
nuspręsta keisti gyvenimo būdą, tai iš esmės, 
o ne lengviausiu keliu.

- Kodėl žmonės vis tiek tą klaidą nuo-
latos kartoja?

- Todėl, kad sportuoti yra lengviau, nei keis-
ti mitybos įpročius. Jei mėgsti bėgioti, tai tu ir 
taip mėgsti, jei kreipiesi į trenerį, jis tau sudaro 
sporto programą, motyvuoja, padeda siekti re-
zultato, tame kelyje būna kartu. O kai žmogus 
į rankas gauna mitybos planą, su juo dietologas 
nesėdi, nesako: „Jonai, jau laikas išgert van-

dens. Šito nevalgyk - per riebu. Metas pietauti.“ 
Iš principo už mitybą ir režimo laikymąsi žmo-
gus lieka atsakingas pats, o tada ateina tingulys 
ir aibė pasiteisinimų, kad sveikas maistas yra 
neskanus, prėskas, nėra laiko gaminti, be to, 
apskritai menkas iš manęs kulinaras. Viską ati-
duoti į specialisto rankas lengviau. 

- Ką patartumėte tiems, kurie nežino, 
nuo ko pradėti?

- Pirmiausia reikia išmokti įsiklausyti į savo 
kūną ir su juo kalbėti. Vos pajutę signalą, kad 
laikas pradėti sportuoti, sveikiau maitintis, svei-
kiau gyventi - imkitės to. Antra, neikite leng-
vesniu keliu, nes apsigausite ir prarasite moty-
vaciją. Galima ir per du mėnesius pasiekti no-
rimų formų, bet reikia derinti mitybą ir sportą. 
O ilgalaikėje perspektyvoje mitybai skirti itin 
daug dėmesio. Trečia, neapsiribokite viena 
sporto šaka. Organizmui reikalinga įvairovė. 
Jūsų mėgstamas krepšinis, bėgimas ar važiavi-
mas dviračiu gali būti puiki treniruotė širdžiai, 
bet taip pat prisiminkite, kad kūnui reikia ir 
jėgos, tempimo bei kitų pratimų. Apgaukite 
savo protą. Kai jis jums sakys, kad nebegali, 
duokite jam pailsėti kelias minutes ir įrodykite 
patys sau, kad galite gerokai daugiau. Jūsų re-
zultatai ir bus geriausia motyvacija. 

Neapsiribokite 
vieNa sporto 
šaka. orgaNizmui 
reikaliNga įvairovė

kas svarbiau siekiant
tobulo kūno?

sveika gyvensena

Idealus sporto ir mitybos santykis pagal  

I.Bakėjų sportuojantiems intensyviai turėtų 

būti 20:80, o mėgėjams 50:50
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SveikatoS kodaS

„Sveikatos sala“, įkurta prieš 15 metų, 
garsėja kaip sveikatingumo centras, ku-
riame žmonės atsikrato varginančių nu-
garos skausmų, traumų pasekmių, kitų 
fizinių negalavimų ir be jokių operacijų 
atgauna gerą savijautą, kurią iki tol trik-
dė stuburo išvaržų keliamos problemos. 
Pasak „Sveikatos salos“ direktorės kinezi-
terapeutės Ievos Adomėnienės, jų sėkmės 
paslaptis - profesoriaus Valieriaus Jasiūno 
suformuota unikali metodika, ištobulinta 
jo ilgametės praktikos ir taikoma šio svei-
katingumo centro veikloje. 

Daugybė klientų, tarp jų - ir plačiai žino-
mų žmonių, „Sveikatos saloje“ atrado naują 
gyvenimą be nugaros skausmų, o kartu per-
prato ir sveikesnį gyvenimo būdą. Prieš dve-
jus metus sveikatingumo centras stipriai at-
sinaujino: pristatė „Gym & Care“ treniruo-
klių salės koncepciją, papildančią stuburo ir 
sveikatinimo klinikos veiklą, klientams pa-
siūlė „Relax & Beauty“ paslaugas, išplėtė 
asortimentą sveikatinimo prekių internetinė-
je parduotuvėje „Sveikatossala24.lt“.

Artėjant „Vilniaus sporto festivaliui 2015“, 
kuriame dalyvaus ir „Sveikatos sala“, pakal-
binome „Sveikatos salos“ sveikatingumo centro 
direktorę IeVą AdomėnIenę.

- Jūsų šūkis - „Gyvenimo kokybė sly-
pi stubure“. Kodėl?

- Reikia suprasti, kad stuburo problemos 
neatsiranda šiaip, iš dangaus. Tai gali būti 
pasyvaus, kasdienio sėdimo darbo arba nelai-
mingų atsitikimų pasekmės, taip pat - nekon-
troliuojamos jaunatviškos energijos nesuval-
dymo rezultatas, net elementariai nusilpęs 
raumenynas tampa jų priežastimi. Atsiradu-
sios stuburo išvaržos ar jų užuomazgos pra-
deda gadinti žmogui gyvenimą visa to žodžio 
prasme. Skausmas šiuo atveju yra tik ledkal-
nio viršūnė. Juk išvaržos, veikdamos stuburo 
nervus, sutrikdo jūsų vidinę įnervaciją ir ji 
ne tik toliau skatina atskirų raumenų atrofiją, 
bet ir išderina vidinių organų veiklą, prade-
dant širdimi, skrandžiu, baigiant prostata. Esu 
pastebėjusi, kad, pajutę nugaros skausmus, 
žmonės kenčia ir guodžia save, kad taip būna 
visiems, o dar tikisi, kad jie praeis savaime. 
Bet reikia žinoti, kad tie, gal ir pakeliami, 
skausmai gali peraugti į rimtas ligas. Daž-
niausiai einama klaidingu keliu, t.y. kovojama 
tik su pasekmėmis: iš pradžių - tepalais, dir-
žais, įtvarais, vėliau - vaistais, operacijomis, 
organų keitimais ir panašiai, o priežasties nie-
kas neieško. Todėl sunykęs raumenynas to-

liau daro savo lėtą ir juodą darbą: atsiranda 
naujos išvaržos ar prolabacijos, spaudžiami 
nervai, jie savo ruožtu žaloja vidaus organus 
ir taip toliau. Mes sąmoningai pasirinkome 
šūkį „Gyvenimo kokybė slypi stubure“, nes 
jis sufleruoja atsakymą į visiems rūpimą klau-
simą, iš kur atsiranda daugelis mūsų sveika-
tos problemų.

- Tai ką reikėtų daryti, jei stuburo iš-
varža jau gadina gyvenimą?

- Mes visada siūlome ieškoti negalavimų 
priežasties. Pasinaudodami savo sukaupta pa-
tirtimi, įvertinę magnetinio rezonanso tyri-
mą, kuris šiais laikais padeda daug ką supras-
ti, pirmiausia ją nustatome, o tada stengiamės 
grąžinti žmogui tokią fizinę būklę, kuri stabi-
lizuotų išvaržos keliamas problemas ir leistų 
išvengti tolesnės degeneracijos. Tam pir-
miausia reikia atkurti raumenyną, o turint 
išvaržą tai yra labai delikatus ir specifinis rei-

kalas. Profesorius Valierius Jasiūnas šį me-
todą per daugelį metų puikiai ištobulino, tad 
„Sveikatos salos“ klientai daugeliu atvejų 
džiaugiasi tikrai gerais rezultatais.

- Kaip jūs padedate susigrąžinti gerą 
fizinę formą?

- Reikia suprasti, kad daugelis žmonių, 
ypač nesportavusių arba mažai sportavusių, 
negali eiti tiesiai į sporto salę. Jei raumenys 
silpni, apriebėję, neproporcingi, atrofavęsi, 
juos iš pradžių reikia sustiprinti kitais būdais. 
Tam mes pasitelkiame elektrostimuliaciją ir 
kitus unikalius profesoriaus V.Jasiūno meto-
dus. Neslėpkime fakto - tiems, kurie jau turi 
nugaros problemų, raumenyno asimetrija pa-
sireiškia beveik visada. Todėl fizinę formą 
reikia atkurti protingai, vadovaujantis sveika 
nuovoka. Kai žmogus sustiprėja, jo būklė sta-
bilizuojasi, savo gerą savijautą jis gali palai-
kyti mūsų „Gym & Care“ treniruoklių salėje.

Žmonės atranda aktyvų gyvenimą be nugaros  skausmų „Sveikatos saloje“

Ieva Adomėnienė sako, jog jų pasirinktas 
šūkis „Gyvenimo kokybė slypi stubure“ 
pasufleruoja atsakymą į klausimą, iš kur 
atsiranda daugelis mūsų sveikatos problemų

„Sveikatos salos“ nuotr.

SveikatoS kodaS

- Jūs minėjote, kad „Gym & Care“ 
yra nauja jūsų sveikatingumo centro pri-
statyta koncepcija. Kas tai yra?

- Tai - „nugarai draugiška“ sporto salė. Mes 
daug dėmesio skiriame žmonių fizinės būklės 
įvertinimui, nuolat rašome būtent jiems skirtas 
sporto programas, konsultuojame juos taisyk-
lingos laikysenos, mitybos klausimais. Tai dau-
giau individualus požiūris į kiekvieną pasitelkus 
mūsų sukauptą kompetenciją. Mes tikrai ne-
ruošiame žmonių fit neso čempionatui ir neska-
tiname jų „išsikrauti“ pasitelkus salės treniruok-
lius. Priešingai, mums rūpi mūsų klientų turimų 
resursų tausojimas, todėl „Gym & Care“ pade-
da rasti tokį balansą, kad šiuolaikiniame streso 
ir sėdėjimo pasaulyje jūs išliktumėte stip rūs, 
darbingi, konkurencingi ir laimingi.

- Ar tai, ką jūs darote, galėtų būti pri-
skirta prie dabar Vakaruose populiarė-
jančių ilgaamžiškumo programų?

- Galima sakyti, kad taip. Raumenys iš 
oro ir savaime neauga - tam reikia geros ir 
tinkamos mitybos ir adekvataus fizinio krū-
vio. Beveik visų 30-ies sulaukusių žmonių 
organizmuose prasideda degeneraciniai pro-
cesai. „Sveikatos salos“ taikoma metodika 
suteikia galimybę stabdyti tuos procesus ir 
atidėti juos kuo ilgesniam laikui. Svarbu vis-
kas: kiek ir ką valgote, kaip gyvenate, kaip 
sportuojate. Tai - visuma, ir mes stengiamės 
ją aprėpti: nuo adekvataus fizinio krūvio, pro-
tingo gyvenimo ritmo iki taisyklingos mity-
bos. Norime, kad mūsų klientai būtų geros 
savijautos ir gyventų geresnės kokybės ir 
ilgesnį gyvenimą.

- Kuo dar džiuginate savo klientus?
- Streso aplinkoje negimsta malonios min-

tys, negerėja ir sveikata. Todėl „Sveikatos 
sala“ savo klientams neseniai pristatė „Relax 
& Beauty“ paslaugas:

l momentinę raumenų ir sąnarių atpalai-
davimo terapiją, 

l specialius krėslus ir masažuoklius,
l anticeliulitines, detoksikuojančias, jau-

ninamąsias, liekninamąsias procedūras,
l infraraudonųjų spindulių ir vibromasa-

žo terapiją.
Mes galvojame, kad visi sveiki žmonės - 

gražūs, ir stengiamės jiems padėti tokiems 
būti. Mūsų sveikatingumo centro aplinka 
sukurta taip, kad klientai jaustųsi jaukiai, 
ramiai, nepatirtų nereikalingos įtampos ir 
blogų emocijų. Mes suprantame, kad gera 
emocinė būsena padeda fiziškai atsigauti ir 
stiprėti.

- Ką palinkėtumėte skaitytojams?
- Nepamirškite, kad, sulaukus 30-ies, jū-

sų organizmas pasikeičia, liaudiškai tariant, 
„nebeina jaunyn“. Tad jei norite, kad jis būtų 
kuo geresnės būklės, kad nereikėtų varstyti 
ligoninių durų - rūpinkitės savo sveikata, pa-
žinkite savo kūną, suvokite, kokio jums reikia 
maisto, įvertinkite, koks gyvenimo tempas 
jums geriausiai tinka, prižiūrėkite save ir bū-
kite laimingi. Visi mes - labai skirtingi, bet 
sudėti iš to paties.

Kalbino Eglė MiliausKaitė

Beveik visų 30-ies 
sulaukusių žmonių 
organizmuose 
prasideda 
degeneraciniai 
procesai

žmonės atranda aktyvų gyvenimą be nugaros  skausmų „Sveikatos saloje“
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Įdomybės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

išskirtinumas

l Vemblio stadionas Angli-
joje skirtas tik rungtynėms, tre-
niruotis jame draudžiama.

l Ant futbolininkų iš Pietų 
šalių marškinėlių kartais rašo-
mos jų pravardės, nes pavardės 
yra tiesiog per ilgos. Pavyzdžiui, 
pietų amerikiečiai turi dvi pa-
vardes - tėvo ir mamos.

asmenybės

l Pasirodo, smūgis į varžovų var-

tus iš 11 m atstumo yra pavadintas 

airio futbolo taisyklių eksperto Džono 

Penalčio (John Penalty) vardu. 1891 m. 

jis pasiūlė skirti tokį smūgį už šiurkš-

tų žaidimą arba besiginančios koman-

dos žaidimą ranka jos baudos aikšte-

lėje.
l Garsusis atlikėjas Chulijas Igle-

sijas (Julio Iglesio) jaunystėje buvo fut-

bolo vartininkas ir žaidė Madrido „Re-

al“ komandoje. Tačiau jo karjera nutrū-

ko, kai pateko į automobilio avariją ir 

ligoninėje praleido 3 metus. Jis buvo 

paralyžiuotas, galėjo judinti tik rankas. 

Ch.Iglesijas išmoko skambinti gitara ir 

vėliau tapo garsiu muzikantu.

Intriguojantys faktai 
apie futbolą

kuriozai

l Futbolininkas Tjeris Anri 
(Thierry Henry, Londono „Arse-
nal“) 2000 m. po pergalingo įvar-
čio į „Chelsea“ vartus džiūgauda-
mas nulėkė prie kampinės vėlia-
vėlės, kuri užkliudyta trenkė jam 
į veidą. Prireikė medikų pagalbos.

l Brazilas gynėjas Pineiras 
(Pinheiro) buvo vadinamas įvarčių 
į savus vartus rekordininku. Vos 
per vieną sezoną jis į savo koman-
dos vartus įmušė 10 įvarčių. Pinei-
ras buvo pervestas į puolimą. Per 
pirmąsias rungtynes jis įsigudrino 
vėl „pasižymėti“. Kai futbolininkui 
sukako 25 metai, komandos drau-
gai jam padovanojo kompasą su 
išgraviruotu užrašu „Atsimink, 
priešininkas anoje pusėje“.

l Rūkas Didžiosios Britanijos 
salose - įprastas reiškinys. Bet per 
dviejų Škotijos komandų rungty-
nes rūkas tapo toks tirštas, kad 
futbolininkai nebematė kamuolio, 
partnerių, varžovų. Vieną akimirką 
teisėjui pasirodė, kad aikštėje žai-
dėjų yra daugoka. Pribėgęs prie 
atsarginių suolelių jis pamatė, kad 
tie yra tušti, ir iškart nutraukė 
rungtynes. Pasirodo, aikštėje vie-
nu metu buvo 30 futbolininkų.

l Per rungtynes Brazilijoje 
grupę parašiutininkų vėjas nune-
šė į futbolo aikštę. Vienas para-
šiutininkas nukrito ant vartinin-
ko, kai šis ruošėsi gaudyti kamuo-
lį. Kamuolys atsidūrė vartuose, o 
teisėjas, nepaisydamas protestų, 
įvartį įskaitė, parašiutininkų pasi-
rodymą paaiškindamas „aukštes-
niųjų jėgų įsikišimu“.

l Vatikano valstybės futbolo 
čempionate žaidžia tokios ko-
mandos kaip „Gvardiečiai“, 
„Bankas“, „Biblioteka“, „Muzie-
jų rinktinė“. Vatikano rinktinė tik 
kartą per visą istoriją sužaidė 
tarptautines rungtynes su Mona-
ko rinktine, kurios pasibaigė nu-
linėmis lygiosiomis.

atributai

l Klasikinis futbolo kamuolys susideda iš 
12 juodų penkiakampių ir 20 baltų šešiakampių. 
Ši geometrinė forma vadinama ikosaedru. Ta-
čiau klasikinės korio struktūros pamažu atsisa-
koma. Šiuolaikiniai profesionaliojo futbolo ka-
muoliai turi atitikti tokius reikalavimus:
n būti rutulio formos,
n pagaminti iš odos ar panašios tinkamos 
medžiagos,

n apimtis turi siekti 86-70 cm,
n sverti daugiausia 450 g, bet ne mažiau 
kaip 410 g.

l Nuo 1970 metų kiekvienam pasaulio 
futbolo čempionatui kamuolius kūrė „Adidas“.

l Futbolo bateliai su dygliais atsirado An-
glijoje XIX a. pabaigoje. Anksčiau dygliai bu-
vo gaminami daugiausia iš odos ar gumos, o 
dabar - iš aliuminio arba plastmasės.

istorija

l Futbolo tėvyne laikoma Anglija. Pirmo-

sios oficialios futbolo taisyklės buvo priimtos 

1863 m. gruodžio 8-ąją, kai įkurta „Football 

Association“ (FA). Įsteigus futbolo asociaciją, 

buvo galutinai atsiribota nuo regbio.

l Kinijoje jau III a. buvo žaidžiamas į fut-

bolą panašus žaidimas „cuju“. Žaidimas iš pra-

džių buvo karinio parengimo dalis. Laikui bė-

gant, jis išpopuliarėjo ir tarp civilių gyventojų. 

Atrodo, kad iki VII a. „cuju“ buvo nacionalinė 

sporto šaka, o vėliau buvo užmirštas.

l Futbolo aistruolių šūkis „Olė-olė-olė“ 

kilo iš Ispanijos, kurioje „Olė“ buvo šaukiama 

per koridą arba šokant flamenką. Jis atsirado 

transformavus žodį „Allach“, kurį melsdamie-

si tardavo arabai, VIII a. užkariavę Ispaniją.

l Raudona kortelė buvo pirmą kartą įves-

ta 1970 m. per pasaulio čempionatą Meksike. 

Tačiau per šį čempionatą ji nebuvo parodyta 

nė vienam žaidėjui.

skaičiai

l Futbolas yra viena mėgstamiausių 
sporto šakų pasaulyje. Manoma, kad jį žaidžia 
per 240 mln. žmonių. Labiausiai futbolas yra 
paplitęs Kosta Rikoje - ten jį žaidžia 27 proc. 
gyventojų.

l Kaip žinoma, anglai - aršūs futbolo aist-
ruoliai, kurie dėl savo klubų yra pasirengę bet 
kam. Bet pasirodo, kad žala, futbolo aistruolių 
kasmet padaroma privačiam ir valstybės turtui, 
siekia 40 mln. svarų sterlingų.

l Brazilija - vienintelė šalis, dalyvavusi 
visuose futbolo pasaulio čempionatuose.

l Argentinos klubo „Independente“ puo-
lėjui E.Maljoniui (E.Maglioni) 1973 m. kovo 
18-ąją prireikė vos 1 minutės ir 50 sekundžių 
triskart nuginkluoti varžovų vartininką.
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ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)

RINGAS NR. 1  10:15 – 19:00 
RINGAS NR. 2  10:15 – 19:00 
RINGAS NR. 3  10:15 – 19:00 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
RINGAS NR. 1  10:00 – 18:00 
RINGAS NR. 2  10:00 – 18:00 
RINGAS NR. 3  10:00 – 18:00 
19:00 
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ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)

10:15 – 10:50 AB SHREDDER 
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12:00 – 12:50 STEP 

13:00 – 13:50 BLAST 
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® 

P® 

 

® 

 

ŠEŠTADIENIS - SEKMADIENIS (SPALIO 3-4 d.)

TRENIRUOTĖS
TRENIRUOČIŲ ZONA

SALĖ
4

ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)
11:00 Laisva programa
12:00 – 16:00 
12:00 – 16:00 
16:30 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
11:00 – 17:00 
11:00 – 17:00 

VARŽYBOS SALĖ
5

EKSTREMALAUS 
SPORTO ZONA 

ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)
11:30 – 12:25 
12:30 – 12:40 
12:40 – 12:50 

12:50 – 13:05 
13:05 – 13:15 

13:15 – 13:45 
13:45 – 14:00
14:00 – 14:20 

14:25 – 14:45 
14:45 – 14:50 

14:50 – 15:00 

15:00 – 15:15 

15:15 – 15:35 

15:40 – 16:00 
16:15 – 16:25 
16:30 – 16:50 „
16:50 – 17:10 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
11:00 – 11:30 

11:30 – 11:45 
11:50 – 12:10 
12:10 – 12:30 
12:30 – 13:00 
13:05 – 13:25 
13:25 – 13:50 
13:50 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:40 
14:40 – 14:55 

14:55 – 15:30 

15:30 – 15:45 
15:45 – 16:00 

16:00 – 16:20 

KOVOS MENŲ 
KLUBŲ PASIRODYMAI

PARODOMOSIOS 
KLUBŲ PROGRAMOSSALĖ

5
SALĖ
5

KOVOS MENŲ ZONA „TV6” SCENA
ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)
11.00 – 11.30 
11.30 – 12.00 

12.00 – 12.10 

12.10 – 12.30 

12.40 – 13.00 
13.00 – 13.30 

13.30 – 13.40 

13.40 – 13.55 

13.55 – 14.10 

14.10 – 14.20 
14.20 – 14.40 
14.40 – 14.45 

14.45 – 15.00 

15.00 – 15.15 

16.00 – 18.00 FAST SPORTS NUTRITION 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
10.30 – 11.30 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.10 -

12.10 – 12.40 

12.40 – 13.00 

13.00 – 13.30 
-

13.30 – 13.50 

13.50 – 14.10 

14.10 – 14.30 
 

14.30 – 15.00 

15.00 – 15.15 
15.15 – 15.25 

15.25 – 15.35 

15.35 – 15.50 

15.50 – 16.05 

16.05 – 16.20

16.20 – 16.35 
16.35 – 16.45 

ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)
OPEN EDITION:

11:00 – 11:45 
12:00 – 14:00 
14:30 – 17:30  
17:30 – 18:00 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)

11:00 – 11:45  
12:00 – 13:00 
13:00 – 15:00 
15:30 – 16:00 

SALĖ
5

ŠOKIŲ KOVOS

GATVĖS ŠOKIŲ ZONA  



SALĖ
3

SALĖ
3

PRANEŠIMŲ ZONA 

SVEIKATINGUMO 
PRANEŠIMAI TRENIRUOTĖS

ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.)
11:00 – 11:45 

-

-

12:00 – 12:45 

-
-

13:00 – 13:45 

ir   sporto 

14:00 – 14:45 

-

15:00 – 15:45 

16:00 – 17:00 

-

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
1:00 – 11:45 

12:00 – 12:45 

-

13:00 – 13:45 
 

-

ir 

14:00 – 14:45 

15:00 – 15:45 

-
-

Sveikatingumo praneöimus pristato ŠEŠTADIENIS - SEKMADIENIS (SPALIO 3-4 d.)
10:00 – 18:00 

SALĖ
3

„AKROYOGA.LT” ZONA (balkonas)

ŠEŠTADIENIS (SPALIO 3 d.):
11:00 – 17:00 

11:00 – 17:00 

11.00 – 16.00 

12:00 – 14:00 

13:00 – 13:45 

14:00 – 17:00 

SEKMADIENIS (SPALIO 4 d.)
11:00 – 13:00 

 

11:00 – 16:00 
 

12:00 – 12:45 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:30 
 

„MyHERO!” ZONA  (balkonas)

SPORTO IR SVEIKOS 
GYVENSENOS JUDĖJIMO ZONA

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

M.Kavaliauskas: 
„Muzikinė kaukė“ visada mane žavėjo

Interviu su atlikėju Martynu Kavaliausku - 39 p.

2015 m. spalio 2-8 d.
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TRUMPai

Aktorė Karina Stungytė pasirodys TV3 seriale 
„Bruto ir Neto“. Čia jai atiteko nors ir trumpas, bet 
labai intriguojantis striptizo šokėjos vaidmuo. „Iš pra-
džių mano herojai rūpi tik pinigai, tačiau susipažinusi 
su Bruto ir Neto ji pasikeičia“, - apie naująjį vaidmenį 
pasakojo aktorė. K.Stungytės įkūnijama šokėja - sek-
suali, tačiau labai subtili ir elegantiška. Ji pasakoja, 
kad rūbus personažui rinkosi kartu su serialo kostiu-
mų dailininke, kurios skoniu pasitiki jau ilgai.

Praėjusią savaitę šalį apskriejo žinia apie slaptas 
kulinaro ir laidos „Lietuvos superšefas“ vedė-
jo Liutauro Čepracko bei atlikėjos LauroS 
ČepuKaitėS vestuves. Kadangi dainininkė buvo 
viena iš laidos „Lietuvos superšefas“ dalyvių, kilo 
klausimas, ar sutuoktinis objektyviai įvertins savo 
širdies damos triūsą laidos virtuvėje. Tačiau šešta-
dienio laida atskleidė visas kortas - Lauros komanda 
surinko mažiausiai balų ir dainininkei teko atsisvei-
kinti su projektu.

infoRMacinės laidos 

Ne kasdien jas žiūriu, bet kaip foną dažnai 
įsijungiu. Norisi žinoti, kas darosi pasaulyje 
ir Lietuvoje, kokios šių dienų aktualijos. Ma-
ne tenkina pateikiama informacija.

negaTyvios  
infoRMacijos PRanešiMai 

Nors man, kaip kultūros žmogui, visada 
norisi girdėti daugiau su kultūros ar švietimu 
susijusių naujienų, kriminalinės žinutės irgi 
turi savotišką misiją - verčia mus susimąsty-
ti, kokioje visuomenėje gyvename ir ką gali-
me pakeisti. Tiesiog reikia išmokti tai paste-
bėti, o ne atsiriboti.

MUzikinės laidos 

Jų yra, reikia tik mokėti susirasti. Yra ir 
komercinių, ir kultūrinių projektų, ir liau-
diškos muzikos, ir klasikos. Visiems sko-
niams. Ką pažiūrėti, randa net šiuolaikinis 
jaunimas.

laidų vaikaMs TRūkUMas 

Laidų vaikams labai mažai. Jų labai trūks-
ta. Didesniems vaikams yra „Gustavo encik-
lopedija“, o mažesniems - nieko. Nežinau, 
kodėl televizija nieko nepasiūlo. Juk tėvai da-
bar užsiėmę, vis mažiau laiko randa vaikams, 
taigi kartais net paprastas eilėraščio ar pasa-
kos paskaitymas tiesioginiame eteryje irgi 
būtų sprendimas.

Tie PaTys žMonės 

Erzina, kad tos mūsų vadinamosios 
žvaigždės rodomos tuose pačiuose kanaluose, 
nuolat sėdi įvairiose laidose. Nejau mes tu-
rime tik tas kelias žvaigždes? Atrodo, kad 
nėra ką rodyti, nėra daugiau įdomių žmonių.

PaRodijos 

Kai parodijuojama paviršutiniškai ir kvai-
lai, man nepatinka. Apskritai humoro laidų 
turime nedaug. Mūsų laidoms dar trūksta 
lygio. 

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Loretą 
Sungailienę

TV
 TO

P1
0

TV8  4 %
TV1  3,8 %
NTV Mir Lietuva  3,6 %
Lietuvos rytas TV  3,5 %
PBK  2,7 %

Info TV  2 %
REN Lietuva  1,2 %
Video ir DVD  0,6 %
LRT Kultūra  0,5 %
Liuks!  0,3 %

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

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

TV3 16,8 %

LNK 15,2 %

BTV 6,1 %

TV3 20,5 %

LNK 16,9 %

LRT Televizija 
8,4 %

Nr. Laida                    TV     Reitingas

1 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 9,0

2 KREPŠINIO RINKTINĖS SUTIKTUVĖS TV3 9,0

3 LIETUVOS BALSAS LNK 8,3

4 X FAKTORIUS  TV3 8,0

5 KAIP PRISIJAUKINTI SLIBINĄ TV3 7,8

6 TV3 ŽINIOS TV3 7,8

7 KK2 LNK 7,8

8 TV3 VAKARO ŽINIOS TV3 7,7

9 VALANDA SU RŪTA LNK 7,6

10 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,5

Duomenys: TNS LT, 2015 m. rugsėjo 21-27 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 21,5 %

Kiti  
kanalai 26,8 % BTV 4,8 %TV6 4,7 %

TV6 5,8 %

ReiTingai

LRT Televizija 
9 % 

TV
 Au

di
TO

ri
jA

Televizijos laidų vedėja LORETA 
SUNGAILIENĖ (38) prisipažįsta, kad 
televizorius jos namuose dažniau būna 
kaip fonas. Ilgus metus pati televizijoje 
besisukanti moteris nelinkusi žerti daug 
kritikos, kad nėra ką žiūrėti. Ji įsitikinusi - 
kas ieško, tas randa.
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Dainininkas Martynas KavaliausKas 
(23) prisipažįsta: sudalyvavęs ne viename 
tv projekte, šiemet jis turėjo planą užsi-
daryti įrašų studijoje ir televizijoje kol kas 
nesirodyti. Bet vienas pasiūlymas jį suin-
trigavo ir privertė pakeisti planus. Šį šešta-
dienį Btv eteryje pasirodysiantis projektas 
„Muzikinė kaukė“, anot Martyno, yra ta 
vieta, kuri leidžia ne tik išbandyti atlikėjui 
save įvairiose situacijose, bet ir tobulėti.

- Kas paskatino dalyvauti BTV pro-
jekte „Muzikinė kaukė“?

- Šiemet jau buvau nutaręs nebedalyvau-
ti jokiuose TV projektuose, skirti laiką kūry-
bai, užsidaryti studijoje, kurti savo dainas. Bet 
šis projektas mane visada žavėjo, jau seniai 
norėjau pabandyti jame dalyvauti. Labai apsi-
džiaugiau, kai gavau pasiūlymą, todėl nedve-
jodamas sutikau.

- Pirmieji filmavimai jau įvyko. Ko-
kius įspūdžius paliko?

- Labai gerus. Projektas draugiškas, nes nė 
vienas dalyvis neiškrenta. Dėl to smagu, nėra 
tokio didelio jaudulio prieš einant į sceną. Be to, 
įdomu persikūnyti į įvairius personažus. Gali 
įvertinti savo galimybes, pažiūrėti, į ką gali trans-
formuotis, kaip jautiesi nepatogiose situacijose, 
kaip sugebi iš jų išsisukti. Tai padeda tobulėti.

- Kokio žanro atlikėjus jums sunkiau-
sia įkūnyti, o kokio lengviausia?

- Sunkiausia įkūnyti atlikėją, kuris nėra 
labai ryškus personažas. Jeigu jis - ryški as-
menybė, tokį įkūnyti daug lengviau.

- Kaip žiūrite į komisijos vertinimus? 
Ar per tiek laiko jau pripratote prie aš-
trių kritikos strėlių?

- Šis projektas yra labai gražus, todėl ir 
komisija nepažeria labai baisios kritikos. Tie-
siog pasako - patiko ar nepatiko. Jų pastabos 
yra apgalvotos ir naudingos.

- Projektas „Muzikinė kaukė“ reika-
lauja ne tik vokalinių, bet ir aktorinių 
gebėjimų, tiesa?

- Tiesa. Bet šis projektas tuo ir įdomus. Tu-
ri įdėti nemažai pastangų, darbo, kad priartėtum 
prie įkūnijamo atlikėjo ar net juo pavirstum.

- Jums pačiam scenoje lengviau būti 
savimi ar ką nors vaidinti?

- Aš manau, kad visi ant scenos ką nors 
vaidina. Jei jau lipi, darai pasirodymą, vadina-

si, esi kažkuo kitoks, išskirtinis. Aš visada 
norėčiau toks ir išlikti.

- O gal norėtumėte išbandyti jėgas ir 
tikroje aktorystėje?

- Aš labai daugelyje sferų norėčiau save 
išbandyti. Bet tam neturiu laiko, o išbarstyti 
savęs ir nesusikoncentruoti nesinori. Jei tu-
rėčiau laisvo laiko, būčiau linkęs išbandyti 
viską, ypač įvairias meno sritis.

- O galimybių Lietuvoje tam užtenka?
- Manau, kad užtenka. Pirmiausia reikia 

siekti čia būti geriausiam. Jei tai pasiekei, 
gali siekti būti geriausias kažkur kitur. Gali-
mybės neribotos.

- Su kokiu užsienio atlikėju norėtu-
mėte sudainuoti duetu?

- Galbūt vienas iš tokių būtų Četas Fei-
keris (Chet Faker). Man patinka jo stilius. 
Dabar kaip tik linkstu į tokią muziką - elek-
troninę, „downtempo“, triphopą.

- Kas vyksta šiuo metu jūsų muziki-
nėje karjeroje?

- Labai daug laiko praleidžiu studijoje. To-
bulinu muzikos produkcijos žinias. Nuspren-
džiau viską daryti pats. Todėl visas jėgas ati-
duodu darbui studijoje. Nežinau kada, bet 
klausytojams tikrai pateiksiu naujų dainų. 

- Ar daug sudužo rožinių svajonių įsi-
sukus į muzikos pasaulį?

- Niekada netikėjau rožinėmis svajonė-
mis. Jei dirbsi, pasieksi tai, ko nori. Kaip ir 
bet kuriame kitame darbe - jei dirbi, turi už 
ką duoną valgyti.

- Ką veikiate laisvalaikiu?
- Dabar visą laisvalaikį praleidžiu studijo-

je. Sėdžiu ten nuo ryto iki vakaro, nebent 
išeinu pakvėpuoti grynu oru, važinėju dvira-
čiu, sportuoju.

TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

M.Kavaliausko metamorfozės

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Muzikinė kaukė“ - šeštadieniais 19.30 val. per BTV

Dainininkas Martynas 
Kavaliauskas BTV 

projekte „Muzikinė 
kaukė“ persikūnys į legendinį Fredį Merkurį 

(Freddie Mercury) 
LNK nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 7.45   „Policija ir Ko“  17.20  „Viskas apie 
  gyvūnus“

 18.50  Koncertas, skirtas Po-
licijos - Angelų sargų, dienai

 9.45  „K11. Komisarai 
 tiria“

 14.30   „Mažoji nuotaka“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 23.40 Pasaulis tavo lėkš-
tėje. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.15 
„Senoji animacija“. 11.15 „Išgelbėti Medison“. 
13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00, 
19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Gydytojai“. 17.00 „Ne-
mylimi“. 18.00, 22.45 „Privati praktika“. 20.00 
„Labanakt, vaikučiai“. 21.00 „Tobulas jausmas“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.10 Tauro ragas. 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10 
Krepšinio pasaulyje. 12.40 Statyk! 13.10 Nuo... Iki. 
13.45 Pagalbos skambutis. 14.20 24 valandos. 15.20 
Mes pačios. 15.45 Valanda su Rūta. 17.00, 22.00 Info 
diena. 21.00 Mano kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje.

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 „Tatja-
nos naktis“. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.50 Mados nuospren-
dis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Lauk manęs. 
18.35 Jumorina. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.05 „Izmailovo 
parkas“. 0.10 Vakaras su Urgantu. 1.30 „SinCity“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tyrimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 „Bloga kaimynė“. 
23.05 Naujoji banga. 1.35 „Gyvena toks vaikinas“.

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.35 Reporterių istorijos. 8.00, 
12.30, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.45 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 10.35 „Nepaisant gyvybės“. 11.30 
„Žemė“. 14.40 „Mėnulis“. 15.40 „Saulė“. 16.40 
„Visata“. 17.35 „D.Koperfildas: meilė, šnipinėjimas 
ir kitos gudrybės“. 21.20 Mums net nesisapnavo. 
0.10 „Kariai 16“. 1.05 „Senovės pranašystės galia“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas 
su J.Vysockaja. 10.25 Kriminalinė Rusija. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 
„Lolita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame ir 
rodome. 19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 
„Šefas 2“. 23.30 V.Černyšovo filmas „Baltas 
namas, juodi dūmai“. 1.35 „Pagundų miestas“.

 TV PolonIa
7.10 Pasaulis sukasi. 7.55, 19.25 Lenkiškos 
istorijos. „Australija. Atmintis“. 8.30 Animacinis 
f. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
22.50, 5.10 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 
5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, 
Polonija. 13.30 Galvosūkis. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Įpainioti“. 16.20 Pramo-
ginė laida. 17.20 Myliu kiną. 17.55 Ekologijos 
laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Pramoginė 
laida. 20.25 Cafe Historia. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Pono Kukos 
pamokos“. 2.15 Animaciniai f. 6.40 Miško 
istorijos. 

 TV1000
6.50 „10 arba mažiau“. 8.20 „Polokas“ (N-14). 
10.30 „Kivirčas“. 12.00 „Dviejų šimtmečių žmo-
gus“. 14.20 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 16.10 „2 
dienos Niujorke“. 17.50 „Gėlėti sapnai“. 20.00 
„Teresės nuodėmė“. 21.50 „Apgaulės meis-
trai“. 23.50 „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs 
sutvėrimai“. 2.00 „Polokas“ (N-14). 4.20 „Tarp 
dviejų mylimųjų“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 20.30 Kaip atsiranda daiktai? 7.50 Kaip 
tai veikia? 8.15 Nemėginkite pakartoti. 9.10, 
18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Vyras, moteris, 
gamta. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Karas dėl moliuskų. 14.30 
Aukso karštligė. 17.15 Automobilių klasika. 
17.40 Automobilių perpardavinėtojai iš Dalaso. 
20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00 A. Diasas. Ma-
gija ir žvaigždės. 22.00 I. Elba. Važiavimas be 
stabdžių. 23.00 Katastrofos keliuose. 24.00 Su-
rask mane, jei gali. 1.00 Nepaprasti kino kadrai. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Naujo būsto paieš-
ka. Tailandas. 10.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Mano namelis ant ratų. 12.00 Muziejaus pa-
slaptys ir legendos. 13.00 Naujo būsto paieška. 
Guamas ir Italija. 14.00 Auksarankiai. 14.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 16.00 
Pavojai oro uoste. 17.00 Išvyka gamtoje. 18.00 
Amerikos maistas. Virdžinija. 19.00 Naujo būsto 
paieška. Aruba ir Meksika. 20.00 Naujo būsto 
paieška. Panama ir Ekvadoras. 21.00 Turto 
gelbėtojai. 22.00 Statybos Aliaskoje. 23.00 Ame-
rikos maistas. Virdžinija. 24.00 Iškyla gamtoje.

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys 

meluoja geriau“  
(N-7).

8.55 „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 „Medikai“ 
(N-7).

11.00 Ekstrasensai tiria 
(N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji 

nuotaka“  
(N-7).

15.30 „Kerštinga 
meilė“ (N-7).

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

„Megamaindas“.
21.20 Veiksmo f. 

„A komanda“  
(N-7).

0.10 Kriminalinė drama 
„Elitinis jaunimas“ 
(N-14).

1.45 Trileris 
„Juodoji jūra“ 
(N-14).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.55 Pagalbos skambutis 
(N-7).

9.45 „K11. Komisarai 
 tiria“ (N-7).
11.15 Tikras gyvenimas. 

„Žaidimas  
be taisyklių“.

12.15 Tikras gyvenimas. 
„Išeik“.

13.15 „Agentas Šunytis“.
13.45 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.10 TV serialas 

„Ponia Dila“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

(N-7).
21.00 Veiksmo komedija 

„Ieškokit Gudručio!“ 
(N-7).

23.15 Siaubo trileris 
„30 dienų nakties 
(N-14).

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

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

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Specialus tyrimas.
12.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Koncertas, skirtas 

Policijos - Angelų 
sargų, dienai. 
Dalyvauja: „Vilnius 
Sinfonietta“, K.Kerbedis, 
I.Valinskienė, V.Baumila, 
V.Genytė, Neda, 
O.Dit  kovskis, Deivis, 
V.Šiškauskas, E. ir 
K.Seiliai, „Thundertale“, 
Policijos choras. Ved. 
V.Rumšas (jaunesnysis).

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Nikita“ (N-14).

5.50 „Policija ir Ko“ (N-7).
6.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
7.45 „Policija ir Ko“ (N-7).
8.45 Veiksmo ir 

nuotykių komedija  
„Zatura. Nuotykiai 
kosmose“.

10.45 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

13.50 Mano virtuvė 
geriausia.

14.50 Amerikos talentai.
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas“ 
(N-7).

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

2.00 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

3.10 Bamba TV (S).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Patriotai.
8.35 „Miškinis“ (N-7).
9.40 „Kulinaras“ (N-7).
10.45 „Inspektorius 

Mažylis“.
11.45, 12.05 

Sąmokslo teorija.
12.00, 13.00, 14.00 

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 

Gyvenu čia.
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
15.05 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30, 4.55, 6.00 

Muzikinis gimta-
dienis.

22.30, 3.00 
Mistinis  
kriminalinis f. 
„Laisvės šalis“.

1.10 Siaubo f. 
„Miesto legendos 3. 
Kruvinoji Meri“ (S).

6.25 „Laukinis pasaulis“.

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

rusų kalba.
12.30 Operos solisto 

Virgilijaus Noreikos 
80-mečiui. OTELAS. 
Džiuzepė Verdis. Opera 
„Otelas“. 1984 m.

15.05 Legendos.
15.55 ...formatas. Poetas 

Vladas Braziūnas.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.45 Žinios. Ukraina.
18.00 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

18.30 Vilniaus sąsiuvinis.
18.45 Mokslo ekspresas.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 Auksinis protas.
20.30 „Haudis Gaudis“.
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2015. 
Detektyvinė istorija 
kaip šiuolaikinė 
pasaka.

22.30 DW naujienos 
rusų kalba.

22.40 „Mano Undinėlė, 
mano Lorelei“ 
(N-14).

24.00 Naktinis ekspresas.
0.30 Panorama.
1.00 Dabar pasaulyje.

 15.05   Legendos

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  2 41

spalio 2 d.

 15.25  „Saldžioji 
 gyvenimo pusė“

 9.00  Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai

 19.00  „Vedęs ir turi
  vaikų“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Tabatos salonas“.
12.05 „Mentalistė“ 

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“ 
(N-7).

14.05 „Būrėja“.
14.35 Penki 

ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“ (N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Bekas 2. 

Paskutinė  
liudininkė“  
(N-14).

23.10 Drama 
„Vyrai, moterys  
ir vaikai“  
(N-14).

1.30 „Nikita“ 
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Farai“ (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Smogiamoji jėga“ 

(N-14).
0.25 „Saugotojas“ 

(N-14).
2.10 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Miestų skoniai.
10.00 „Komisaras 

Manara 2“  
(N-7).

11.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

12.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

13.55 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.55 Keisčiausi
pasaulio  
restoranai.

15.25 „Saldžioji 
gyvenimo pusė“.

17.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

18.00 „Trauma“ 
(N-7).

19.00 „Įsimylėti šokėją“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Beieškant 
Marsupilamio“.

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Įvarytas į 
kampą“ (N-14).

„ELITINIS JAUNIMAS“
Kriminalinė drama. JAV. 2013.
Režisierė S.Kopola.
Vaidina E.Votson, L.Lohan, P.Hilton.

Tikrais įvykiais paremtas filmas atskleidžia šiuolaikinių paauglių, kurie yra 
pamišę dėl Holivudo žvaigždžių, prabangių prekės ženklų ir nuolatinio dė-
mesio, gyvenimą. Grupelė jaunuolių vagia įvairius daiktus ir pinigus, kad 
atrodytų kuo panašiau į dievinamas garsenybes. Tačiau vieną dieną gudra-
vimai baigiasi - apsaugos kameromis užfiksuoti vaizdai patenka į viešumą.

TV3
0.10

rekomenduoja

„IEŠKOKIT GUDRUČIO!“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2008.
Režisierius P.Sigalas.
Vaidina S.Kerelas, E.Hetavei, 
A.Arkin.

Maksvelas Gudrutis turės įgyvendinti 
kilnią misiją - apsaugoti pasaulį nuo 
piktavališkos organizacijos „Chaosas“, 
kuri ketina begėdiškais ir neteisėtais 
būdais užvaldyti Žemės rutulį. Maks-
velui į porą buvo paskirta agentė 99.

 „30 DIENŲ NAKTIES“
siaubo trileris. JAV, Naujoji 
Zelandija. 2007.
Režisierius D.Sleidas.
Vaidina Dž.Hartnetas, M.Džordž, 
D.Hjustonas, B.Fosteris.

Kiekvienų metų žiemą Aliaskos regio-
no miestelį Barovą apgaubia aklina 
tamsa. Vieną vakarą saulė nusileidžia 
už horizonto ir nepakyla 30 dienų 
iš eilės. Į miestelį užklysta šviežios 
žmogienos kraujo ištroškę vampyrai.

„SMOGIAMOJI JĖGA“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Rumunija. 2006.
Režisierius M.Koišas.
Vaidina S.Sigalas, L.Lovbrand, 
D.Vebas.

Paryžiuje per žiaurią ataką armijos va-
das Maršalas Losonas netenka trijų vy-
rų. Drauge su savo mergina Tija ir drau-
gu Dveinu jis imasi asmeninio tyrimo, 
kad išsiaiškintų įtartinas aplinkybes.

LNK
21.00

TV6
22.30

LNK
23.15

 ANIMAL PLANET
7.25, 10.45 Akiplėšos katės. 8.15 Afrikos tan-
kmėje. Madagaskaras. 9.05, 11.35, 17.00 Namai 
medžiuose. 9.55, 15.20, 24.00 Akvariumų verslas. 
12.25 Nepaklusnus šuo. 13.15 Banginių karai. 
14.05, 16.10, 19.30 Aligatorių tramdytojai. 14.55 
Iškviečiamas tramdytojas. 17.50 Afrikos tankmė-
je. Madagaskaras. 18.40 Upių pabaisos. 20.20 
Akvariumų verslas. Treisis ir jo aštuonkojis. 21.10 
Afrikos tankmėje. Sachara. 22.00 Upių pabaisos. 

 SPORT1
6.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 
10 etapas. 8.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 9.00, 0.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 11.30 ATP 250 Malaysian Open. 
Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien Benneteu. Fi-
nalas. 2014m. 13.30 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 
17.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Ispanija. 10 
etapas. 20.00 Tiesioginė transliacija. „Supercopa 
Endesa“ krepšinio taurė. 1 Pusfinalis. 22.00 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 22.30 Tiesioginė 
transliacija. „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. 2 
Pusfinalis. 3.00 „M1 Iššūkis“. Brazilija - JAV vakarai. 
Kovinis sportas. 4.00 „M1 Iššūkis“. Japonija - Pran-
cūzija. Kovinis sportas. 5.00 Šiuolaikinės penkiako-
vės čempionatas. 5.30 ATP 250 Malaysian Open. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Sion“. 
8.50 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Spartak“. 10.55 
Aragono MotoGP lenktynės. 12.25 UEFA Čem-
pionų lyga. „Barcelona“ - „Bayer“. 14.15 UEFA 
Europos lyga. „Augsburg“ - „Partizan“. 16.05 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Spartak“. 18.05 
UEFA Čempionų lygos apžvalga . 18.35 UEFA 
Europos lyga. „Liverpool“ - „Sion“. 20.25 KHL. 
„Medveščak“ - „Metallurg“. Tiesioginė trans-
liacija. 23.00 UEFA Čempionų lyga. „Arsenal“ -
„Olympiacos“. 0.50 UEFA Čempionų lyga. 
„Juventus“ - „Sevilla“. 2.40 UEFA Čempionų 
lyga. „Astana“ - „Galatasaray“. 5.10 Ledo ritu-
lys. KHL. „Medveščak“ - „Metallurg“. 

 EUROSPORT
9.30 Dviračių sportas. 10.30, 14.30 Dviračių 
sportas. Milanas-Torinas. 11.30 Motosportas. 
FIA pasaulio čempionatas. 13.00 Motokrosas. 
„FIM MX of Nations“. 13.30 Sporto linksmy-
bės. 16.00 Šuoliai nuo tramplino. Vasaros 
didysis prizas. 17.15, 17.45, 1.00, 1.30 Futbolo 
apžvalga. 17.20, 1.05 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 18.45 Futbolas. Moterų 
bundeslyga. 21.00 Regbis. Pasaulio čempi-
onatas. 24.00 Galiūnų sportas. „Strongman 
Champions League“. 
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

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

ir draugai“.
8.30 „Legenda 

apie Korą“.
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 „Naujas 

imperatoriaus  
pokštas“.

12.25 „Alioša Popovičius 
ir Slibinas Tugorius“.

14.00 „Gyvenimo 
bangos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos 

šou (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas  
kerštas“  
(N-14).

22.50 Trileris 
„Kaliniai“  
(N-14).

1.50 Trileris 
„Pastogė“  
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

6.55 „Eskimų mergaitė“.
7.05 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

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

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Trys bananai“.
9.50 „Gudri varna“.
10.00 „Didysis Tomo ir 

Džerio nuotykis“.
11.10 „Legenda apie Zoro“ 

(N-7).
13.55 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai“.

21.25 Nuotykių filmas 
šeimai „Kelionė į 
paslaptingąją salą“  
(N-7).

23.20 Komedija 
„Ateini čia arba  
gausi į dūdą!“ 
(N-14).

1.35 Trileris 
„Briliantinis planas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

marsupilamiai 2“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gyvenimo kelias“. 

5 d. „Partnerio  
paieškos“.

12.55 „Įstabioji Indija“. 
5 d. „Dingęs Indijos 
pasaulis“.

13.50 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. „Baskervilių 
šuo“ (N-7).

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
22.45 Komedija „Kad ir kas 

nutiktų“ (subtitruota, 
N-7).

0.20 „Gyvenimo kelias“. 5 d. 
„Partnerio paieškos“.

1.15 „Įstabioji Indija“.

 22.45   „Kad ir kas 
  nutiktų“

 10.30  Gardu Gardu

ŠeŠtadienis

„TRYS VĖPLOS“
Komedija. Jungtinė Karalystė. 2012.
Režisieriai B. ir P.Fereliai.
Vaidina Š.Heizas, K.Djamantopulas, V.Sasas.

Paliktus ant našlaičių prieglaudos slenksčio naujagimius Mo, Larį ir 
Garbanių užaugina vienuolės. Dabar jų vaikystės namai turi būti už-
daryti dėl finansinių sunkumų. Tik trys vėplos galėtų įsipainioti į keistą 
žmogžudystės istoriją, tuo pat metu atsitiktinai pakliūdami vaidinti į 
ypač populiarų televizijos realybės šou.

rekomenduoja

„PAGROBIMAS 2. 
NEIŠVENGIAMAS KERŠTAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2012.
Režisierius O.Megatonas.
Vaidina L.Nisonas, M.Greis.

Brajano aplankyti į Stambulą atvyks-
ta buvusi žmona Lenora ir dukra, iš 
naujo užklumpa pavojai. Pirmiausia 
dingsta Lenora, o jaunoji Kim pri-
versta slapstysis svetimame mieste. 
Brajanui teks prisiminti visus CŽV 
išlavintus įgūdžius, kad apgintų tas, 
kurios juo tiki labiausiai, ir išsiaiškin-
tų, už ką jam keršija persekiotojai.

„ROMEO TURI MIRTI“
VeiKsmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius A.Bartkoviakas.
Vaidina Dž.Li, R.Vongas, 
I.Vašingtonas.

Apie Po mirtį sužino vyresnysis brolis 
Hanas, buvęs policininkas, legendi-
nis kovotojas, įkalintas Honkongo 
kalėjime. Pažadėjęs motinai saugoti 
ir ginti jaunėlį, tačiau nesugebėjęs iš-
laikyti pažado, Hanas prisiekia atker-
šyti, kad ir kiek tai kainuotų: pabėga 
iš kalėjimo, kuriame buvo atsidūręs 
gelbėdamas tėvą ir brolį, atvyksta į 
Valstijas ir imasi aiškintis, kas ir kodėl.

„ATEINI ČIA ARBA  
GAUSI Į DŪDĄ!“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius M.Vonas.
Vaidina A.Teiloras-Džonsonas, 
N.Keidžas, G.M.Braunas.

Deivas turi pomėgį skaityti komik-
sus. Įsigijęs specialų kostiumą, jis 
nusprendžia tapti superdidvyriu. 
Nepatyręs, bet labai to trokštantis 
Deivas netrukus tampa nepaprastu 
reiškiniu, užkariaujančiu visuome-
nės vaizduotę.

TV3
21.00

LNK
23.20

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 
„Senoji animacija“. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Bruto ir Neto“ (N-7). 10.00 „Tobula kopija“ 
(N-7). 11.00 Padėkime augti. 11.30 Priešaušrio 
Lietuva. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 14.30 Šok su 
manimi (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ (N-7). 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 „Labanakt, 
vaikučiai“. Senoji animacija. 21.00 „Svajonių 
viešbutis. Kinija“ (N-7). 22.50 „Tobulas jaus-
mas“. 0.30 „Mis Marpl“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Apie žūklę. 15.30 KK2 (N-7). 17.30 Dviračio 
šou. 19.30 „Aukso imperija“. 20.30 Miesto 
skoniai. 21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų k. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 va-
landos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 Valanda su 
Rūta. 5.05 Mes pačios. 

 PBK
6.05, 1.15 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.45 Grok, mylimas akordeone! 7.35 Vaikų klubas. 
7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Gudrutės ir gu-
dručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 
10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.25 „Ne-
pataisomas melagis“. 13.00 „Amerikietiška dukra“. 
14.50, 17.15 „Serafima nuostabioji“. 17.00 Vakaro 
naujienos. 18.15 „Kartu su delfinais“. 20.00 Laikas. 
20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.35 Kas? Kur? Kada? 
23.50 Šiandien vakare. 1.45 „Karas ir taika“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.25, 8.20 „Mano mylimas genijus“. 8.00, 11.00, 
14.00 Žinios. 9.30 Eismo taisyklės. 10.15 „Tai 
mano mama“. 11.25 Mūsų kūno chemija. Cukrus. 
12.20 „Ilgas kelias į save“. 14.30 „Bloga kaimynė“. 
16.40 Žinios - jėga. 17.35 Svarbiausia scena. 
20.00 Šeštadienio žinios. 20.45 „Meilė ant keturių 
ratų“. 22.50 Naujoji banga. 0.40 „Mama ištekėjo“. 

 REN
7.20-11.00 Kviestinė vakarienė. 12.00-14.55 Slapto-
sios teritorijos. 15.55 „V ir M“. 16.25 Pažink mūsiš-
kius! 17.20 Rusiškas vairavimas. 18.10 „Autokves-
tas“. 18.40 Žiūrėti visiems! 19.30 Jūrmala. Juoko 
festivalis. 21.25 „Tyrimo paslaptys 9“. 0.50 „Žemė“. 

BTV
22.15

 17.00    Lietuvos
  superšefas

TV6
0.20
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Bulgarijoje. 
2015 m.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 „Gyvūnų planeta“.
14.10 „Mitiajaus 

pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
Katės uodega“.  
I dalis (N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 „Ponas Bynas“ 
(N-7).

19.30 Muzikinė kaukė. 
2015 m.

22.15 Veiksmo f. 
„Romeo turi mirti“ 
(N-14).

0.35 Trileris 
„Beprotiškas  
miestas“ (N-7).

2.50 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

3.20 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių vėjai.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

9.30 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.30 Gyvenu čia.
11.30 „Inspektorius 

Luisas“ (N-7).
13.30 „Iššūkis“ 

(N-7).
14.30, 16.20 

Muzikinis  
gimtadienis.

16.00, 17.00, 19.00
 Žinios. Orai.
17.30 Užmirštas grožis.
18.30 „80-ieji“ 

(N-7).
19.30 Ginčas.
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Ginčas.
22.00, 5.15 

„Bręstantis  
blogis“  
(N-14).

0.20, 3.45 
Siaubo komedija 
„Kruvinasis  
savaitgalis“  
(S).

2.15 „Inspektorius 
Luisas“ (N-7).

6.00 Dar pažiūrėsim.
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 Kaukazo legendos.
11.15 DW naujienos.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Kultūra +.
12.15 LRT Kultūros akade-

mija. V.Vaitkevičius. 
„Nebe tik vaikas,  
bet ir bičiulis“.

13.00 Koncertuoja „Saulės 
vaikai“. 2010 m.

14.10 Pinigų karta.
15.00 „Baras“.
15.50 5-ojo tarptautinio 

Šv.Jokūbo sakralinės 
muzikos festivalio 
atidarymo koncertas. 
Šv.Jokūbo kariliono 
atidarymo iškilmės.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios.
18.15 Koncertas „Mocarto 

kodas. meilė..?“
18.55 SMScredit.lt A lyga. 

„Trakai“ - „Sūduva“. 
Tiesioginė transliacija.

21.00 TV spektaklis 
„Užmušti žmogų“.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama.

6.20 „Didingasis 
amžius“  
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir 

laukinių kačių  
nuotykiai“.

11.30 „Gyvenimas 
su liūtais“.

12.00 „Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai“.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Stebukladarys“ 

(N-7).
18.05 „Tabatos 

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

(N-14).
23.15 „Mano kaimynė -

pornožvaigždė“ 
(N-14).

1.25 „Darbščiosios 
gražuolės“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

8.00 „Pragaro kelias“ 
(N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Pasaulio 

įspūdingiausi...“
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! 
(N-7).

14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 „Pragaro kelias“ 

(N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Prienų.

19.00 „Blondinė eina į 
karą“ (N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios.
22.30 „Komando“ 

(N-14).
0.20 „Trys vėplos“ (N-7).
2.00 „24 valandos“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

10.30 „Komisaras 
Manara 2“ 
(N-7).

11.30 Miestų skoniai.
12.00 „Pasaulis pro

traukinio langą“.
13.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
13.30 „Vienos šeimos 

istorija“ 
(N-7).

14.30 „Medis“ 
(N-7).

16.25 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

sėdynės.
19.30 „Piktoji planeta“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Širdies muzika“.
22.15 The Eagles 

koncertas  
„Farewell Tour 1“ 
(1). 2005 m.

23.45 Reidas. Eismo
įvykių kronika.

0.15 „Šokių kovos“ 
(N-7).

 15.00  „Baras“ 19.30  Ginčas 14.10  „Mitiajaus 
  pasakėlės“

 22.15  The Eagles 
  koncertas

 10.00  Iš peties 14.00   „Superauklė“

TV PROGRAMAspalio 3 d.

 NTV Mir
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 Pagrin-
dinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 10.25 Me-
dicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvikova“. 11.55 
Buto klausimas. 13.20 Aš lieknėju. 14.20 Važiuosime, 
pavalgysime! 15.05 Skyrybos rusiškai. 16.05 „Much-
taro sugrįžimas“. 18.00 Tyrimą atliko... 19.00 Centrinė 
televizija. 20.00 Naujos Rusijos sensacijos. 21.00 Tu 
nepatikėsi! 22.00 Belova. 23.00 Kriminalinė Rusija.

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.40 Galvosūkis. 13.50, 
22.40, 4.30 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas 
Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Czer-
wone Gitary“ ir pusė amžiaus“. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50 Pramoginė laida. 20.45 Laba-
naktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Raganos“. 

 TV1000
8.10 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 10.00 „Bernie“. 11.45 
„Lola prieš“. 13.20 „Labai geros mergaitės“. 15.00 
„Tobulas jausmas“. 16.35 „Tarp dviejų mylimųjų“. 
18.30 „Šefas“. 20.00 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 
21.50 „Ieškokit Gudručio!“ 23.40 „Zulu“. 1.30 
„Romeo ir Džiuljeta“. 3.30 „Planketas ir Makleinas“.

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 „FantomWorks“ 
automobilių dirbtuvė. 10.05 Relikvijų medžio-
tojai. 11.50 Pamesto bagažo aukcionai. 12.40 
Nuogi ir išsigandę. 15.25 B.Grilsas. Kaip atsi-
kratyti baimių? 16.20 Lobių paieškos. Gyvačių 
sala. 17.15 Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 
Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 Ledynų auk-
sas. 20.00 Penktoji pavara. 21.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 22.00 Automobilių kolek-
cionieriai. 23.00 Greiti ir triukšmingi. 24.00 
Sprogdintojas M. Barnetas. 1.00 Nebandykite 
pakartoti. 

 TraVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Turto gelbėtojai. 
10.00 Auksarankiai. 11.00 Įspūdingiausios 
jachtos. 12.00 Išgelbėkite mano verslą! 13.00 
Dženė ir Olis degustuoja. 14.00 Naujo būsto 
paieška. Kinija. 15.30 Naujo būsto paieška. 
Normandijos salos. 16.00 Geriausi namai atos-
togoms. 17.00 Įspūdingiausios jachtos. 18.00 
Didžiausi restoranai. 19.00 Niujorko maistas. 
19.30 Ispanijos maistas. 20.00 Slaptos mau-
dynių vietos. 21.00 Šeimos nuotykiai kelionėje. 
22.00 Smalsus turistas. 23.00 Įkaušęs keliauto-
jas. 24.00 Didžiausi restoranai. 

 aNiMal PlaNeT
7.25 Pažintis su orangutangais. 10.45 Afrikos tan-
kmėje. Okavangas; Ngorongoro krateris; Zambezio 
upė. 17.25 Afrikos tankmėje. Madagaskaras. 18.15 
Iškviečiamas tramdytojas. 18.40 Dideli ir baisūs. 
Kalnų gorilos; medžiuose įsitaisę liūtai; žmogėdros 
krokodilai. 21.10 Gorilų gydytojai. 22.00 Banginių 
dvikovos. 23.00 Karai dėl dramblio kaulo.

 sPorT1
9.15 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. 1 Pusfinalis. 11.30 Tiesioginė 
transliacija. ATP 250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. 
2 Pusfinalis. 13.30 Čempionai LT. Europos atvirasis 
grappling čempionatas. 14.30 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. 15.00 ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. 1 Pusfinalis. 2015-10-03. 17.00 
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier league“. 
„Zenit“ - „Rostov“. 19.00 Tiesioginė transliacija. 
„Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Tritaškių kon-
kursas. 20.00 Tiesioginė transliacija. „Supercopa 
Endesa“ krepšinio taurė. Finalas. 22.00 Tiesioginė 
transliacija. Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos GP 
lenktynės. 11 etapas. 23.00 KOK World series. Buši-
do kovos. 1.30 „M1 Iššūkis“. Beniliuksas - Suomija. 
Kovinis sportas. 2.30 „M1 Iššūkis“. Rusijos „Impe-
rial“ - Pietų Korėja. Kovinis sportas. 3.30 Rusijos 
„Premier league“. „Zenit“ - „Rostov“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.10 Aragono MotoGP Moto3 lenktynės. 8.20 
Aragono MotoGP Moto2 lenktynės. 9.40 Aragono 
MotoGP lenktynės. 11.10 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 12.10 KHL. „Medveščak“ - „Metallurg“. 
14.10 Premier lygos apžvalga. 14.40 Anglijos Pre-
mier lyga. „Crystal Palace“ - „West Bromwich“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Newcastle“. Tiesioginė trans-
liacija. 19.00 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
19.25 Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Sout-
hampton“. Tiesioginė transliacija. 21.25 Motospor-
tas. Spidvėjus. Torunės GP lenktynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.00 Anglijos Premier lyga. „Bour-
nemouth“ - „Watford“. 0.50 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Finalas. 3.00 Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „West Bromwich“. 5.25 Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Newcastle“. 

 eurosPorT
9.30 Futbolas. Moterų bundeslyga. 10.30, 14.30 
Šuoliai nuo tramplino. Vasaros didysis prizas. 
11.30 Sporto linksmybės. 12.30 Dviračių sportas. 
13.30 Dviračių sportas. Milanas-Torinas. 16.00, 
1.15 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 16.45 
Stalo tenisas. Europos čempionatas. 18.30 Regbis. 
Pasaulio čempionatas. 24.00 Futbolas. Aukščiau-
sioji JAV profesionalų lyga. 
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00   „Kedrų įlanka 2“  20.15  Durys atsidaro 21.55   „Gėtė“  9.30  Mes pačios 19.30  „X Faktorius“

 TV8
7.00 „Senoji animacija“. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Moterys meluoja geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 Kultūra +. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krautu-
vė“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 „Šok su manimi“. 
18.00 „Mis Marpl“. 19.05 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 20.00 „Labanakt, vaikučiai“. 21.00 „Meilės 
romanas“ . 22.50 „Svajonių viešbutis. Kinija“. 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televitrina. 
6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 0.55 Mes pa-
čios. 8.30 KK2. 10.30 Arčiau mūsų. 12.00 Dviračio 
šou. 12.30 Statyk! 12.55 Tauro ragas. 13.25 Apie 
žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 24 
valandos. 15.30 Yra, kaip yra. 19.30 „Aukso im-
perija“. 20.30 „Ufologų pasakojimai“. 21.30 Dabar 
pasaulyje. 22.00 Tauro ragas. 22.30 Autopilotas. 

 PBK
6.35 Naujienos. 6.45 Armijos parduotuvė. 7.25 
Vaikų klubas. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-
kodas“. 8.05 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 
Kol visi namie. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.15 „Lu-
čjenas“. 10.25 Fazenda. 11.10 „Izmailovo parkas“. 
12.55 „Jeseninas“. 18.00 „Vienas prie vieno“. 21.00 
Laikas. 22.45 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.20 „Neišeik“. 9.00 Pats sau režisierius. 9.50 
Humoro laida. 10.20 Žinios. Maskva. 11.00, 
14.00 Žinios. 11.15 Rytinis paštas. 12.00 Hu-
moro laida. 13.15, 14.15 „Sugrįžimas į namus“. 
17.50 „Klaidų taisymas“. 20.00 Savaitės žinios. 
22.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 Naujoji banga. 1.00 Šalies budėtojas. 2.15 
„Myliu todėl, kad myliu“. 3.50 Humoro laida. 

 Ren
7.10 Vaikų klubas. 7.25 Mums net nesisapnavo. 
10.10 „Autokvestas“. 10.40 Pati naudingiausia 
programa. 11.40 Jūrmala. Juoko festivalis. 13.35-
20.55 „Kovotojas“. 1-12 s. 0.20 „Deividas Ko-
perfildas: meilė, šnipinėjimas ir kitos gudrybės“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus 
gerai! 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 
11.05 Technikos stebuklas. 11.55 Sodininkų at-
sakas. 13.20 „Kalės“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
„Savaitės akcentai“. Informacinė programa. 19.00 
„Taškas“ su Maksimu Ševčenko. 20.00 Daugu-
ma. 21.20 „Šachta“. 1.05 „Dirbtinės žvaigždės“. 
2.00 „Pagundų miestas“. 3.55 „Su meile iš pra-
garo“. 5.50 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 

 TV PolonIa
7.30 „Czerwone Gitary“ ir pusė amžiaus“. 8.35 
Pramoginė laida. 9.35 „Astronariumas“. Kata-
klizmų žvaigždės. 10.05 Ekologijos laida. 10.35 
Grūdas. 11.05 „Sizifo darbas“. 12.10, 0.35, 6.25 
Sveikinimų koncertas. 12.30 Miško istorijos. 
12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 13.10 Tarp žemės ir dangaus. 13.40 
Prie Tatrų. 13.50 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 
Pramoginė laida. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 
16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 Pro-
vincijos lobiai. 17.25 Retromanija. 17.55, 6.40 
Šokantis su gamta. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 0.55 Valstybės 
interesai. 20.25, 1.30 Žvaigždės, hitai, istorijos. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 4.40 TV 
teatras. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
7.00 „Kalėdos pagal Kranksus“. 8.50 „Dvi dienos 
Paryžiuje“. 10.40 „2 dienos Niujorke“. 12.20 „Tere-
sės nuodėmė“. 14.15 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 
16.05 „Apgaulės meistrai“. 18.05 „Ieškokit Gudru-
čio!“ 20.00 „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 
22.00 „Kivirčas“. 23.30 „Las Vegas“. 1.30 „Pašok 
su manim“. 4.00 „Kalėdos pagal Kranksus“.

 DIscoVeRy 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Garažo meistrai. 8.15 
Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 
Statybos Naujajame Orleane. 10.55 Kas nutiko 
vėliau? 11.50 Fokusininko M.Karbonaro triukai. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Legendinis automobilis. 15.25 
Auksarankiai meistrai. 16.20 Rūdžių imperija. 
17.15 Svajonių automobilis. 18.10 Automobilių 
perpardavinėtojai. 19.05 Greiti ir triukšmingi. 
20.00 Automobilių kolekcininkai. 21.00 Išgyventi 
drauge. Kelio pabaiga. 22.00 Pasprukti nuo per-
sekiotojų. 23.00 Atgimimo slėnis. 24.00 Lobių 
paieškos. 1.00 Greiti ir triukšmingi. 

 TRaVel
9.00 Ryto programa. 9.30 Turto gelbėtojai. 
10.00 Auksarankiai. 11.00 Mano namelis ant 
ratų. 12.00 Pigių automobilių paieška. 13.00 
Statybos Aliaskoje. 14.00 Atostogos viduryje 
ežero. 14.30 Turto gelbėtojai. 15.30 Auksa-
rankiai. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00 Naujojo 
Orleano maistas. 18.30 Sent Luiso maistas. 
19.00 Dženė ir Olis degustuoja. 20.00 Pigių 
automobilių paieška. 21.00 Kelių varžovai. 
22.00 Įspūdingiausios jachtos. 23.00 Geriausi 
vandens atrakcionai. 24.00 Didžiausi restoranai. 
1.00 Nakties programa. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukas 

Donaldas ir  
draugai“.

8.30 „Legenda 
apie Korą“  
(N-7).

9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime 

augti.
10.00 Svajonių 

sodai.
11.00 „Skruzdėliukas Z“.
12.35 „Raudonkepuraitė 

prieš blogį“  
(N-7).

14.10 „Gyvenimo 
bangos“  
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis  
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 „X Faktorius“.
21.30 Veiksmo f. 

„007 Operacija 
„Skyfall“  
(N-7).

0.25 Trileris 
„Nužudyti Bilą“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

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

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija „Trys 

nindzės. Pusdienis 
pramogų parke“.

11.55 Komedija 
„Nenaudėlė beždžio-
nėlė“.

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
17.00 Ne vienas kelyje.
17.30 Teleloto.
18.30 Sekmadienio žinios su 

„Alfa“. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 Veiksmo f. „Šoklys“ 

(N-7).
23.35 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Mirties angelas“ 
(N-14).

1.25 Veiksmo komedija 
„Ieškokit Gudručio!“ 
(N-7).

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

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Henzelis ir Grėtel“.
12.00. 23.40 „Paslaptingoji 

Afrika 2“. 
12.55. 0.35 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 4 d. 
13.50. 1.30 „Žmogžudystė 

klebonijoje“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien. 
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Pavojingi jausmai“.
21.55 Drama „Gėtė“ (N-7).
3.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Bulgarijoje. 
2015

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su  
Vidu Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 FAILAI X. „Pavojus 

Romos pasienyje. 
Limas“.

12.00 „Gyvūnų planeta“.
13.30 Sveikinimai. 

Sveikinimų  
koncertas.

16.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.00 „Žurovas. Katės 
uodega“. II dalis 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama 
„Kedrų įlanka 2“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“ (N-14).
22.00 „Kultas“ (N-14).
23.00 Nuotykių f. 

„Beovulfas“  
(N-14).

1.10 „Mitiajaus 
pasakėlės“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.30 Kaimo 
akademija.

9.00 Šiandien 
kimba.

9.30 Vantos 
lapas.

10.00 Kelionių 
vėjai.

10.30 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 „Iššūkis“ (N-7).
14.30 Ginčas.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. Orai.
16.20 Ginčas.
17.30, 6.05 24/7.
18.30 „80-ieji“ (N-7).
19.30 Viskas. Aišku.
21.30 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
23.50, 4.05 Siaubo f. 

„Nepažįstamojo 
skambutis“ (S).

1.50 „Bręstantis blogis“ 
(N-14).

5.35 Dokumentinis f. 
„Genijai iš  
prigimties“.

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

mija.
13.00 Mokslo sriuba.
13.15 J.Štrauso operetė 

„Čigonų baronas“.
15.00 Lietuvių doku-

mentikos meistrai. 
Edmundas Zubavičius. 
„Dosjė“. 1990 m. 
Retrospektyva. 
„Pasaulio pabaiga 
repo stiliumi“.

16.00 Valentino Sventicko 
kūrybos vakaras.

17.30 Dabar pasaulyje.
18.00 Žinios. Orai.
18.15 Rusų gatvė. Žinios.
18.50 Šoka R.Krugiškytė ir 

J.Katakinas.
19.00 Tituliniai 

Šv.Pranciškaus 
Asyžiečio atlaidai. 

20.15 Durys atsidaro.
20.45  Lietuvių kinas trumpai. 
21.00 Televizijos kanalo 

LRT KULTŪRA nau-
jojo sezono pristaty-
mas visuomenei.

22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Panorama. 
23.00 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 
23.50 Bliuzo vakaras. 

 21.30  „Bręstantis 
 blogis“ 
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spalio 4 d. 

 16.15  „Ačiū, gal galima 
 dar?“

 1.10  „Specialioji jūrų 
 policijos tarnyba“ 

 11.00  „Trento ir laukinių 
 kačių nuotykiai“

 AnimAl PlAnet
7.00 Iškviečiamas tramdytojas. 7.25 Pažintis 
su tinginiais. 10.45 Afrikos tankmėje. Pasaulių 
susidūrimas. 11.35 Afrikos tankmėje. Madagas-
karas. 14.55 Afrikos tankmėje. Etiopija. 15.45 
Iškviečiamas tramdytojas. 16.10 Bondai Byčo 
veterinaras. 17.00 Liūtų karalienė. 22.00 Pa-
saulinė gyvūnų apsaugos diena. 23.00 J.Minas. 
Dramblių gelbėjimas. 24.00 Karai dėl dramblio 
kaulo. 1.00 Nakties programa. 

 SPort1
6.00 ATP 250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Pus-
finaliai. 2015-10-04. 8.30 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Tritaškių konkursas. 2015-10-03. 
9.30 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Finalas. 
2015-10-03. 11.30 Tiesioginė transliacija. ATP 
250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Finalas. 13.30 
Tiesioginė transliacija. Rusijos „Premier league“. 
„Dinamo“ - CSKA. 15.30 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „PSV 
Eindhoven“. 17.30 ATP 250 Malaysian Open. 
Vyrų tenisas. Finalas. 2015-10-04. 19.30 KOK 
World series. Bušido kovos. Premjera. 22.00 
Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - CSKA. 
2015-10-04. 24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„AFC Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 2.00 
ATP 250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 7.45 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ -  
„Watford“. 9.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Southampton“. 11.25 Motosportas. 
Spidvėjus. Torunės GP lenktynės. 14.25 Pre-
mier lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. Tiesio-
ginė transliacija. 17.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Manchester United“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Tottenham“. 21.50 
Motosportas. Žiedinės lenktynės. Turkija. 23.50 
Motosportas. Nascar 400 mylių lenktynės. 5.00 
Motosportas. Žiedinės lenktynės. Turkija. 

 euroSPort
8.30, 22.15 Stalo tenisas. Europos čempionatas. 
11.30, 1.30 Motosportas. Pasaulio čempio-
natas. 15.00 Motosportas. „Blancpain Sprint 
Series“. 16.15 Sporto linksmybės. 16.30 Dvi-
račių sportas. Lombardijos turas. 18.45 Regbis. 
Pasaulio čempionatas. 20.45 Dviračių sportas. 
21.15 Dviračių sportas. Lombardijos turas. 
23.15, 2.15 Motosporto apžvalga. 23.30, 1.25 
Jojimas. Apžvalga. 23.35 Jojimas su kliūtimis. 
„Masters Grand Slam“. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai.

10.30 „Surikatų 
namai“.

11.00 „Trento ir laukinių 
kačių nuotykiai“.

11.30 „Gyvenimas su 
liūtais“.

12.00 „Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai“.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

„Juodoji tulpė“ 
(N-7).

19.00 Derenas Braunas. 
Baimė ir tikėjimas.  
II dalis (N-7).

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

„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Auksinė apyrankė“ 
(N-7).

23.05 „Veidrodžiai“ (S).
1.20 „Darbščiosios 

gražuolės“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pragaro kelias“ (N-7).
11.00 „Pasaulio įspūdin-

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

Anthony Bourdainu“ 
(N-7).

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

kampeliai.
15.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Panevėžio.

19.00 „Neliečiamieji“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Bruklino geriausieji“ 

(N-14).
1.10 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.00 „24 valandos“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Pasaulis pro trauki-
nio langą“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

11.30 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

13.30 Karštos senos 
sėdynės.

14.00 „Piktoji planeta“.
14.30 „Širdies muzika“.
16.15 „Ačiū, gal galima 

dar?“ (N-7).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

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

21.00 VIP seansas. 
„Drakono vartai“ 
(N-7).

23.10 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.40 „Transporteris“ 
(N-14).

0.40 „Priedangoje“ (N-7).

„BeoVulFAS“
Nuotykių filmas. JAV. 2007.
Režisierius R.Zemeckis.
Vaidina R.Vinstoun, E.Hopkinsas, Dž.Malkovičius.

Beovulfas su būriu narsių karių leidžiasi gelbėti danų nuo siautėjan-
čio pabaisos Grendelio, kasnakt nusitempiančio ir suryjančio dešimtis 
geriausių valdovo Hrotgaro kareivių. Nors Grendelis iš pirmo žvilgsnio 
atrodo neįveikiamas, Beovulfui pavyksta jį nugalėti. Sugniuždyta žinios 
apie sūnaus mirtį, Grendelio mama išsiruošia atkeršyti Beovulfui.

BtV
23.00

rekomenduoja

„007 oPerAciJA „SKYFAll“
Veiksmo filmas. Jungtinė 
Karalystė. 2012.
Režisierius S.Mendesas.
Vaidina D.Kreigas, S.Bardemas.

Paskutinė Bondo užduotis buvo 
tiesiog katastrofiškai nesėkminga. 
Visame pasaulyje demaskuota de-
šimtys slaptųjų agentų, todėl ponia 
M, siekdama išsaugoti bent šiek tiek 
slaptumo, turi perkelti agentūrą kitur. 

„VeiDroDŽiAi“
siaubo trileris. JAV, Rumunija. 
2008.
Režisierius A.Adža.
Vaidina K.Saterlandas, P.Peton.

Buvęs policininkas Benas Karsonas 
paskiriamas saugoti kadaise garsios 
Niujorko universalinės parduotuvės 
griuvėsių. Tačiau kraupūs vaizdai, 
kuriuos jis išvysta veidrodiniuose 
parduotuvės languose, įspėja jį 
apie blogio jėgas.

„ŠoKlYS“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2008.
Režisierius D.Limanas.
Vaidina H.Kristensenas, 
S.L.Džeksonas, D.Lein.

Deividas geba teleportuotis į bet 
kurį pasaulio tašką. Tačiau netru-
kus jis sužino, kad nėra vienintelis 
apdovanotas šia stebuklinga galia. 
Be to, šokliais vadinamų žmonių 
nuolat tyko pavojai. 

tV3
21.30

lnK
21.45

tV1
23.05



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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 „A komanda“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

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

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Melas ir 

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

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

1.25 TV serialas „Tėvynė“.
2.20 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).
2.45 TV serialas „S dalelių 

paslaptys“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

8.55 Nuotykių f. „Legenda 
apie Zoro“ (N-7).

11.35 Nuotykių f. „Kelionė 
į paslaptingąją salą“ 
(N-7).

13.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Galutinis tikslas 2“ 
(N-14).

24.00 TV serialas „Dalasas“ 
(N-7).

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

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

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

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

tai 5“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Nacionalinė paieškų 

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

pažadai“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15. 1.55 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 3“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.

 19.20  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 15.30  „Kerštinga meilė“  20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 „Meilės romanas“. 13.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 14.00, 19.00 „Laukinukė“. 
15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 18.00, 22.50 „Privati 
praktika“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Šir-
dys vėjyje“. 23.45 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
7.30 „Nuostabiausia diena pasaulyje“. 9.30 Ži-
nios. 10.25 Nuo... Iki. 11.05 Valanda su Rūta. 
12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas kelyje. 13.20 
Autopilotas. 13.50 Apie žūklę. 14.20 Yra, kaip 
yra. 15.20, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2. 
17.00, 22.00 Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 
Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 Info 
pasaulis. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.25, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 
Naujienos. 13.25 „Armenas Džigarchanianas. Ten, 
kur man gerai“. 14.30 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Lai-
kas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.05 „Tatjanos naktis“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Tyrimo 
paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15  Tiesioginis 
eteris. 20.55 „Ideali auka“. 23.45 Privatus detektyvas. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.35 Reporterių istorijos. 8.05 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.55 Kviesti-
nė vakarienė. 9.50 „Tyrimo paslaptys 9“. 10.40 
Mums net nesisapnavo. 13.30 Pati naudingiausia 
programa. 14.40 Dar ne vakaras. 15.30 „Senovės 
gražuolių paslaptys“. 16.25 Gyva tema. 17.25 
Keista byla. 18.25 „Dievų metas“. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Slaptosios teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas su 
Julija Vysockaja. 10.25 Gaminame su A.Zyminu. 
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00, 13.20 
Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 
15.00 „Lolita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame 
ir rodome . 19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 
„Šefas 2“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

„STaMBUS loŠIMaS“
Kriminalinė drama. JAV. 2006.
Režisierius M.Raidelis.
Vaidina K.Besindžer, F.Vitakeris, N.Kenonas.

Lošimas nelaimingą rašytoją Kerolin verčia išduoti savo vyrą. Ji jam kas-
dien meluoja rašanti naują knygą vietos kavinukėje, nors iš tiesų prie 
ruletės pralošinėja jų bendras santaupas. Kazino moteris susidraugauja 
su tų pačių bėdų turėjusiu magu Valteriu. Tuo metu darbininkas Klai-
das turi prašyti savo jaunesnio brolio krepšininko žaisti taip, kad Klaido 
spėjimas pasitvirtintų ir jis išloštų pinigų.

TV6
0.55

„ŠIRDYS VĖjYje“
drama. Vokietija. 2008.
Režisierius K.Kazesas.
Vaidina L.Ber, R.Dylzas, 
O.Klemensas.

Lordas Daglas trypčioja ant baž-
nyčios laiptų, laukdamas išsvajo-
tosios nuotakos Sofijos. O ši negali 
vykti į vestuves be savo brolio ir 
vyriausiojo pabrolio Edvardo, kuris 
bare skandina liūdesį, kad jo sesuo 
teka už netinkamo vyro. Sofija, 
išsipuošusi vestuvine suknele, 
vyksta ieškoti brolio ir patenka į 
autoavariją. 

„GalUTInIS TIKSlaS 2“
VeiKsmo trileris. JAV, Kanada. 2003.
Režisierius D.R.Elisas.
Vaidina M.Lendsas, E.Dž.Kukas, 
E.Larter.

19-metė Kimberli vairuoja pra-
bangų automobilį. Jame sėdi tre-
jetas draugų, visi gana linksmai 
nusiteikę, laukia puikios atosto-
gos, kai staiga prieš Kimberli akis 
prabėga šiurpūs vaizdai. Važiuo-
dama šalia greitkelio, ji pamato 
siaubingą autokatastrofą, kurios 
metu keli automobiliai susiduria 
su rąstus vežančiu miškavežiu. 

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

Niekas niekada nebūna taip, kaip 
atrodo. Laiminga santuoka, vyras ir 
žmona myli vienas kitą. Nėra abejo-
nių, melo, yra pasitikėjimas. Yra trijų 
tipų moterys. Vienos išteka už namų, 
kitos už vaikų, trečios už vyro. Ailin iš-
tekėjo už vyro. Tačiau kartą ji suvokė, 
kad jos gyvenimas yra didžiulis melas.

TV8
21.00

TV1
23.20

rekomenduoja

lnK
22.10
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

ir Ko“ (N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet 

neįtikėtina.
21.30 Kriminalinė drama 

„Džesio Džeimso 
nužudymas, kurį 
įvykdė bailys 
Robertas Fordas“ 
(N-14).

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

1.35 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.45 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14, 14.35 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Iššūkis“ (N-7).
11.45, 12.05 24/7.
12.00 Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Mūsų miškai.
13.00, 14.00, 15.00 Svarbi 

žinia.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.50, 15.05 „Miškinis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20, 2.10, 5.45 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30, 1.25 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas. Orai.

18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Vaivos pranašystės.
0.20, 2.35, 4.25 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
3.20, 6.10 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.40 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

5.10 Reporteris.

8.10 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų 

kalba.
12.00 Septynios Kauno 

dienos.
12.30 Kultūra +.
13.00 Dž.Londono 

„Užmušti žmogų“. 
TV spektaklis. 

13.50 Koncertas „Mano 
mokykla“. 

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 „Šerlokas 1“. „Rožinės 

spalvos etiudas“.
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas.
20.40 „Peliukas Lukas“. 1 s.
20.50 „Čaplinas“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų 

kalba.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija „Kad ir kas 

nutiktų“.
24.00 Trumposios žinios.
0.05 Jono Švedo kūrinius 

atlieka „Lietuvos“ 
ansamblis.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Stebukladarys“ 
(N-7).

15.00 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Moterys“ (N-14).
23.20 „Pabaiga“.
0.15 „Gyvenimas pagal 

Harietą“ (N-7).
1.10 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Mastrichto 

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

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Kruvinos  
skerdynės  
Teksase“ (S).

0.55 Kriminalinė 
drama „Stambus 
lošimas“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

10.00 „Trauma“ (N-7).
11.00 „Įsimylėti šokėją“ 

(N-7).
12.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
13.00 Miestų skoniai.
13.30 „Tėvai už borto“.
14.15 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

14.45 Karštos senos 
sėdynės.

15.15 „Kvartetas“.
17.00 Keisčiausi pasaulio 

restoranai.
7.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

19.00 „Niagaros magija“ 
(1) (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Kūdikiai“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Širdies muzika“.

 18.30  „Šerlokas 1“ 21.30  Nuoga tiesa 21.00  Akivaizdu, bet 
 neįtikėtina

 23.30  „Širdies muzika“ 18.00  „Kaulai“ 9.35  „Nugalėtoja“

TV PROGRAMAspalio 5 d.

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

 TV1000
6.00 „Bernie“. 7.55 „Pašok su manim“ (N-7). 
10.10 „10 arba mažiau“. 11.40 „Gėlėti sapnai“. 
14.00 „Savas žmogus“ (N-14). 16.10 „Romeo ir 
Džiuljeta“. 18.10 „Būti Flynu“. 20.00 „Begalinis 
Niko ir Noros grojaraštis“. 21.30 „Gydytojas: 
Avicenos mokinys“. 0.05 „Angelai ir Demonai“. 
2.30 „Atviras langas“. 4.10 „Begalinis Niko ir 
Noros grojaraštis“. 

  DiscoVery 
7.00 Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15 Klasikiniai automobiliai. 8.40, 17.40 Dala-
so automobilių perpardavinėtojai. 9.10, 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 Sandė-
lių medžiotojai. 10.05 Aliaska: šeima iš miško. 
10.55, 23.00 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35, 24.00 Pasislėpti nuo persekioto-
jų. 14.30 Lėktuvas leidžiasi. 15.25 Nebandykite 
pakartoti. 16.20 Drąsiausi žmonės. 17.15 Auto-
mobilių klasika. 20.00 Kaip tai pagaminta? 20.30 
Kaip atsiranda daiktai? 21.00 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 22.00 Nuogi ir išsigandę. 1.00 Išgyventi. 

 TraVel
6.00 Rytinė Kanada. 7.00, 12.00 Naujo būsto 
paieška. Aruba; Meksika. 9.00, 14.00 Staty-
bos Aliaskoje. 10.00, 24.00 Neįprastas poilsis. 
11.00 Muziejų paslaptys. 13.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 13.30 Pirmoji baptistų bažnyčia. 
15.00 Karai dėl bagažo. 16.00, 23.00 Nuotykiai 
dykumoje. 17.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Čarlstonas. 18.00 Naujo būsto paieška. Vysba-
denas; Žaliasis kyšulys; Panama; Vietnamas. 
20.00 Įdomiausios kelionės motociklu. JAV. 
21.00 Nuotykiai Kentukyje; Tenesyje. 22.00 Vieš-
bučių verslas. Florida. 1.00 Nakties programa. 

 animal PlaneT
8.15 Afrikos tankmėje. 9.05, 19.30 Namai me-
džiuose. 9.55, 15.20, 20.20 Akvariumų verslas. 
10.45 Kinologijos įvadas. 11.35, 17.00 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.25, 16.10 Aš - gyvas. 13.15 
Upių pabaisos. 14.05, 23.00 Aligatorių tramdytojai. 
14.55 Iškviečiami tramdytojai. 17.50 Pavojingiau-
sios JAV gyvatės. 18.40 Žmonės ir liūtai. Vieno sa-
fario istorija. 21.10 Gepardai. Pripažinimas. 22.00 
Pabaisų mėnuo. 24.00 Žmonės ir liūtai.

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - 
CSKA. 2015-10-04. 8.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas su Žydrūnu Savicku. 8.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 9.00, 21.00 „Su-
percopa Endesa“ krepšinio taurė. Gran Kanarijos 
„Herbalife“ - „FC Barcelona“. 1 Pusfinalis. 11.00 
„Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Tritaškių 
konkursas. 2015-10-03. 12.00 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 
2015-10-04. 14.00 Rusijos „Premier league“. 
„Zenit“ - „Rostov“. 16.00 ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 20.00, 1.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savic-
ku. 2 laida. 20.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 2 laida. 23.00 ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 2015-10-02. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Spidvėjus. Torunės GP 
lenktynės. 10.00 Motosportas. Žiedinės lenk-
tynės. Turkija. 12.00 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynės. 16.30 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lygos apžvalga. 16.55 Premier lygos apž-
valga. 17.55 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 20.30, 22.20 
Krepšinis. CSKA - „Panathinaikos“. 0.10, 2.05 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - CSKA. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - Rygos „Di-
namo“. 

 eurosPorT
9.30 Motosporto žurnalas. 9.45, 15.00, 0.05 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 
11.45, 22.30 Dviračių sportas. Lombardijos 
turas. 13.00 Motosportas. Pasaulio čempiona-
tas. 17.00 Dviračių sportas. Milanas-Torinas. 
19.00, 22.30 Dviračių sportas. Lombardijos 
turas. 20.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profe-
sionalų lyga. 22.15 Sporto linksmybės. 24.00, 
0.55 Futbolo apžvalga. 0.30 Futbolo legendos. 
1.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.30  Išgyvenk, jei gali  10.35  „Mesingas. 
 Aplenkiantis laiką“

 20.30  Labanaktukas 22.30  Tikri vyrai 18.30  Žinios 16.30  TV Pagalba

 TV8
8.35, 23.45 Pasaulis tavo lėkštėje. 9.40 „Mažųjų 
gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Širdys vėjyje“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
14.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 
18.00 „Privati praktika“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Pa-
siilgę Marilundo“. 22.50 „Privati praktika“. 

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

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 9.45 Gyvenk 
sveikai! 11.00, 12.20 „Kvapų detektyvas“. 12.00, 
15.00 Naujienos. 13.25 Kartu su visais. 14.30 Vy-
riška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujieno. 17.50 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
„Kvapų detektyvas“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Tyri-
mo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15 Tie-
sioginis eteris. 20.55 „Ideali auka“. 23.45 Žinios. 

 Ren
8.00, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.55, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.50 „Tyrimo 
paslaptys 9“. 10.35 Pasverti ir laimingi 3. 
13.40 „Visata“. 14.35 Dar ne vakaras. 15.35 
A.Čapman ir jos vyrai. 16.30 Gyva tema. 17.25 
Keista byla. 18.25 „Realybės ribos“. 21.25 „La-
biausiai šokiruojančios hipotezės“. 22.25 „Ci-
vilizacijų mūšis“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas 
su Julija Vysockaja. 10.25 Valgome namie! 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas. 14.30 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Pakrantės apsauga 
2“. 21.35 „Šefas 2“. 23.40 „Dienos anatomija“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Istorijos aktualijos. 
8.25, 2.15 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Raganos“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15, 
6.55 Klajūno užrašai. 16.25 „Astronariumas“: 
saulės aktyvumas. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55, 
1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50 
Peiliu ir šakute. 19.00 Sveikatos ir grožio alche-
mija. 19.20 Lenkijos reporteris. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 0.40 „Amerikos korespondentas“. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 6.40 Prie Nemuno. 

 TV1000
5.40 „Savas žmogus“ (N-14). 7.50 „Apgaulės 
meistrai“ (N-7). 9.45 „Angelai ir Demonai“. 
12.05 „Tobulas jausmas“. 13.30 „Invazija“. 
15.10 „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 
16.40 „Zulu“ (N-14). 18.30 „Labai geros mer-
gaitės“. 20.00 „Rizikos riba“. 21.50 „Mums rei-
kia pasikalbėti apie Keviną“. 23.50 „Būti Flynu“. 
1.30 „Invazija“. 3.20 „Jausmų vandenynas“. 
5.10 „Mūsų meilės istorija“ (N-7). 

 DIscoVeRy 
7.00 Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15 Klasikiniai automobiliai. 8.40, 17.40 Dala-
so automobilių perpardavinėtojai. 9.10, 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 Sandė-
lių medžiotojai. 10.05, 23.00 Aliaska: šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinė-
tojai. 13.35 Automobilių kolekcionieriai. 14.30 
Automobilio puošyba. 17.15 Automobilių klasi-
ka. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 
Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip atsiranda daik-
tai? 21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00 
B.Grilsas. Sala. 24.00 Automobilių restauratoriai. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. Vysbadenas; Žaliasis 
kyšulys; Škotija; Karibų salos. 9.00, 14.00 Staty-
bos Aliaskoje. 10.00, 24.00 Neįprastas poilsis. 
11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 Naujo būsto 
paieška. Vysbadenas; Žaliasis kyšulys. 13.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 13.30 Turto gelbėtojai. 
15.00 Karai dėl bagažo. 16.00 Iššūkiai lauko vir-
tuvėje. 17.00 Neįprastas Amerikos maistas. 18.00 
Naujo būsto paieška. Pertas; Berlynas; Belizas; 
Badenas-Viurtembergas. 20.00 Niko Vato pasau-
lis. 21.00 Belizas. 22.00 Viešbučių verslas. Pietų 
Karolina. 23.00 Iššūkiai lauko virtuvėje. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

niai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

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

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

daktaras“ (N-14).
0.35 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.30 TV serialas „Tėvynė“.
2.30 TV serialas 

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

lių paslaptys (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Tomo ir Džerio šou“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

8.50 Komedija „Nenaudėlė 
beždžionėlė“.

10.55 Veiksmo f. „Šoklys“.
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.10 Veiksmo trileris 

„Piktas vairuotojas“ 
(N-14).

0.20 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

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

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

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

tarnyba.
12.30  „Neištesėti „Apple“ 

pažadai“ (subtitruota).
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Emigrantai.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 3“.
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 Mūsų gyvūnai.

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

sugrįžimas (N-7).
8.15 TV serialas „Policija 

ir Ko“ (N-7).
9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

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

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

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

kėtina.
21.30 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi. 
Gamtos šauksmas“.

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

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

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

2.20 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.30 Vaivos pranašystės.
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.35 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.45, 12.05, 13.05 Muzikinis 

gimtadienis.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Mano 

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 2.10, 5.45 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Ar žinai, 

kad?.. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Inspektorius Mažylis“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20, 2.35, 4.25 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
1.25, 5.10 Reporteris.
3.20, 6.10 „Laukinis 

pasaulis“.
3.40 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų 

kalba.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Skambantys 

pasauliai su  
Nomeda Kazlaus. 

14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Henzelis ir Grėtel“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Istorijos detektyvai. 
18.15 Aktoriaus Juozo 

Budraičio 75-mečiui. 
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas.
20.40 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
20.50 „Čaplinas“.
21.00  „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 1 d. 
21.50 DW naujienos rusų 

kalba.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Drama „Gėtė“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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spalio 6 d. 

 15.40  „Medis“ 16.00  „Bruklino taksi“ 11.00  Anthonis 
 Bourdainas

 AnimAl PlAnet
7.00, 14.55 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 10.45 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.15, 24.00 Žmonės ir 
liūtai. 9.05, 14.05 Namai medžiuose. 9.55, 15.20, 
20.20 Akvariumų verslas. 11.35, 17.00 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.25 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 16.10 Gepardai. Pripažinimas. 17.50 Pa-
vojingiausios Kosta Rikos gyvatės. 18.40 Žmo-
nės ir liūtai. Vieno safario istorija. 19.30 Namai 
medžiuose. Konditerijos parduotuvėlė. 21.10 Gy-
venimas laisvėje. 22.00 Kraugerės katės. 23.00 
Aligatorių tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 8.00, 
20.00 Pasaulio regbio čempionatas. 9.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lygos 7 turo apžvalga. 10.00, 
22.00 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. „Uni-
caja“ - Madrido „Real“. 2 Pusfinalis. 2015-10-
02. 12.00 Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ 
- CSKA. 2015-10-04. 14.00 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Gran Kanarijos „Herbalife“ - „FC 
Barcelona“. 1 Pusfinalis. 2015-10-02. 16.00 ATP 
250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 
2015-10-02. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
8 turo apžvalga. Premjera. 24.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Dinamo“ - CSKA. 2015-10-04. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Ana-
dolu Efes“. 10.50, 12.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Anadolu Efes“ - „Real“. 14.45 Krepšinis. Eu-
ropos čempionatas. Finalas. 16.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Yugra“ - „Sibir“. Tiesioginė transliacija. 
19.30, 21.20 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce 
Ulker“ - „Maccabi“. 23.10 Krepšinis. Euro-
lyga. „Maccabi“ - „Fenerbahce Ulker“. 1.20 
Motosportas. Žiedinės lenktynės. Turkija. 3.20 
Premier lygos apžvalga. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Yugra“ - „Sibir“. 

 euroSPort
9.30, 10.25, 13.45 Futbolo apžvalga. 9.35, 
13.50 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesiona-
lų lyga. 10.00, 14.15 Futbolo legendos. 10.30, 
1.45 Sporto linksmybės. 11.30, 1.15 Motos-
portas. Pasaulio čempionatas. 14.40 Futbolo 
apžvalga. 14.45 Sporto linksmybės. 15.00 
Dviračių sportas. „Tour de l’Eurometropole“. 
16.00, 21.00 Dviračių sportas. Lombardijos 
turas. 17.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV pro-
fesionalų lyga. 21.45 Regbis. Pasaulio čem-
pionatas. 24.00 Motosportas. GT akademija. 
0.15 Motosportas. „Blancpain Sprint Series“. 
0.45 Dakaro ralis. 

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

Paslapčių  
biuras“.

9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Vangelija“ (N-7).
15.00 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Skiriamoji juosta“ 

(N-7).
23.05 „Pabaiga“.
24.00 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

0.55 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
22.00 Drama 

„Aš - ketvirtas“ 
(N-7).

0.10 Veiksmo f. 
„Retrogradas“ 
(N-14).

1.55 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji 
planeta“.

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

11.00 „Niagaros 
magija“ (1)  
(N-7).

12.00 „Tėvai už 
borto“.

12.40 „Trauma“ (N-7).
13.40 „Pasaulis 

pro traukinio  
langą“.

14.40 „Laukinės gamtos 
ginklai“.

15.40 „Medis“ (N-7).
17.30 Miestų skoniai.
18.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
19.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas. Eismo 

įvykių kronika.
21.00 „Transporteris“ 

(N-14).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“ (1) 
(N-7).

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

„AŠ - KetVirtAS“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius D.Dž.Karuzas.
Vaidina A.Petiferis, T.Olifantas, D.Agron.

Žemė tapo prieglobsčiu devyniems medžiojamiems ateiviams. Kartu su 
savo globėjais jie ieško saugiausių vietų ir tikisi likti gyvi. Galingi priešai 
naikina juos eilės tvarka. Džonas Smitas turi ketvirtą numerį ir šis filmas 
bus jo istorija. Mūsų planetoje jis keis gyvenamąsias vietas, draugus ir 
nė sykio neatsisuks praeitin. Bet viename miestelyje vaikinas aprims, 
pradės tą vietą vadinti savo namais.

tV6
22.00

„PiKtAS VAiruotoJAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius P.Lusjė.
Vaidina N.Keidžas, A.Herd, 
B.Berkas.

Miltonas - užkietėjęs nusikaltėlis, už 
nuodėmes patekęs į pragarą. Tačiau 
Pragaro vartai jo nesulaiko, kai Že-
mėje skriaudžiama jo šeima: blogio 
apsėstas kultas nužudo Miltono 
duk rą ir pagrobia mažąją anūkę. lnK

22.10

„niKitA“
Veiksmo serialas. JAV. 2011.
Režisierius K.Silversteinas.
Vaidina M.D.Kvigli, Š.Vestas, 
A.Stanfordas.

Būdama problemiška paauglė, Niki-
ta JAV slaptųjų agentų organizacijos 
„Divizija“ buvo išgelbėta nuo mirties 
bausmės. Suvaidinus jos mirtį, Nikitai 
suteikta galimybė pradėti gyvenimą 
iš naujo ir tarnauti savo tėvynei. tV1

0.55

„PASiilGĘ mArilunDo“
romantinė Drama. Vokietija. 2004.
Režisierė K.Mėder.
Vaidina E.Haberman, 
D.Morgenrotas, R.Šionė.

Po daugelio metų žavi stiuardesė grįž-
ta į vaizdingą Švedijos salyną, iš kur 
buvo išvykusi po tėvo mirties. Moteris 
nerimauja, kad šis sugrįžimas atvers 
senas žaizdas. Ją su prabangiuose 
namuose gyvenančia teta Elinora 
sieja bendros praeities paslaptys. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

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

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

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

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

„Penktoji valdžia“ 
(N-14).

1.05 „Elementaru“ 
(N-7).

1.55 „Naujokė“ (N-7).
2.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

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

„Lobis“.
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Kerštinga meilė“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

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

„Nakties klajūnai“ 
(N-14).

0.25 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

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

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

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

Zita Kelmickaite.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Nemunu per Lietuvą“.
13.30 Mokslo ekspresas.
13.45 Žinios.
14.00 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Gyvenimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dėmesio pakrašty.
0.35 „Berlyno policija 3“ 

(N-7).
1.25 Trumposios žinios.
1.30 Klauskite daktaro.
1.55 Trumposios žinios.
2.00 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.

   

Trečiadienis

„DEŽAVU“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina D.Vašingtonas, P.Peton, 
V.Kilmeris.

Dagas Karlinas - agentas, kuriam 
tenka tirti teroristinį aktą, kai su-
sprogdinamas keltas su daugiau 
nei 500 žmonių. Žudiką pavyks-
ta nustatyti naudojantis naująja 
technologija - tam tikru kanalu 
galima pažiūrėti praeities įvykius. 
Tyrėjų grupė pamėgina paveikti 
praeitį. Paaiškėja, kad tai padaryti 
įmanoma...

„NAKTIES KLAJŪNAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius D.Ajeris.
Vaidina F.Vitakeris, H.Loris, 
K.Ryvsas.

Detektyvas Tomas L. ketina sava-
rankiškai surasti savo ankstesnio 
partnerio žudikus. Jo viršininko 
kapitono pareiga - priversti jį veikti 
nepažeidinėjant įstatymų. Tomas 
susideda su jaunu Apiplėšimų ir 
žmogžudysčių skyriaus detektyvu 
ir pradeda sekti spėjamus partne-
rio žudikus skirtingose Los Andže-
lo bendruomenėse.

„PENKTOJI VALDŽIA“
Biografinė drama. JAV. 2013.
Režisierius B.Kondonas.
Vaidina B.Kamberbačas, 
D.Briulis, K.van Houten.

Tai tikrais faktais paremta istorija apie 
„WikiLeaks“ įkūrėjo Džuliano Asandžo 
ir jo kolegos informacinį projektą, 
kuris atskleidė vyriausybių paslaptis 
ir nusikaltimus. Kai vyrai gavo priėjimą 
prie slapčiausių dokumentų, jie turėjo 
apsispręsti: kokia tos informacijos slė-
pimo kaina ir kokia - jos atskleidimo.

TV6
22.00

LNK
22.10

TV3
22.30

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.35, 0.10 Pasaulis tavo lėkštėje. 
9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 Senoji 
animacija. 11.10 Romantinė drama „Pasiilgę Ma-
rilundo“. 13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
14.00, 19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
17.00 „Nemylimi“. 18.00, 23.10 „Privati praktika“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Visos upės teka“.

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

 PBK
6.00, 23.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.55 Gyvenk sveikai! 11.15 „Tatjanos naktis“. 
12.20 „Kvapų detektyvas“. 13.35 Kartu su vi-
sais. 14.35 Vyriška/Moteriška. 15.55, 4.55 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.55 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 „Kvapų detektyvas“. 23.15 
Vakaras su Urgantu. 0.25 Nakties naujienos. 0.40 
„A.Džigarchanianas. Ten, kur man gerai“. 1.30 
„Kvapų detektyvas“. 3.10 „Kompozitorius Glinka“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
„Tyrimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 20.55 „Ideali auka“. 22.50 
Specialusis korespondentas. 0.25 Naujoji banga. 

 REN
7.40 Reporterių istorijos. 8.05, 20.25 Pasaulio pa-
slaptys su A.Čapman. 8.55 Kviestinė vakarienė. 9.50 
„Tyrimo paslaptys 9“. 10.40 „Pasverti ir laimingi 3“. 
11.55 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 12.50 
„Civilizacijų mūšis“. 13.40 Slaptosios teritorijos. 
14.35 Dar ne vakaras. 15.35 A.Čapman ir jos vyrai. 
16.35 Gyva tema. 17.30 Keista byla. 18.25 „Gyvi 
akmenys“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius!

 NTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas 
su J.Vysockaja. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 
16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Terminalas“.

 20.30  Panorama 21.00   „Moterys meluoja 
   geriau“

 0.25  „Dalasas“

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

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

rekomenduoja

BTV
0.55
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

(N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė drama 

„Gyvenimo užrašai“ 
(N-7).

24.00 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.55 „Mentalistas“ (N-7).
1.50 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

3.00 Bamba TV (S).

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

(N-7).
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.35 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
11.45, 12.05 

Dar pažiūrėsim.
12.00 Svarbi žinia.
12.25, 13.05 

Viskas. Aišku (N-7).
13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
15.00 Svarbi žinia.
16.00, 17.00 Žinios.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30, 1.25 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas.

18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 „Inspektorius 

Mažylis“.
21.30 Sąmokslo teorija (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20, 2.35, 4.25 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

2.10, 5.45 
Lietuva tiesiogiai.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kasdienybė pagal 

Algimantą Kunčių.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno dienos.
13.00 Istorijos detektyvai. 
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.40 Groja R.Katilius ir 

Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Linija, spalva, forma.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Trembita.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Kelias į namus. 

Kęstutis Kasparavičius.
20.30 Labanaktukas.
20.40 „Peliukas Lukas“.
20.50 „Čaplinas“.
21.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 2 d. 
21.50 DW naujienos.
22.00 ARTi. Kaligrafija.
22.30 Veiksmo drama 

„Imtynininkas“ (N-14).
0.15 Trumposios žinios.
0.20 Dabar pasaulyje.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

(N-7).
11.00 „Sodininkų 

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ (N-7).
21.00 Detektyvas 

„Midsomerio  
žmogžudystės III. 
Atpildo diena“ 
(N-14).

23.15 „Pabaiga“.
0.10 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

1.05 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Adrenalinas 
(N-7).

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

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
22.00 Veiksmo f. 

„Dežavu“  
(N-7).

0.35 Veiksmo f. 
„Juodasis šuo“ 
(N-14).

2.05 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00  Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Priedangoje“ 
(N-7).

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Beveik 
ištekėjusios“.

13.35 „Nepažįstamoji 
iš Vaildfel-Holo“  
(1) (N-7).

14.35 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

15.05 „Širdies 
muzika“.

16.50 „Piktoji planeta“.
17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Pasaulis pro 

traukinio langą“.
19.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

21.00 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Transporteris“ 
(N-14).

0.20 „Priedangoje“ 
(N-7).

TV PROGRAMAspalio 7 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25, 2.15 „Iškyla-pabėgimas“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Amerikos korespondentas“. 16.30 Kaip 
tai veikia? Biurai ir dangoraižiai. 17.00 Kul-
tūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo tai-
sykles. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vil-
noteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios,. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.40 
Paprastai. 1.25 XVII Tarptautinis F.Šopeno 
pianistų konkursas. 2.45 Animacinis f. 6.55 
Klajūno užrašai. 

 TV1000
6.50 „Advokatas iš Linkolno“ (N-14). 8.50 
„Šefas“. 10.20 „Las Vegas“. 12.10 „Nekaltybės 
amžius“. 14.30 „Teresės nuodėmė“. 16.20 „Ki-
virčas“. 17.40 „Bado žaidynės“. 20.00 „Meilės 
punšas“. 21.40 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 
23.20 „Gydytojas: Avicenos mokinys“. 1.50 
„Dviejų šimtmečių žmogus“. 4.00 „Gruodis“. 

 DiscoVery 
7.50 Kaip tai veikia? 8.15 Klasikiniai automobiliai. 
8.40 Dalaso automobilių perpardavinėtojai. 9.10, 
18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska: šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 12.40 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Inžinierių sprendimai. Klaidų paieškos. 
14.30 Mašinų sukilimas. 17.15 Klasikiniai auto-
mobiliai. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
20.00 Kaip tai pagaminta? 20.30 Kaip atsiran-
da daiktai? 21.00 Gaminame barus. Mažiausia 
aludė. 22.00 Automobilių kolekcionieriai. 23.00 
Garažo auksarankiai. 24.00 Karas dėl moliuskų.

 TraVel
7.00 Naujo būsto paieška. Pertas; Berlynas; Ko-
penhaga, Danija; Vokietija. 9.00, 14.00 Statybos 
Aliaskoje. 10.00 Neįprastas poilsis. 11.00 Muzie-
jų paslaptys. 12.00 Naujo būsto paieška. Pertas; 
Berlynas. 13.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 13.30 
Turto gelbėtojai. 15.00 Karai dėl bagažo. 16.00 
Sugrįžimas į Pietų Afriką. 17.00, 23.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 18.00 Naujo būsto paieš-
ka. Didžioji Britanija; Australija; Guamas; Italija. 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00 Turto gelbėto-
jai. 22.00 Viešbučių verslas. „Catskill Mountain 
Lodge“. 24.00 Sugrįžimas į Pietų Afriką.

 animal PlaneT
7.00 Šunų mados. 7.25, 10.45 Kinologijos įvadas. 
8.15, 13.15, 18.40, 24.00 Žmonės ir liūtai. 9.05, 
14.05, 19.30 Namai medžiuose. 9.55, 15.20 Akva-
riumų verslas. 11.35, 17.00 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.25 Pavojingiausios Kosta Rikos gyvatės. 
14.55 Iškviečiami tramdytojai. 16.10 Gyvenimas 
laisvėje. 17.50 Pavojingiausios Pietų Afrikos gy-
vatės. 20.20 Akvariumų verslas. Šventės. 21.10 
Echo ir Ambozelio drambliai. 22.00 Milžiniško 
šerno medžioklė. 23.00 Aligatorių tramdytojai.

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ -
„Rostov“. 8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. 1 laida. 8.30, 20.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 2 laida. 9.00 Rusijos „Premier 
league“ 11 turo apžvalga. 9.30, 21.30 „Supercopa 
Endesa“ krepšinio taurė. Finalas. 11.30, 23.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
2 laida. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 14.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. 15.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
8 turo apžvalga. 16.00 ATP 250 Malaysian Open. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 20.00 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. 21.00 Rusijos „Premier 
league“ 12 turo apžvalga. Premjera. 24.00 ATP 
250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Pusfinaliai.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 8.50 Eurolyga. „Barcelona“ - „Olympiacos“. 
10.40, 12.40 Eurolyga. „Olympiacos“ - „Barcelo-
na“. 14.30 Anglijos Premier lygos žurnalas. 14.55 
KHL. „Lada“ - Rygos „Dinamo“. 16.55 KHL. „Trak-
tor“ - „Jokerit“. Tiesioginė transliacija. 19.25 Ledo 
ritulys. „Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“. Tiesiogi-
nė transliacija. 22.00 Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Manchester United“. 23.50 Ledo ritulys. 
„Neftekhimik“ - Rygos „Dinamo“. 1.50 Nascar 400 
mylių lenktynių apžvalga. 2.50 Aragono MotoGP 
lenktynės. 5.00 KHL. „Traktor“ - „Jokerit“. 

 eurosPorT
9.30 Motosportas. GT akademija. 9.45, 12.30, 
17.15, 22.00 Sporto linksmybės. 10.30 Motos-
portas. Pasaulio čempionatas. 12.45, 1.10 Futbo-
las. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 15.15, 
20.45 Dviračių sportas. Lombardijos turas. 16.15 
Dviračių sportas. „Tour de l’Eurometropole“. 
18.00 Futbolo legendos. 18.30 Regbis. Pasaulio 
čempionatas. 22.55 Trečiadienio sporto įvykių 
apžvalga. 23.00 Mėnesio sporto įvykių apžvalga. 
23.05 Raitelių klubo žurnalas. 23.10 Jojimas 
su kliūtimis. „Brussels Stephex Masters“. 0.10 
Jojimas. „Central Park Horse Show“. 0.20 Golfas. 
Europos turas. 0.50 Golfo klubas. 0.55 Jachtų 
klubas. 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga.

 20.40  „Peliukas Lukas“ 17.20  Lietuva tiesiogiai 16.55   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 23.20   „Transporteris“ 20.00  „Univeras“ 14.35   Penki ingredientai
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 15.35  „Prokurorų 
   patikrinimas“

 21.30  Vaivos 
  pranašystės

 22.30   „Raudonmedžio 
   rojus“

 21.30  „Purvini žaidimai“ 13.05   „Agentas Šunytis“ 1.35  „Tėvynė“

 TV8
6.30 TV Pagalba. 8.15, 18.00, 22.40 Pasaulis 
tavo lėkštėje. 9.20 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 
9.50 Senoji animacija. 10.50 „Visos upės teka“. 
13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00, 
19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 
„Nemylimi“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Romantinė drama „Debesuota, gali ištikti meilė“. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40, 15.20, 21.00 
Dviračio šou. 11.05 Autopilotas. 11.30 Mes pa-
čios. 11.55 KK2. 12.30 Pagalbos skambutis. 13.05 
Valanda su Rūta. 14.20 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 17.00, 22.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 23.50 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.50 Gyvenk sveikai! 11.05 „Tatjanos nak-
tis“. 12.20 „Kvapų detektyvas“. 13.30 Kartu su vi-
sais. 14.30 Vyriška/Moteriška. 16.00, 5.00 Mados 
nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Su-
situokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05, 1.25 „Kvapų detektyvas“. 
23.20 Vakaras su Urgantu. 0.25 Nakties naujienos. 
0.40 „Žvelgiant į naktį“. 5.50 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 „Ty-
rimo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 20.55 „Ideali auka“. 22.50 Dviko-
va. 0.25 Naujoji banga. 1.50 „Tiesa slepia melą“.

 Ren
7.35 Reporterių istorijos. 8.00, 19.25, 21.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.50, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 9.45 „Tyrimo paslaptys 9“. 
10.35 „Dievų metas“. 11.30 „Realybės ribos“. 
12.25 Ekstrasensų mūšis. 14.30 Dar ne vakaras. 
15.30 A.Čapman ir jos vyrai. 16.30 Gyva tema. 
17.25 Keista byla. 18.25 „Velnio paveldėtojai“. 
23.15 „V ir M“. 0.05 „Kariai 16“. 0.55 Keista byla. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas 
su J.Vysockaja. 10.25 „Kriminalinė Rusija“. 11.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 12.00 Prisiekusių-
jų teismas. 14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 
16.20 „Liejyklos 4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Pakrantės apsauga 2“. 21.35 „Šefas 2“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Terminalas“. 
2.15 „Balzako amžius arba Visi vyrai - kiaulės 3“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 E-lementorius. 8.25 
„Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzami-
nas“. 16.15 „Vilnoteka“. 16.35 Paprastai. 17.20 
XVII Tarptautinis F.Šopeno pianistų konkursas. 
17.35 „Ex Libris“. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Maklovičius keliau-
ja. 19.25, 6.40 Giminės saga. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Įpainioti“. 
0.40 „Pitbulis“. 1.30 Nepaprastų vietų keliais. 
Istorijos paminklai. Liublinas. 2.15 „Žvaigždžių 
piratas“. 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
 5.40 „Vilkas“ (N-14). 7.50 „Nekaltybės am-
žius“. 10.05 „Masalas“. 12.05 „Atviras langas“. 
13.40 „Gėlėti sapnai“. 15.50 „Būti Flynu“. 17.30 
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 20.00 „Ka-
liniai“ (N-14). 22.40 „Šokis hip-hopo ritmu. 
Viskas arba nieko“. 0.40 „Labai geros mer-
gaitės“. 2.10 „Vilkas“ (N-14). 4.30 „10 arba 
mažiau“. 

 DIscoVeRy 
7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai 
veikia? 8.15, 17.15 Klasikiniai automobiliai. 8.40, 
17.40 Dalaso automobilių perpardavinėtojai. 9.10, 
18.10 Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.40 San-
dėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska: šeima iš miško. 
10.55 Išgyventi drauge. 12.40 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 A.Diasas. Magija ir žvaigždės. 
14.30 Iliuzionistas Trojus. 19.05, 1.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 20.00 Kaip tai pagaminta? 20.30 
Kaip atsiranda daiktai? 21.00 Relikvijų šniukšti-
nėtojai. 22.00 Kova dėl sandėlių. Kanada. 23.00 
Rūdžių imperija. 24.00 Garažo auksarankiai. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. Didžioji Britanija; 
Australija; kiekvienos mergaitės svajonė, Pran-
cūzija; Strasbūras. 9.00, 14.00 Statybos Alias-
koje. 10.00 Neįtikėtinas poilsis. 11.00 Muziejų 
paslaptys. 12.00 Naujo būsto paieška. Didžioji 
Britanija; Australija. 13.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 13.30 Turto gelbėtojai. 15.00 Karai dėl 
bagažo. 16.00 Iššūkiai Pietų Afrikoje. 17.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 18.00 Naujo būsto 
paieška. Sofija, Bulgarija; Meksika; Aruba; 
Meksika. 20.00 Nežinoma ekspedicija. 21.00 
Vaikantis brangenybių. Etiopijos opalai. 22.00 
Viešbučių verslas. 24.00 Neįprastos kelionės.

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

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

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 „Pažadėtoji žemė“.
0.40 „Kaulai“ 

(N-14).
1.35 „Tėvynė“ 

(N-14).
2.35 „Naujokė“ 

(N-7).
3.00 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“.
6.55 „Agentas Šunytis“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

8.50 24 valandos 
(N-7).

9.55 Yra, kaip yra (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Draugiškas  
patarimas“.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Šeimos gelbėtoja“.

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

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

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

Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ 
 (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Tamsos pakraštys“ 
(N-14).

0.35 „Dalasas“ (N-7).
1.30 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.25 Sveikatos ABC 

televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Klausimėlis.lt.
11.20 Gyvenimas.
12.10 B.Kutavičius. 

Oratorija „Paskutinės 
pagonių apeigos“. 
Tiesioginė trans-
liacija iš Šv.Jonų 
bažnyčios.

12.45 Stilius.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“ 

(N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Specialus tyrimas.
20.10 Dėmesio pakrašty.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Politinė drama 

„Purvini žaidimai“ 
(N-14).

23.15 Trumposios žinios.
23.20 Durys atsidaro.
23.50 Trumposios žinios.
23.55 Mokslo ekspresas.
0.10 Dėmesio pakrašty.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Žurovas. 
Katės uodega“  
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Nuotykių f. 

„Kongas“ (N-7).
23.45 „Gyvi numirėliai“ 

(N-14).
0.40 „Mentalistas“ (N-7).
1.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

2.45 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano Euro-

parlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.30 Nuoga tiesa (N-7).
9.30 „Miškinis“ (N-7).
10.35 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
11.45, 12.05, 13.05 

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

Svarbi žinia.
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 

„Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. 
16.20 Mano Euro-

parlamentas.
16.25 „Genijai iš 

prigimties“.
17.20, 2.10, 5.45 

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

Mažylis“.
21.30 Vaivos pranašystės 

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

(N-7).
0.20, 2.35, 4.25 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. R.Tu -

mi no „Edipas Karalius“.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 ARTi. Kaligrafija.
12.30 Kelias į namus. 

Kęstutis Kasparavičius.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 1 d.
13.50 Valentino Sventicko 

kūrybos vakaras.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 A.Petrauskienė. 

1944-1953 m. Kova 
už laisvę. „Kur laisvė 
eina, ten laimė seka“.

18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
20.30 Labanaktukas.
20.40 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
20.50 „Čaplinas“.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Raudonmedžio rojus“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Trumposios žinios.
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 18.00  „Nepažįstamoji iš 
  Vaildfel-Holo“

 19.00  „CSI Majamis“ 23.15   „Sekso magistrai“

6.15 „Karadajus“
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis-Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.05 „Du su puse vyro“ 

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

 (N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 „Penki ingredientai.
15.30 „Nikita“ (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Midsomerio  
žmogžudystės III.  
Iš anapus“  
(N-14).

23.15 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.30 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“ 
(N-14).

1.25 „Nikita“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

(N-7).
22.00 Fantastinis trileris 

„Suvokimas“  
(N-14).

0.25 Veiksmo trileris 
„Kai nesiseka,  
tai nesiseka“  
(N-14).

2.20 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio restoranai.

10.00 „Pasaulis pro 
traukinio langą“.

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Širdies muzika“.
13.45 Reidas. Eismo 

įvykių kronika.
14.15 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

15.15 „Piktoji planeta“.
15.45 „Tėvai už borto“.
16.30 Karštos senos 

sėdynės.
17.00 „Laukinės gamtos 

ginklai“.
18.00 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(1) (N-7).

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas (1).

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Rosso San 
Valentino“  
(N-7).

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

Iš komos atsibudęs policininkas Rikas niekaip nesupranta, kas atsitiko ir kodėl 
aplinkui nėra nė gyvos dvasios. Ištuštėjęs miestas atrodo lyg po didelio karo: 
namai virtę griuvėsiais, automobiliai sudaužyti, gatvėse - nukritę malūns-
parniai ar sulaužyti t ankai. Netrukus Rikas pamato ir daugybę mirusių žmo-
nių, kurie... vaikšto. Paaiškėjo, kad policininkas pramiegojo tikrą apokalipsę.

rekomenduoja

„SUVOKIMAS“
FantaStiniS trileriS. JAV, Jungtinė
Karalystė, Australija. 2009.
Režisierius A.Projasas.
Vaidina N.Keidžas, R.Birn.

1959-ųjų rudenį mokiniai piešia, 
kaip įsivaizduoja ateitį po 50 metų. 
Mergaitė Liusinda surašo eilę skai-
čių. 2009-aisiais iššifruota, kad lape 
surašytos pastarųjų 50 metų katas-
trofų datos ir žuvusiųjų skaičius.

„PAŽADĖTOJI ŽEMĖ“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius G.Van Santas.
Vaidina M.Deimonas, 
F.Makdormand, Dž.Krasinskis.

Stivas yra įmonės pardavėjas. Kai 
bend rovė, kurioje jis dirba, nuspren-
džia pradėti gamtinių dujų paiešką 
ekonomiškai sunkiai besilaikančios 
bendruomenės teritorijoje, Stivas 
stengiasi įtikinti vietos gyventojus, kad 
jiems suteikiama proga gauti naudos.

„TAMSOS PAKRAŠTYS“
KriminaliniS trileriS. Didžioji 
Britanija, JAV. 2010.
Režisierius M.Kembelas.
Vaidina M.Gibsonas, 
R.Vinstounas, D.Hjustonas.

Tomas Kreivenas - policijos žmogžu-
dysčių skyriaus veteranas. Be darbo, jo 
gyvenimui prasmės suteikia tik dukra 
Ema. Deja, ant namų slenksčio pasi-
rodęs vyras tėvo akyse nušauna Emą.

TV6
22.00

LNK
22.10

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
7.00, 14.55 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 10.45 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.15, 22.00, 24.00 Žmo-
nės ir liūtai. 9.05, 14.05, 19.30 Namai medžiuo-
se. 9.55, 15.20 Akvariumų verslas. 11.25, 17.00 
Bondai Byčo veterinaras. 12.15 Pavojingiausios 
Pietų Afrikos gyvatės. 16.10 Echo ir Amboze-
lio drambliai. 17.50 Milžiniško šerno medžioklė. 
18.40 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija. 
20.20 Akvariumų verslas. Mėgstami darbai. 21.10 
Grobuonių teritorija. 23.00 Aligatorių tramdytojai.

 SPORT1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 8.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 8 turo apžvalga. 
9.00, 21.00 KOK World series. Bušido kovos. 
11.30, 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempi-
onatas. 2 laida. 12.00, 24.00 Rusijos „Premier 
league“. „Dinamo“ - CSKA. 2015-10-04. 14.00, 
2.00 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP 
lenktynės. 9 etapas. 2015-09-12. 16.00 ATP 
250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 
2015-10-03. 20.00 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Turkija. 11 etapo apžvalga. Premjera. 4.30 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. 
5.00 Futbolo klubų karaliai. „Manchester Uni-
ted“. 5.30 Futbolo klubų karaliai. Madrido „Real“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. 8.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 
9.00 Anglijos Premier lygos žurnalas. 9.30 UEFA 
Čempionų lyga. „Arsenal“ - „Olympiacos“. 11.20 
UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Bayer“. 13.10 
UEFA Čempionų lyga. „Astana“ - „Galatasaray“. 
15.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Avangard“ - „Sibir“. Tiesioginė trans-
liacija. 18.30 „Formulė-1“. Japonijos GP lenktynių 
apžvalga. 19.25 KHL. Minsko „Dinamo“ - „Severs-
tal“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Juventus“ - „Sevilla“. 23.50 UEFA 
Čempionų lyga. „Manchester United“ - „Wolf-
sburg“. 1.40 KHL. „Avangard“ - „Sibir“. 3.40 Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 

 EUROSPORT
9.30 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 11.30, 
18.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 13.15 „Tour de l’Eurometropole“. 14.00 Dvi-
račių sportas. Lombardijos turas. 15.00 Dviračių 
sportas. Abu Dabio turas. 16.00 Motosportas. 
Pasaulio čempionatas. 18.00, 19.00 Futbolo apž-
valga. 18.30 Futbolas. Lotynų Amerikos lygos. 
19.30, 1.30 Sporto linksmybės. 19.45 Motociklai. 
Aragono didysis prizas. 21.00 Motosportas. Pa-
saulio čempionatas. 23.00 Dviračių sportas. Abu 
Dabio turas. 24.00 Kovinis sportas. „Fight Club“.

BTV
23.45
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LAUKIAME JŪSŲ

Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 10.10, 10.40, 14.30 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 2-8 d. 12.20, 16.40 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
2-8 d. 11, 16, 18.40 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 13, 21.40 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, Kinija, 
Belgija, N-13) - 2-8 d. 13.20, 16.10, 19.20, 21.50 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
2-8 d. 13.50, 16.30, 18.30, 20.50 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
6 d. 19 val. (LNK kino startas). 7-8 d. 18.20 val.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 7 d. 19 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, Liuksem-
burgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 10.30, 14.40 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
2-8 d. 12.30, 16.50 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 10.20, 15.50, 19.10, 21.10 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
2-8 d. 13.30 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.50, 18.50, 
21 val. (6-7 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 2-8 d. 13.40, 18.10, 21.30 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 2-8 d. 12.50, 15.30, 18 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 2-8 d. 11.10, 15.40 val.

„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
2-8 d. 21.20 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-4 d. 11.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 2-6 d. 18.30 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 2-8 d. 20.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 2-8 d. 15.15, 17.30 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 11, 12, 14.10, 16.20 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
2-8 d. 11.10, 14, 18.30, 21.30, 21.50 val. (6 d. 21.30 val. 
seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 6 d.).
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 15.50, 19.40 val. (7-8 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
2-8 d. 13.30, 16.10, 18.50, 21.40 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 2-8 d. 16.50, 19.10, 21.30, 21.50 val. 
(2 d. 21.30 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas  
vyks 2 d.).
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 8 d. 19 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
6 d. 19 val. (LNK kino startas). 7-8 d. 19.40 val.
„Trubadūras“ (originalo k.) - 3 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano operos!)
„in latino“ Lotynų Amerikos kultūros dienos
(festivalis) - 2-8 d.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 7 d. 18.15 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 2-8 d. 12.15, 12.45, 15, 19.20, 21.40 val.  
(12.15 val. seansas vyks 3-4 d.).

„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 11.30, 
12.30, 14.40, 16.50 val. (12.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
2-8 d. 13.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 13.10, 15.40, 21.20 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
2-8 d. 11.20, 18.40 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 2-8 d. 16.30, 18.15, 21.40 val.  
(7 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 18, 
20.40 val. (3 d. 18 val. seansas nevyks).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 2-8 d. 16, 18.45 val. (2, 6, 8 d.  
18.45 val. seansas nevyks).
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 2-8 d. 11, 13.20 val. (11 val. seansas 
vyks 3-4 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 2-8 d. 14.10 val.
„Šnipas iš u.n.C.l.E.“ (veiksmo komedija, JAV, 
N-13) - 4-8 d. 21 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-4 d. 11.10 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„stebuklai“ (drama, Italija, Šveicarija, Vokietija) - 2 d. 
16.50 val. 5 d. 19.15 val. 6 d. 16.30 val.
„susipažinkite su Marlonu Brando / Besidriekianti 
tvora“ (dokumentinis f., JAV) - 2 d. 19 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 2, 6 d. 21 val. 3 d. 16.20 val. 5 d. 21.20 val.
„Berniukas ir pasaulis“ (animacinis f., Brazilija) - 3 d. 
13.20 val.

„Transporteris: 
visu greičiu“

„The Transporter Refueled“

Veiksmo filmas, užsidirbęs visų šio žan-
ro gerbėjų plojimus, grįžta. „Transporteris: 
visu greičiu“ atgaivina geriausias „Trans-
porterio“ trilogijos sudedamąsias dalis: 
veiksmą, humorą ir, žinoma, efektingas 
lenktynių scenas. Atgimęs „Transporteris“ 
riaumoja naujausiais automobiliais ir blizga 
naujausiomis technologijomis.

Frankas Martinas - buvęs JAV specia-
liųjų pajėgų kariškis ir geriausias vairuoto-
jas, galintis nugabenti viską ir visur. Tiesa, 
slaptos jo pervežimo paslaugos atsieina la-
bai brangiai ir jomis naudojasi tik krimina-
linio pasaulio bosai. Frankas vadovaujasi 

trimis paprastomis nuostatomis: nekeisk 
sutarties taisyklių; neminėk jokių vardų; 
nieku gyvu neatidaryk bagažo. Tačiau nėra 
taisyklių, kurių nepriverstų sulaužyti iš-
skirtinės aplinkybės.

Franko tėvas aplanko sūnų Pietų Pran-
cūzijoje, bet idiliškas šeimos savaitgalis 
virsta painia greičio, įtampos ir persekiojimo 
partija. Prieš savo valią transporteris įtrau-
kiamas į fatališkos blondinės Anos ir trijų 

jos kompanionių organizuojamą apiplėšimą. 
Į šį slidų reikalą taip pat įsipainiojęs vietos 
rusų mafijos krikštatėvis ir dar kelios nusi-
kaltėlių grupuotės. Kuomet planas pradeda 
braškėti, Frankas su tėvu atsiduria mirtina-
me pavojuje. Norėdamas išnerti iš keblios 
padėties gyvas ir išgelbėti niekuo dėtą tėvą, 
transporteris kala aukščiausią pavarą - vir-
šija ne tik leistiną, bet ir suvokiamą greitį.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 2 d.

n Kriminalinis trileris, Prancūzija, Kinija, 2015

n Režisierius: Camille Delamarre

n Vaidina: Ed Skrein, Loan Chabanol, Ray 

Stevenson ir kiti
n iMDB: 4,9/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Marsietis“
„The Martian“

Ambicingą NASA misiją Marse nutraukia 
galinga kosminė audra, todėl astronautų įgu-
la nedelsiant evakuojama į Žemę. Deja, eva-
kuacijos metu nuo įgulos netikėtai atsiskiria 
astronautas Markas Vatnis. Įgulai grįžus į 
Žemę, NASA vadovams tenka pranešti liūdną 
žinią: astronautas Markas Vatnis žuvo.

Tačiau iš tiesų Markas vis dar gyvas. Jis 
išgyveno audrą Marse, ir dabar su siaubu su-
vokia, jog kosmose liko vienui vienas. Jo kos-
minis laivas - sugadintas, ryšis su NASA nu-
trūkęs. Kaip išsikviesti pagalbą? Markas žino, 

kad net ir užmezgus ryšį, pagalba atkeliautų 
tik po ketverių metų, o kapsulė, kurioje jis 
užstrigo, gyvybę palaikys tik vieną mėnesį.

Dabar vienintelė jo išeitis - panaudoti visas 
savo mokslines žinias ir pačiam sugalvoti, kaip 
Marse, planetoje, kurioje niekas neauga, užsi-
auginti maisto ir kaip atkurti sugadintą ryšį...

Čia, Žemėje, likę Marko įgulos nariai nu-

taria gelbėti kolegą ir pasiryžta vieni keliauti 
į Marsą. Kosmonauto Vitnio laikas senka ir 
niekas nebėra tikras, kad jam pavyks sugrįžti...

Populiaraus amerikiečių rašytojo Endi 
Veiro (Andy Weir) bestselerio motyvais su-
kurtas filmas pranoks net didžiausių fan-
tastikos gerbėjų lūkesčius.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 2 d.

n Mokslinės fantastikos filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Ridley Scott

Vaidina: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, 

Jeff Daniels, Michael Pena, Kate Mara, Sean Bean, 

Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chiwetel Ejiofor ir kiti

IMDB: 8,6/10

Filmo žvaigždė - Metas 
Deimonas (Matt Damon)

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Taip, aš kalbu apie tave / Mainai“ (trumpametraži-
niai f., Lietuva) - 3 d. 15 val.
„Psichiatrija Rusijoje / Prekeivis“ (dokumentinis f., 
JAV) - 3 d. 18.40 val.
„Viktorija“ (drama, Vokietija) - 3 d. 20.40 val. 4 d. 
20.30 val. 5 d. 16.40 val.
„Didžiausias namas pasaulyje“ (drama, Gvatemala, 
Meksika) - 4 d. 13.20 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
4 d. 15.10 val.
„Pilkieji sodai“ (dokumentinis f., JAV) - 4 d. 16.40 val.
„Žemuogių pievelė“ (drama, Švedija) - 4 d. 18.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 5 d. 14.40 val.
„Maestro, Saulius Sondeckis“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 5 d. 19 val.
Vilniaus tarptautinis trumpametražių filmų festivalis
„Vilnius kine“ (trumpametražiniai f., Lietuva) - 7 d. 17 val.
Konkursinės programos
„V programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 7 d. 19 val.
„VII programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
7 d. 21 val.
„IV programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
8 d. 17 val.
„VI programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
8 d. 19 val.
„III programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
8 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 10.15, 13, 15.45, 18.30, 21.30 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
2-4, 6-8 d. 11.15, 20.15 val. 5 d. 11.15, 20.30 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 2-8 d. 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
2-7 d. 16, 18.45, 21.15 val. 8 d. 16, 19.15, 21.15 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 8 d. 19 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
2, 4-7 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val. 3 d. 13.30, 16.15, 
19, 21.45 val. 8 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.45 val.

„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 2 d. 
15.15 val. 3-4, 6-8 d. 17.30 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 2 d. 13, 14.45, 17, 19.30 val. 3-4, 6-8 d. 15.15, 
17, 19.30 val. 5 d. 15.30, 17, 19.30 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 2 d. 14, 22 val. 
3-8 d. 14.30, 22 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
2-6, 8 d. 11.30, 13.45 val. 7 d. 12.45 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 2 d. 
10.30, 12.45, 15, 18 val. 3-6, 8 d. 10.30, 12.45, 15 val.  
7 d. 10.30, 15 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 2-4, 7 d. 16.30, 19.15 val. 5 d. 16.15, 
18 val. 6 d. 19.15 val. 8 d. 16.30, 21.45 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 2-4, 6-7 d. 21.45 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 2 d. 10.45 val. 3-8 d. 10.45, 13 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2, 6 d. 10, 12.15 val. 3-5, 7-8 d. 10, 14, 
12.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
3 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 7 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 2, 7 d. 18 val. 3 d. 19.20 val.
„Nematomas frontas“ (drama, Lietuva, Latvija, 
Švedija) - 2 d. 19.20 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 3 d. 17 val. 8 d. 
18 val.
„Arvydas Sabonis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
6 d. 17 val.
„Tėvas“ (dokumentinis f., Lietuva) - 6 d. 18.50 val.
„Atkirtis“ (muzikinė drama, JAV) - 7 d. 19.20 val.
„Igruški“ (dokumentinis f., Lietuva) - 8 d. 17 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 10.20, 11.10, 16.45 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 2-8 d. 12.30, 14.40 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 2-8 d. 
10.50, 13.40, 21.45 val. (3 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, N-13) - 2-8 d. 
16.10, 18.50, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 2-8 d. 16.30, 18, 19.15, 21.30, 
23.45 val. (18 val. seansas vyks 7 d.; 7 d. 19.15 val. sean-
sas nevyks; 23.45 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 2-8 d. 
15.30, 18.40, 21.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
6 d. 19 val. (LNK kino startas). 7-8 d. 18.10 val.
„Trubadūras“ (originalo k.) - 3 d. 19.55 val. (Tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolinato operos!)
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 7 d. 19 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 2-8 d. 13.25, 15.50, 18.30, 21, 23.10 val.  
(23.10 val. seansas vyks 2-3 d.).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 
10.10, 12.10, 16 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
2-8 d. 14.10 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
2-8 d. 12.40, 18.10 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 15.20, 20.45 val.
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 2-8 d. 10.30, 18.20 val. (18.20 val. 
seansas vyks 2, 4 d.).
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 13.15, 21.10 val.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Juodosios 
mišios“

„Black Mass“

Šiuo metu 85-erių metų Džeimsas „Bal-
tukas“ Bulgeris atlieka įkalinimo iki gyvos 
galvos bausmę. Iki suėmimo 2011-aisiais, 
12 metų jis buvo antroje labiausiai FTB 
ieškomų nusikaltėlių sąrašo vietoje - po 
Osamos bin Ladeno. Buvusio Masačusetso 
senatoriaus Viljamo Bulgerio brolis yra vie-
nas žiauriausių mafiozų JAV istorijoje, nu-
teistas už 19 žmogžudysčių ir daugybę kitų 
nusikaltimų.

Septintajame praėjusio amžiaus de-
šimt metyje „Baltukas“, kurį vaidina Džo-
nis Depas (Johnny Depp), tebuvo eilinis 
Bostono nusikaltėlis, išsiskyręs ypatingu 
nuožmumu. Maždaug po dešimtmečio, 
siekdamas išgelbėti savo kailį ir pašalinti 
konkurentus, jis sudarė velnišką sandorį 

su FTB, leidusį jam netrukdomai plėtoti 
nusikalstamą veiklą. Tuo metu FTB svar-
bų postą parankiai užėmė jo vaikystės 
draugas Džonas Konolis, kurį vaidina Džo-
elis Edgertonas (Joel Edgerton). Visgi 
šiam sandoriui galų gale buvo lemta iškil-
ti į viešumą.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo spalio 2 d.

n Biografinė veiksmo drama, 

JAV, 2015
n Režisierius: Scott Cooper

n Vaidina: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, 

Dakota Johnson ir kiti

n IMDB: 7,8/10

Džoniui Depui (Johnny Depp) už vaidmenį filme 
„Juodosios mišios“ prognozuojama sėkmė

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.40, 13 val.
„Dėl visko kaltas seksas“ (komedija, JAV, N-16) - 
5 d. 18.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 2-8 d. 18, 20.30 val. (18 val. seansas 
vyks 2, 4, 6, 8 d.).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-4 d. 10.40 val.
„Viešnagė“ (siaubo f., JAV, N-13) - 3, 5 d. 18 val.
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-3 d. 23.50 val.
„Grėsmingas II“ (siaubo f., JAV, N-16) - 2-3 d. 23.25 val.

CINAMON
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 8 d. 18.15 val.

„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 13, 16, 18.55 val.
„Marsietis“ (mokslinės fantastikos f., JAV, N-13) - 
2-8 d. 20.50 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
2-8 d. 19.45, 22.15 val. (19.45 val. seansas vyks 3, 5, 7 d.; 
3, 5, 7 d. 22.15 val. seansas nevyks).
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija) - 2-8 d. 16.30, 19.45, 22.15 val. (16.30, 
22.15 val. seansai vyks 3, 5, 7 d.; 3, 5, 7 d. 22.15 val. 
seansas nevyks).
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 2-8 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 22 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
2-8 d. 13.25, 21.45 val.

„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
2-8 d. 15.45, 18.15 val. (8 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 2-8 d. 18.35, 21.05 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
2-8 d. 11.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 2-8 d. 
12.15, 14.25, 16.30 val. (3, 5, 7 d. 16.30 val. seansas 
nevyks).
„Bėgantis labirintu: išmėginimai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 2-8 d. 14.15, 17 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-8 d. 10.45, 12 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Veidai TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
2 d. 18.30 val. - L.Delibes „Kopelija“. 3 v. baletas. Dir. 
R.Šervenikas.
3 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
4 d. 18 val. - Virgilijaus Noreikos jubiliejinis koncertas. 
Dalyvauja: V.Noreika, E.Montvidas, L.Pautienius, A.Malikėnas, 
K.Alčauskis, L.Norvaišas, J.Vaškevičiūtė, K.Glinskaitė, 
D.Puišys. Dir. M.Staškus. LNOBT simfoninis orkestras.
7 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. Dir. 
Dir. R.Šervenikas.
8 d. 18.30 val. - O.Narbutaitės „Kornetas“. 2 v. opera 
lietuvių, vokiečių, prancūzų ir italų k. Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
2 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Sirenos’15: Orchidėjos“. 
Rež. P.Delbono.
3 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
3 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-Exupery 
„Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
4 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
4 d. 18.30 val. Erdvėje prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 14 val. Mažojoje salėje - „Kiškis pabėgėlis“. Rež. 
A.Sunklodaitė.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
7, 8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
7 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“. Rež. K.Gudmonaitė.

8 d. 19 val. Studijoje - „Poetė“ (Salomėjos Nėries 
dienoraščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
3 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
3 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 
Rež. G.Padegimas.
4 d. 19 val. - „Karmen: jei Dievas būtų moteris“.
6 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“. Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
2 d. 18 val. - P.Demirskio „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
3 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika 
pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
3 d. 18 val. - D.Wassermano „Skrydis virš gegutės 
lizdo“. Rež. V.Griško.
4 d. 15 val. - Premjera! „Karlsonas“ (pagal A.Lindgren 
apysaką). Rež. E.Jaras.
4 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
6 d. 18 val. - B.Brechto „Geras žmogus iš Sezuano“. 
Rež. V.Bareikis.
7 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ 
(N-14). Rež. D.Rabašauskas.
8 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
2 d. 18.30 val. - A.Puškino „Eugenijus Oneginas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
3 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
3 d. 11, 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
4 d. 18.30 val. - N.Simon „Paskutinysis aistringas meilužis“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. O.Lapina, J.Bogdanovič-Golubeva.
4 d. 12 val. - H.Ch.Anderseno „Undinėlė“. Rež. J.Ščiuckij.
8 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Meška“. 
Rež. K.Krasilnikovaitė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

3 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. A.Mikutis.
4 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“ (pagal H.Loftingą). Rež. R.Driežis.
8 d. 18.30 val. - Premjera! „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.

Mažojoje salėje
3 d. 14 val. - „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (pagal 
lietuvių liaudies pasaką). Rež. R.Driežis.
4 d. 14 val. - R.Mikučio „Liunės nuotykiai“. Rež. A.Grybauskaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
2 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku...“ Rež. A.Večerskis.
8 d. 19 val. - Premjera! M.Gungoras „2 smegenų istori-
ja“. Rež. S.Uždavinys.

MEnŲ sPAusTuVĖ
3, 4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Sirenos’15. „Senasis 
vienuolis“ | LOD muzikinis teatras (Belgija) ir teatras 
VidyLausanne (Šveicarija), (belgų k. su lietuviškais subtitrais).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
8 d. 18.30 val. - Premjera! „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
3 d. 12 val. - „Geltonų plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
5 d. 19 val. - S.Beckett „Paskutinė krepo juosta“. Rež. 
O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
2, 3, 4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Gay 
„Vargšų opera“. Rež. A.Kurienius.
4 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. Rež. I.Paliulytė.

Orkestrams būdingi tam tikri aprangos 
standartai, vyrai dėvi juodus smokingus, mo-
terys - ilgas tamsių spalvų sukneles. Tačiau 
pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ 
visuomet buvo išskirtinis ne tik pasirodymais, 
bet ir apranga. Prieš metus prasidėjęs bend-
radarbiavimas su mados namais „Cantas“ ir 
šį kartą pateikė gražių vaisių. Dizaineris Egi-
dijus Sidaras klasikiniam sceninės aprangos 
kodui pritaikė moderniai originalias detales, 
šiuolaikiškumą, žavingąją klasiką ir lietuvišką, 
„Trimitą“ nuolatos lydinčią sodrią žalią spalvą. 
Pasak „Cantas“ vadovės Jolantos Mikalajū-

Vilniaus taikomosios dailės muziejuje neseniai koncertavęs valstybinis pučiamųjų  
instrumentų orkestras „Trimitas“ savo 59-ojo sezono pristatymo koncerte  
„Baltijos muzikos tiltai“ pasirodė su nauju įvaizdžiu, tad galima buvo pasigėrėti ne  
tik puikia muzika, premjeriniais kūriniais, svečiais iš Latvijos, bet ir nauja stilinga  
koncertine apranga, kurią kūrė „Cantas“ mados namai.

„Trimitas“ į sceną žengia pasipuošęs nauja koncertine apranga

 „Cantas“ dizaineris Egidijus Sidaras, mados namų vadovė  
Jolanta Mikalajūnienė ir „Trimito“ vadovas Deividas Staponkus
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6 d. 18 val. Rūtos salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.

TARPTAUTINIS ŠOKIO FESTIVALIS AURA 25
7 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - Compagnia Virgilio 
Sieni (Italija). „Sonate Bach“. Choreogr. ir rež. V.Sieni.
7 d. 22 val. Rūtos salėje - Silvia Gribaudi (Italija). „Kokį 
amžių vaidini?“ Choreogr. S.Gribaudi (N-18).
8 d. 21 val. Rūtos salėje - Pietų Korėjos šokio vakaras 
„Ryšys“. Choreogr. K.Kim. „Medis“. Choreogr. Sun Tae 
Lee. „Vyro dienoraštis“. Choreogr. Kun Tae Park.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
2 d. 18 val. - E.Džonas, T.Raisas „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
3 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 2 d. operetė. 
Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
4 d. 18 val. - J.Štrauso „Žydrasis Dunojus“. 2 d. baletas. 
Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
8 d. 18 val. - I.Kalman „Grafaitė Marica“. 3 v. operetė. 
Rež. A.Stepaniuk (Rusija). Dir. V.Visockis.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
KAUNO LĖLIŲ TEATRAS

3 d. 12 val. - „Žalias žalias obuoliukas“. Rež. A.Lebeliūnas.
4 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
5 d. 18 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ Rež. O.Šapošnikov.
7 d. 18 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“. Rež. K.Smoriginas.
8 d. 18 val. - B.Nušičius „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.

KLAIPĖdA

KLAIPĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
3 d. 18.30 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 3 v. 
operetė. Rež. R.Kaubrys. Dir. S.Domarkas.
4 d. 12 val. - „Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.
8 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. 3 v. 
opera. Rež. E.Domarkas. Dir. M.Kadin.

KONCERTŲ SALĖ
4 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIPĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
3 d. 12 val.; 4 d. 12 val. ir 14 val. - Premjera! 
„Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŽVEJŲ RŪMAI
2 d. 18 val. - N.Simon „Saugokite Florą“. Rež. A.Lebeliūnas.
8 d. 18 val. - M.Duras „Savanos įlanka“. Rež. S.Jačėnas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
2 d. 18 val. - C.Goldoni „Viešbučio šeimininkė“. 
Rež. R.Steponavičiūtė.
3 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). Rež. J.Vaitkus.
4 d. 12 val. - „Mikė“. Rež. A.Pociūnas.

KITI MIESTAI

2 d. 18 val. Šilalė, kultūros centre; 5 d. 18 val. Šiauliai, 
kultūros centre - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
4 d. 17 val. Širvintos, kultūros centre; 6 d. 18 val. Marijampolė, 
dramos teatre - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
6 d. 18 val. Raseiniai, kultūros centre - J.Isler „Bus sunku...“ 
Rež. A.Večerskis.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos kamerinio 
orkestro sezono pradžiai. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistas ir dir. Sergej Krylov.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - koncertas visai šeimai 
„Apie Motušę Žąsį, Petią ir Vilką“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dir. R.Šervenikas. Dalyvauja aktorius 
R.Kazlas.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
4 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Gaudžia 
trimitai“. Ansamblis „Musica humana“, „Juventus“. Solistai: 
V.Milieška, E.Švelnytė, L.Rupšlaukis (trimitai), G.Abaris 
(valtorna), M.Bražas (trombonas), P.D.Kišūnas (tūba).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
4 d. 15 val. - Koncertas „Tau, Mokytojau“. Dalyvauja: 
Vilniaus mokytojų namų akordeonų orkestras „Consona“ 
(meno vadovas ir dir. prof. R.Sviackevičius). Solistai: 
A.Stančikaitė (sopranas), R.Ungurs (akordeonas), 
J.Filmanavičius (ksilofonas).

TRAKAI

TRAKŲ PILIS
4 d. 15 val. Didžiojoje menėje - „Tas pats ir vis kitas“. 
Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Choras „Aidija“ (vadovas 
R.Gražinis).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
2 d. 18 val. - Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. 
dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. 
Solistas F.Mondelci (saksofonas, Italija). Dir. C.Orbelian 
(JAV-Armėnija).

KLAIPĖdA

KONCERTŲ SALĖ
4 d. 14 val. - Tarptautinei senjorų dienai. „Romantiškas 
vaizdelis“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vildžiūnas). A.Mažonas (pantomima). Rež. N.Gedminas. 
Įėjimas - nemokamas. Dalyvauja: J.Staniulis (smuikas), 
R.Grigaitis (kontrabosas), Ž.Laurinavičius (akordeonas).
6 d. 18 val. I a. fojė - Egzotiniai šokiai. A.Kazlauskas 
(saksofonas). Kamerinio orkestro „Sinfonietta Riga“ 
pučiamųjų kvintetas (Latvija).

nienės, koncertinis rūbas - nuotaikingas ir pas-
tebimas, dizaineriui E.Sidarui puikiai pavyko 
išlaikyti ryškų aprangos vizualinį etiketą.

Visas šias kūrybines idėjas padėjo įgyven-
dinti ir Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terija bei siuvimo įmonė uždaroji akcinė bend-

rovė „Tuma“. „Džiaugiamės, kad Lietuvos 
publikai galime būti patrauklūs ne tik profe-
sionaliai atliekama muzika, bet ir kuriamu nau-
ju, stilingu įvaizdžiu“, - sakė VPIO „Trimitas“ 
vadovas Deividas Staponkus.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos

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

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

spoRto klubai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

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

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

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

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

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

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881,  
www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos



64 laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  2

SVEIKINA

Dainininkė Džordana 
Butkutė
1968 10 03

Atlikėjas 
Gytis Paškevičius
1961 10 04

Aktorius 
Juozas Budraitis
1940 10 06

Stilistė, laidų vedėja 
Agnė Jagelavičiūtė
1980 10 07

Astrologinė prognozė

Su antrąja puse nesiginčykite 
dėl išlaidų, negebėjimo gyventi 
ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti, jeigu tvarkote finansinius 
reikalus, būkite atidūs, kontroliuokite 
finansinius srautus. Savaitę praleiskite 
ramiai, klausykitės vidinio balso ir 
širdies poreikių.

JAUČIUI

Seksis tiek imantis veiklos, 
tiek nieko neveikiant, intuicija jus 
ves painiais gyvenimo keliais. Gal 
ne visada sprendimai ateis lengvai, 
bet verta paprakaituoti, kad ateityje 
gyventumėte lengviau. Daug energijos 
pareikalaus darbas su žmonėmis. Galite 
sutikti žmogų, susijusį su jūsų karmine 
praeitimi. Galbūt tai leis išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas. 

DVYNIAMS

 Asmeniniame gyvenime šiokia 
tokia renovacija jums tikrai nepakenktų. 
Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, kurių nereikėtų 
sureikšminti. Jeigu esate vieniši, ne pats 
tinkamiausias laikas ieškoti antrosios 
pusės. Puikus laikas valstybės tarnauto
jams. Sveikatą stiprinkite daugiau laiko 
leisdami gamtoje.

AVINUI

Prognozė sPalio 2-8 d.

Sprendimus priimkite atsakingai, 
nesivelkite į avantiūras, rizikuokite 
protin gai. Tai laikas, kai bet koks veiks
mas turės pasekmių. Net jeigu ir pris
paus finansiniai rūpesčiai, nepraraskite 
optimizmo, viskas priklausys nuo vidinės 
nuostatos, todėl tikėkite, kad viskas bus 
gerai. Susitelkite į veiksmo kokybę, nes
varbu, ar tai būtų darbas, bendravimas 
ar poilsis.

ŠAULIUI

Dėmesys kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą žmogų, kurio 
pagalba jums reikalinga kaip oras. 
Užimantiems aukštus postus gyvenimas 
kels naujų išbandymų, todėl skirkite 
dėmesio kolektyvui, kad prireikus 
galėtume juo pasitikėti. Sveikatą  
stiprinkite saunoje ir SPA pro ce
dūromis.

SKORPIONUI

Galima pažintis su vyriškiu, 
gyvenančiu svetur. Galite gauti žinią  
iš užsienio arba planuoti tolimą 
kelionę. Sėkmingi bus ilgalaikiai  
projektai. Atsiras netikėtų išlaidų, ku
rios kaip reikiant išmuš iš pusiausvy
ros ir apkartins gyvenimą. Svarbiausia 
neklausyti aplinkinių, kurie teikia pa
tarimus remdamiesi savo kompleksais 
ir baimėmis.

SVARSTYKLĖMS

 Asmeniniame gyvenime būsite 
linkę viską dramatizuoti. Atminkite, 
jūsų kategoriškumas gali sugadinti 
pirmos pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, jog tyla  gera byla. 
Antroje savaitės  pusėje galite sulaukti 
labai svarbių žinių dėl naujo darbo 
pasiūlymo, bet neskubėkite, šią savaitę 
patartina nesiimti nieko naujo.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime vis dar 
skaitomas tas pat knygos puslapis, 
viskas po senovei. Savo darbo vietoje 
jausitės puikiai, nors norėdami įveikti  
užduotis turėsite paplušėti iš peties.  
Tik tuomet darbo rezultatai bus puikūs. 
Būsite imlūs ir stropūs mokiniai. 
Pravartu pasirūpinti sveikata, išsitirkite 
echoskopu ar pasidarykite plaučių rent
geno nuotrauką.

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime viskas 
juda stabiliai, be rimtesnių pokyčių, 
palankus metas užmegzti naujus 
santykius arba žengti pirmą žingsnį 
patinkančio žmogaus link. Geras laikas 
valstybės struktūrų  darbuotojams, 
politikams. Bent kelias dienas skirkite 
sveikatingumo procedūroms.

MERGELEI

Meilėje vyks svarbus apsis
prendimo procesas. Kai kas gali būti 
nuspręsta už jus. Tarpusavio san
tykiuose šeimininkaus ponas likimas. 
Tvarkydami piniginius reikalus, būkite 
ypač atsargūs, nes galite priimti 
neadekvačius sprendimus, už kuriuos 
vėliau teks brangiai sumokėti. 

OŽIARAGIUI

Jausitės pakylėti, esami san
tykiai spindės naujais atspalviais, 
nauja pažintis tik patvirtins, kad 
egzistuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuicijos, tai 
padės išvengti klaidingų sprendimų. 
Pasilepinkite SPA procedūromis.

ŽUVIMS

Laukia kardinalūs gyvenimo 
pokyčiai. Jeigu jaučiate, kad dabar
tinis jūsų netenkina, išdrįskite apie 
tai pasikalbėti su antrąja puse, gal jis 
jaučiasi taip pat, tad išsiskyrimas išeis 
abiem į naudą. Galite gauti kelis naujus 
pasiūlymus. Laikotarpis itin tinkamas 
naujų darbų pradžiai.

VANDENIUI

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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Pasuk galvą

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Žudikė. Pokeris. 
Iranas. Aromatas. Bilanas. Paris. 
Lira. Atara. Ūžesys. Otūs. Plosi. 
Naras. Stata. Asilėnas. Moiros. 
Įsės. Šonas. Kelnas. Pakas. Raidės. 
Pasakys. Paulas. Su. Agatas. Rainės. 
Uo. Logas. Pindas. Nls. Oras. 
Bramsas. Greit. San. Siesta. Išdaiga.
Horizontaliai: Žibalas. Palos. 
Nurito. Agora. Dalasas. Sagan. 
Inaris. Patas. Kana. Išakas. „Mėsa“. 
Lokys. Bi. Sūnėnas. Re. Žanas. Pas. 
Paperas. Rimt. „Orasas“. Pansa. 
Korys. Raida. Demis. Kaunasi. Ras. 
Meilės. It. Soldas. GD. Salotinės. 
Ra. Sitaras. Nei. Rūtos. Sulig. 
Pegasas. Juosta.
Pažymėtuose langeliuose: 
Driblingas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą.

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 6 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio  
laimėtoja asta Žvirblytė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas kvietimas  
į Vilniaus sporto festivalį.

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

Velniai angelams pasiūlė sužaisti futbolą.
- Gerai, - sutiko angelai, - juolab kad 

geriausi žaidėjai yra pas mus.
- Galbūt, - nesiginčijo velniai. - Užtat 

visi teisėjai mūsų pusėje.
l

Po pralaimėjimo krepšinio komandos tre-
neris sako žaidėjams:

- Aš prašiau, kad žaistumėte taip, kaip 
niekada nežaidėte, bet ne taip, lyg niekada 
nebūtumėte žaidę.

l

Futbolo komentatorius:
- Mūsų komanda įmušė fantastišką, įs-

tabaus grožio, nepakartojamą įvartį, į kurį 

priešininkai atsakė trimis atsitiktiniais taik-
liais smūgiais.

l

Mačas tarp Liuksemburgo ir Brazilijos. 
Brazilų rūbinėje treneris užvedinėja koman-
dą:

- Nagi, mes juos sutraiškysim!
Liuksemburgo rūbinėje jų treneris irgi 

bando įkvėpti komandą:
- Na vyrai, nepanikuojam - kol mes čia, 

mums niekas negali įmušti.
l

Baisus boksininko sapnas: kriaušė duo-
da atgal.

l

Du vyriškiai žaidžia golfą. Vienas kažko 

delsia, vaikšto pirmyn atgal, dairosi į tolį, 
koks atstumas, iš kurios pusės vėjas ir t.t. 
Partneris nebeištveria ir piktinasi:

- Tai tu pagaliau muši kamuoliuką ar 
ne?

- Suprask mane, šiandien atsivedžiau 
žmoną, va ten sėdi. Tad noriu, kad smūgis 
būtų tobulas.

- Nejaugi tu tikrai tikiesi pataikyti į ją 
iš tokio nuotolio?!

l

Mergina aklo pasimatymo metu klausia 
vaikino:

- Tu tikriausiai futbolininkas?
- Kaip atspėjai?
- Labai stipriai apsikabini ir bučiuoji.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

BANGLEN
TININKAI. 
Kalifornijos 
(JAV) Han
tingtono 
paplūdimy
je vyko jau 
tradicinėmis 
tapusios 
šunų bang
lentininkų 
varžybos.

PAPUOŠĖ. Brolių brazilų dueto OSGEMEOS kūrinys Vil
niaus Pylimo gatvėje  tai vienas iš tarptautinio gatvės meno festivalio „Vilnius Street Art“ menininkų darbų.
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