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šIaMe	nuMeryje

Televizijos laidų vedėja ir grupės „69 danguje“ narė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė per 12 vaira-
vimo metų su grupės narėmis prikrėtusi įvairiausių pokštų, išsisukusi iš ekstremalių situacijų 
ir mėgusi greitį, dabar save vadina gerokai atsakingesne vairuotoja. 16 p.

■

Gražiausia Lietuvos mergina Agnė Kava-
liauskaitė išskrido į Londoną, kur dalyvaus 
konkurse „Mis pasaulis“. 10 p.

■

Kiekvieną dieną su TV3 žiūrovais besisvei-
kinanti sporto žurnalistė Vlada Musvydai-
tė  nepaliauja stebinti. 11 p.
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10	faktų,	kurių	nežinojote	
apie	vladą	Musvydaitę

„Mis	lietuva	2014“	išvyko	
užkariauti	pasaulio

nijolei	pareigytei	automobilis	-	būtinybė,	o	ne	prabanga
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„LaisvaLaikio“ interviu

Dainų autorė ir atlikėja Ieva Narkutė (27) 
gyvena džiugiomis ką tik pasirodžiusio  
naujo albumo „Švelnesnis žvėris“  
nuotaikomis. Ji daug šypsosi ir skardžiai  
juokiasi, laužydama melancholiškos,  
liūdnokos bei lyriškos mergaitės įvaizdį ir  
pasakoja apie toli gražu ne liūdną kasdieny-
bę, užplūdusį dėmesį ir taip lauktą albumą, 
gimusį iš asmeninių išgyvenimų.

Eimantė Juršėnaitė

- Prieš savaitę pasirodė naujasis tavo 
albumas „Švelnesnis žvėris“. Koks jis?

- Nežinau, koks jis yra kitiems, bet spėjusie-
ji pasiklausyti sakė, kad šis albumas dar liūdnes-
nis už mano pirmąjį albumą „Vienas“. Pirmame 
albume buvo skirtingos dainos, iš skirtingų mano 
kūrybos laikotarpių. Šis albumas man yra antras, 
labai svarbus ir aktualus. Visos dainos parašytos 
per pastaruosius pusantrų metų ir visas jas sieja 
vienoda tematika. „Švelnesnis žvėris“ labai as-
meniškas, jame sudėti mano pastarųjų pusantrų 
metų išgyvenimai. Tiesa, pirmą albumą išleisti 
lengviau, nes ta energija gali užkabinti labai daug 
žmonių. Tai naujoko privilegija. Rodos, egzistuo-
ja savotiškas antro albumo prakeiksmas. (Juokėsi.) 
Antru albumu parodyti, ko esi vertas ir ką suge-
bi, gerokai sunkiau. Žmonės, klausytojai jau turi 
savo nuomonę ir lūkesčius, antras albumas jau 
negali būti toks prisvilęs.

- Šis albumas gimė po skyrybų su myli-
mu žmogumi?

- Taip, todėl ir jo tematika - išsiskyrimai ir 
pabaigos, savęs paieška. Būtent atsisveikinimai, 
linkėjimai, kad ir man, ir kitam žmogui gerai klos-
tytųsi likimas. Išsiskyrimai apima labai daug da-
lykų: pyktį, apmaudą, nuoskaudą, liūdesį ir ilgesį. 
Suvokiau, kad turiu pasakyti „sudie“ dalykams, 
kurie galbūt nebepasikartos, taip pat tai nauja 
pradžia, naujas gūsis ir akistata su savimi. Iš nau-
jo įvertini ir perkainoji naujus dalykus, priorite-

Jei neturėčiau 
muzikos, būčiau 
silpnesnis žmogus, 
tai labai galingas 
ginklas

Ieva  Narkutė:  viena dalis 
pasibaigia tam, kad prasidėtų  kita 

Šukuosena: Liudmila Kozlova (BOMOnD grožio salonas)
Makiažas: Beata Eidukaitienė (BOMOnD grožio salonas)
Fotografijos: irmantas Sidarevičius 

Šukuosena: Liudmila Kozlova (BOMOnD grožio salonas)
Makiažas: Beata Eidukaitienė (BOMOnD grožio salonas)
Fotografijos: irmantas Sidarevičius 
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1987 m. birželio 22 d. 
n Sauliaus Mykolaičio vardo apdovanojimas  
„Metų sezono atradimas“ 
n Muzikos apdovanojimai T.Ė.T.Ė.  
2011 metų vokalistė 
n 2011 m. Šiaulių apskrities muzikos apdovano-
jimuose Š.A.M.A Ieva paskelbta metų atlikėja ir 
pelnė dainuojamosios poezijos apdovanojimą 
n 2013 metais M.A.M.A  apdovanojimuose -  
Metų atlikėjos ir Metų debiuto nominacija 
n Albumai: „Vienas“ (2013 m.), „Švelnesnis 
žvėris“ (2014 m.)

dosjė

Ieva  Narkutė:  viena dalis 
pasibaigia tam, kad prasidėtų  kita 
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tus. Tai tarsi esminis supurtymas. Taigi šis 
albumas skyrybinis. (Šypsojosi.) Sakoma, kad 
tokie albumai geriausi, atsiradę iš sudaužytos 
širdies balso. 

- Skaudūs išgyvenimai jau praeityje? 
- Taip. (Šypsojosi.) Albumo „Švelnesnis 

žvėris“ kūrimas buvo puiki terapija ir prie to 
labai prisidėjo. Labai išsivaliau ir išsiliejau, 
kūryba pagreitino mano sveikimo procesą. 
(Juokėsi.) Jei neturėčiau muzikos, būčiau silp
nesnis žmogus, tai labai galingas ginklas. Ma-
no vienatvės su pianinu, kūrybos niekas iš 
manęs negali atimti, nebent vienu metu pra-

rasčiau ir rankas, ir balsą. Dainų kūrimas 
neišvengiamai susijęs su manimi kaip žmo-
gumi, sunkiais momentais visada atsigręžiu 
į muziką. Tai būtinybė. Visai nesvarbu, ar 
manęs klausosi 10, ar tūkstantis žmonių, 
man gera, kad mano dainos suranda klausy-
toją, net jei jos gimsta iš egoistinių paskatų. 
Žinoma, malonu, kai ateina tūkstantis manęs 

pasiklausyti, gera, kad išleidau antrą albumą, 
su manimi dirba komanda. Jei viso to neliktų, 
būtų sunku.

- Kokie jausmai užplūdo, kai albumas 
jau pasirodė?

 Nemažai sumišusių emocijų. Pirmojo al-
bumo dainos buvo patikrintos ir atradusios 
savo gerbėją. Vos tik pamatę, kad albume yra 
„Raudoni vakarai“, žmonės jį pirkdavo. Su šiuo 
albumu kitaip, dainos tik žengia pirmuosius 
žingsnius, todėl savotiškai nedrąsu. Nori ne-
nori, man įdomu, ar klausytojams patiks, ar 
mes albumą per tvorą, kaip seksis mano dai-

„LaisvaLaikio“ interviu

Rodos, egzistuoja 
savotiškas 
antRo albumo 
pRakeiksmas

Atlikėja nori, kad žmonės nustebtų 
atradę jos dainose save, suprastų, kad 
kai kurie dalykai aktualūs ne tik jiems
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„LaisvaLaikio“ interviu

noms plačiame pasaulyje. Man, kaip kūrėjai, 
albumo leidyba keistas reiškinys. Jausmai, su-
dėti į dainas, yra aktualūs tol, kol rašau tekstą, 
dirbu įrašų studijoje, su komanda dainą tarsi 
įvelkame į savotišką rūbą. Žmonės to nemato, 
tai darbas, atliekamas vienatvėje ar vos kelių 
žmonių apsuptyje. Bet kai albumas jau išleis-
tas ir užplūsta populiarumo banga, interviu ir 
koncertai, man albumo kūrimas jau praeitas 
etapas, užvertos durys. Tačiau jaučiu tikėjimą 
savo albumu, atiduodu jums savo dainas, my-
lėkit jas ir saugokit, tegul jos praskaidrina jū-
sų dienas. Todėl tie jausmai tokie sumišę. Ar-
tėjant koncertams nemiegojau naktimis, kita 
vertus, labai didelė prabanga jaudintis dėl tokių 
dalykų - darau tai, ką mėgstu, o anksčiau ne-
maniau, kad galėsiu užsiimti tik tuo. Tai sva-
jonės išsipildymas, prasidėjęs prieš keletą me-
tų ir iki šiol tebesitęsiantis. Labai norėčiau 
parodyti, kad pirmasis albumas nebuvo tik 
vienkartinis smūgis.

- Paminėjai „Raudonus vakarus“, ar 
pačiai nepabodo ši daina?

- Tikrai, be jos nepaleidžia nuo scenos. 
Jei pasakyčiau, kad koncerte šios dainos ne-
bus, klausytojai tikriausiai nepatikėtų. (Juo-
kėsi.) Šiai dainai jau devinti metai, ji labai 
lėtai skynėsi kelią į žinomumą. Keletą kartų 
jau perėjau tą fazę, kai tikrai nenorėjau jos 
dainuoti, kai lengvai niršdavau ir galvojau „na 
paklausykit ir kitų mano dainų, jos nėra to-
kios jau blogos“. Bet paskui nusiraminau ir 
pagalvojau, kad man, o ne kažkam kitam teko 
laimė sukurti dainą, kuri patinka daugeliui: 
skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir pomėgių 
turintiems žmonėms. Turiu tai nešti kaip  
vėliavą, su džiaugsmu, kad žmonės iš manęs 
kažko nori, net jei jie šią dainą išgirsta  
1000-ąjį kartą. Daug blogiau būtų, jei nė vie-
nos nenorėtų. (Juokėsi.) Smagu, kad po tru-
putį užsimano ir kitų.

- Anksčiau tave pristatydavo kaip 
bardę, o  „Švelnesnis žvėris“ - nebe dai-
nuojamoji poezija?

- Aš sakau, kad dabar atlieku popsą. Ne 
tą rožinį, pūkuotą ir greitai vartojamą, bet 
tikiuosi, jog mano muzika kokybiška. Lietu-
voje, rodos, yra tik kraštutinumai: atlikėjai, 
kurie yra vadinamasis „andergroundas“ ir į 
didžiąsias scenas nepatenka bei nusaldintas, 
cukraus pudra pabarstytas, pagal fonogramą 
atliekamas popsas. Nuo mažens norėjau būti 
auksinis viduriukas tarp šių dviejų. Niekada 
nenorėjau būti didelė menininkė, kurios me-
ną supranta tik 12 žmonių. Žaviuosi atlikėjais, 

kurie dainose kalba apie paprastus dalykus, 
suprantamus bei pažįstamus daugeliui, ir vis-
ką pasako kokybiškai, ne per sudėtingai. Ir 
aš noriu būti priimtina, ne per sudėtinga, no-
riu, kad žmonės nustebtų atradę mano dai-
nose save, suprastų, kad kai kurie dalykai 
aktualūs ne jiems vieniems. Kaip ir pridera 
psichologei. (Juokėsi.)

- Dauguma populiariosios muzikos at-
likėjų dažnai lankosi vadinamuosiuose 
elito vakarėliuose, pozuoja fotografams, 
bet tavęs ten, rodos, nėra. Kodėl?

- Mieliau einu ten, kur man įdomu, kas 
gali mane įkvėpti - teatrus, koncertus, nese-
niai visą savaitgalį praleidau kino festivalyje 
„Scanorama“. Savęs rodymas vakarėliuose 
ne man, per sukąstus dantis kelis sykius po-
zavau prie sienelės, bet nėra man ten ką veik-
ti: tie, kurie ateina į tokius vakarėlius, ne 
mano kompanija, o ir aš ne jų. Nemanau, jog 
dėl to, kad į vakarėlį atėjau gražiai pasipuo-
šusi, manęs klausysis daugiau žmonių, grei-
čiau atvirkščiai.

- O tavo psichologės diplomas vis dar 
stalčiuje?

- Šiuo metu tik dainuoju. Turiu minčių, 
susijusių su psichologija, tačiau veiksmų kol 
kas nesiimu. Manau, jei kada nors man pri-
trūks muzikinės veiklos, pavargsiu ar ištiks 
koks sąstingis, tada ir išsitrauksiu diplomą, 
kol kas jam gerai ir stalčiuje. 

- Kas numatyta tavo kalendoriuje?
- Albumo pristatymo turas - dvis svarbiau-

sios šių metų savaitės, joms ir skiriu visą dė-
mesį. Beliko pora turo koncertų: lapkričio 27 d. 
Panevėžio J.Miltinio dramos teatre ir 28 d. - 
Kauno „Girstučio“ kultūros rūmuose. Tačiau 
po jo kol kas nesu nieko suplanavusi ir šiek 
tiek bijau. Dabar esu lempų šviesoje, su ma-
kiažu ir šukuosena, visiems įdomi. Tas dėme-
sys, kurio sulaukiu, dabar nustumia į šoną gy-
venimiškas smulkmenas, paglosto savimeilę. 
Tačiau žinau, kad pasibaigs koncertas Kaune, 
nuaidės paskutiniai plojimai, ir kas tada? Gal-
būt manęs niekas negirdės du mėnesius, ta-
čiau jau pripratau prie tų bangavimų. Viena 
dalis pasibaigia tam, kad prasidėtų kita. 

- Kaip tada leisi dienas?
- Aš moku miegoti, kasdien miegu 10-12 

valandų, atsikeliu gan vėlai ir papusryčiavusi 
keliauju į savo studiją, kaip į darbą. Jei užsi-
lieku namuose, mieliau žiūriu serialus ir nie-
ko produktyvaus nenuveikiu. Jei per dieną 
parašau bent porą eilučių, kurios man patinka 
ir kuriomis didžiuojuosi - tai būna mano die-
nos pasiekimas. Po to, kai mano draugai bai-
gia darbus, susitinkame vakarienės, einame 
į kiną ar panašiai. Neseniai pradėjau sportuo-
ti. Bijodama peršalti dažniau važiuoju mašina, 
o dviračio sezonas baigtas, tačiau pradėjau 
dukart per savaitę lankyti badmintoną. Su-
pratau, kad galiu būti labai azartiškas ir į per-
galę orientuotas žmogus. (Juokėsi.)

SavęS rodymaS 
vakarėliuoSe ne 
man, per SukąStuS 
dantiS keliS SykiuS 
pozavau prie 
SienelėS

Dainą „Raudoni vakarai“, kuri tapo filmo 
„Tadas Blinda. Pradžia“ pagrindiniu 
garso takeliu, Ieva savo koncertuose 
atliko ir su Mantu Jankavičiumi

Redakcijos archyvo nuotr.

Dainą „Raudoni vakarai“, kuri tapo filmo 
„Tadas Blinda. Pradžia“ pagrindiniu 
garso takeliu, Ieva savo koncertuose 
atliko ir su Mantu Jankavičiumi

Redakcijos archyvo nuotr.
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VEIDAI

„Injekcijos“ finale jaunieji dizaineriai stebins ir šokiruos

Rufinos 
Lagutinos 

kolekcija
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Veidai

Kadangi šie metai Lietuvoje paskelbti Te-
atro metais, konkurso organizatoriai jaunuo-
sius dizainerius kvietė sukurti kolekcijas tema 
„Personažas“. Organizatoriai džiaugėsi, kad 
kasmet jaunieji mados talentai tobulėja ir pro-

fesionalėja, todėl ir šiemet jų kolek-
cijos labai originalios bei skirtingos. 
„Smagu, kad dizaineriai daug dėme-
sio skiria ne tik formai, bet ir idė-
joms. Savo darbais jie gvildena aktu-
alius nūdienos klausimus“, - sakė 
„Mados infekcijos“ meno vadovė 
Sandra Straukaitė.

Šiemet konkursas „Injekcija“ 
bus iššūkis ne tik dizaineriams, bet 
ir modeliams. „Šiais metais sceno-
grafijos tūriniai objektai laisvai įsi-
lies į Nacionalinės dailės galerijos 
erdves, bet žiūrovui jau įprastą „In-
jekcijos“ lokaciją apversime aukš-
tyn kojomis. Modelių laukia ilgas 
kelias - 100 metrų trasa su kliūti-

mis“, - intrigavo „Mados infekcijos“ prodiu-
serė Renata Mikailionytė.

„Injekcijos“ finale bus išrinktas vienas lai-
mėtojas. Jis savo kolekciją galės pademons- 
truoti 2015 m. kovo 27-28 d. vyksiančiame 
festivalyje „Mados infekcija“.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Konkurso finale savo kolekcijas pristatys 15 
jaunųjų dizainerių ir jų duetų.
l Finalininkai - ne tik Lietuvos dizaineriai, bet ir 
kūrėjai iš Estijos, Rusijos ir Vokietijos.
l Iš viso konkursui buvo pateiktos 65 paraiškos.
l Pirmoji „Injekcija“ įvyko 2008 m.
l Jau penkerius metus iš eilės konkurso finalas 
vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje.
l Per aštuonerius gyvavimo metus „Injekcija“ yra 
sulaukusi beveik 370 jaunųjų dizainerių paraiškų.

FakTai„Injekcijos“ finale jaunieji dizaineriai stebins ir šokiruos
Kuo gyvena ir dėl ko kuria jaunieji mados dizaineriai, bus galima pamatyti jau gruodžio 10 d. 
konkurso „Injekcija“ finale. Aštuntą kartą vyksiantis tarptautinis renginys šiais metais prista-
tys 15 jaunųjų dizainerių iš Lietuvos ir užsienio kolekcijas. Finale paaiškės, kuriam laiminga-
jam nusišypsos laimė pademonstruoti savo kūrybą ant festivalio „Mados infekcija“ podiumo.

„Injekcijos” finalininkai ir organizatoriai per konkurso 

pristatymą transformavosi į fantastinio romano veikėjo 

Viktoro Frankenšteino kūrinius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Virginijos 
Valeišaitės 

kolekcija

Linos 
Elmentaitės 
kolekcija
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Veidai

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

lagamine - 30 suknelių

Prieš svarbią kelionę Agnė pasakojo, kad 
per likusias dienas iki konkurso dar turi at-
likti nemažai darbų. „Noriu patobulinti savo 
pasirodymą - šokį. Tai bus klasikinio ir šiuo-
laikinio šokio derinys, pasakojantis apie 
meilę, gėrį, blogį, jausmus. Be to, yra dar 
tokių pavienių darbų, kurie nėra esminiai, 
bet vis tiek turi būti padaryti“, - sakė „Mis 
Lietuva 2014“.

Bene svarbiausi darbai - susirasti rėmėjus 
ir dizainerius, kurie ją papuoš - laimė, vyko 
sklandžiai, ir dabar Agnė jau gali pasigirti, kad 
jos lagaminuose - ne vieno garsaus Lietuvos 
kūrėjo drabužiai. „Į konkursą vežuosi Liutau-

ro Salasevičiaus sukneles. Jų bus apie 30. Be 
to, turiu Dianos Vapsvienės linijos drabužių. 
Ji mane aprengė nuo galvos iki kojų - tiek 
laisvalaikio, tiek vakarėlio, tiek sportiniais 
rūbais. Dar turėsiu nemažai Agnės Kuzmic-
kaitės suknelių“, - savo garderobą vardijo 
A.Kavaliauskaitė. Be drabužių, merginos la-
gaminuose daug vietos užims ir makiažo prie-
monės. „Jų turėsiu nemažai - kosmetika ti-
krai netilps į lagamino kamputį“, - šypsojosi 
tituluota gražuolė.

Nors į Londoną mergina išskrido viena, 
per finalą pas ją turėtų atvykti pats L.Salase-
vičius. Dizaineris Agnei padės apsirengti, pa-
sidažyti ir susišukuoti. „Be to, manęs palai-
kyti turėtų atvažiuoti ir mano draugas To-
mas“, - pasakojo A.Kavaliauskaitė.

lietuvos veidas

Paklausta, dėl kurio konkurso etapo ji jau-
dinasi labiausiai, Agnė atskleidė, kad daugiau-
siai streso jai kelia finalinė scena. „Jaudinuo-
si dėl to momento, kai stovėsiu scenoje ir 

žinosiu, kad mane transliuoja per 
visas pasaulio televizijas, į mane 
žiūri daugiau nei milijardas žmo-
nių. Manau, tai - atsakingiausia 
konkurso akimirka, ir tikiu, kad 
streso iš tiesų netrūks“, - sakė 
„Mis Lietuva 2014“.

A.Kavaliauskaitei prieš kelio-
nę patarimų negailėjo ir buvusios 
„Mis Lietuva“ merginos. „Visos 
patarė būti savimi, šypsotis, būti 
linksmai, bendrauti, parodyti save 
ir nieko nebijoti. Kadangi atstovau-
ju savo šaliai, turiu tinkamai paro-
dyti, kokia yra Lietuva“, - pasakojo 
gražuolė.

Prieš konkursą ji pasidomėjo ir 
savo konkurentėmis. „Stebėjau daly-
ves tiek pernai, tiek šiemet. Man pa-
sirodė, kad šiais metais daugelis mer-
ginų, pavyzdžiui, iš įvairių egzotiškų 
šalių turi mažiau tam regionui būdin-
gų veido bruožų. Bet visos yra gražios 
ir visos turi vienodas galimybes užsi-
dėti „Mis pasaulio“ karūną. Viską 
lems sėkmė“, - įsitikinusi Agnė.

O kas tokiuose konkursuose lemia 
sėkmę - grožis ar vidinės savybės? 
„Manau, ir tas, ir tas. Visi žinome, kad 
tokie konkursai daugiau ar mažiau yra 
politizuoti. Negali didžiųjų valstybių at-
stovės nepatekti į penkioliktuką, bet 
visuomet būna išimčių. Tikiuosi, kad ji 
galios ir Lietuvai“, - šypsojosi Agnė.

„Mis Lietuva 2014“ 
išvyko užkariauti pasaulio
Vakar, lapkričio 20 d., gražiausia Lietuvos mergina Agnė KAVALiAusKAitė  (21)  
atsisveikino su artimaisiais ir išskrido į Londoną, kur dalyvaus konkurse 
 „Mis pasaulis“. Kas taps jo nugalėtoja, paaiškės finale gruodžio 14 d.

„Mis Lietuva 2014“ Agnė Kavaliauskaitė 
konkursui paruošė klasikinio ir 
modernaus šokio pasirodymą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Konkurso finale Agnė pasipuoš dizainerio Liutauro Salasevičiaus suknelėmis
Dariaus Gražio nuotr.
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VEIDAI

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Vladą Musvydaitę

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Kiekvieną dieną su TV3 žiūrovais 
besisveikinanti sporto žurnalistė 
Vlada MusVydaiTė (31) nepa-
liauja stebinti. Ji sutiko atskleisti 
intriguojančių faktų apie save, savo 
kasdienybę, įpročius ir pomėgius.

■ Vlada neskiria kairės ir dešinės pu-
sių. „Pamenu, kai dalyvavau žurnalistų 
ralyje, iš manęs visi juokėsi, nes ant 
rankų susirašiau K ir D“, - sakė sporto 
žurnalistė.
■ Jos mėgstamiausia knyga yra Vinco 
Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.
■ Dažniausiai Vlados lankomas inter-
netinis puslapis yra www.facebook.com. 
Ten Vlada turi daugiau nei 800 draugų, 
bet dar daugiau nei tūkstantis stovi ei-
lėje. „Esu priklausoma nuo socialinių 
tinklų. Dabar truputį įsivėliau ir į „Ins-
tagram“, bet stengiuosi atprasti“, - pri-
sipažino žurnalistė.
■ Labiausiai ją erzina vatos čiužėjimo 
garsas.
■ Jos paauglystės dievukai - „Backstreet 
boys“. „Kai pasižiūriu, kaip jie atrodo 
dabar, matau, kad sportas būtų jiems 
ne pro šalį“, - juokėsi Vlada.
■ Ji turi net 15 porų sportinių batelių. 
Jos batų dydis - 39,5, ūgis - 178 cm.
■ Labiausiai ją erzinanti grožio proce-
dūra - antakių pešiojimas. „Labai skau-
da“, - šypsojosi žurnalistė.
■ Jos firminis patiekalas - varškės ap-
kepas. „Jo receptą gavau iš anytos. Vi-
si draugai žino, kad sekmadieniais jį 
kepu, todėl nusidriekia valgytojų eilė. 
Darau iš kilogramo varškės, man su 
vaikais užtenka po vieną gabaliuką, vi-
są kitą išdaliju draugams. Kai kurie net 
produktų atneša, kad iškepčiau“, - pa-
sakojo Vlada.
■ Neišsipildžiusi vaikystės svajonė - 
tapti pardavėja.
■ Didžiausia fobija - egzotiniai patiekalai. 
„Tikrai negalėčiau valgyti nei sliekų, nei 
kirminų“.
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Veidai

Antradienį „Forum Cinemas Vingis“ kino teatre raudonu kilimu žengė žinomi aktoriai ir pramogų pasaulio atstovai. 
Čia buvo pristatyta režisieriaus Ričardo Marcinkaus premjera „Pakeliui“. Pagrindinius vaidmenis filme atliko Mantas Jankavičius  
ir Džesika Vienažindytė. Anot kūrėjų, pagrindinis tikslas buvo sukurti jautrų filmą visai šeimai, kuris nagrinėtų šeimos, draugys-
tės temas, primintų seniai užmirštas vertybes ir suteiktų gerų emocijų. Kaip jiems pavyko, nuo šiol gali įvertinti ir žiūrovai.

Jaunąją kino žvaigždę Džesiką Vienažindytę premjeroje palaikė 
kartu su ja filme vaidinęs Mantas Jankavičius ir jos tėvai
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Veidai

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

l Režisieriai sukūrė dvi filmo „Pakeliui“ versijas: vieną - su ženklu N-16, o kitą - skirtą visai šeimai. 
Pastarsis yra 4 minutėmis trumpesnis, be keiksmažodžių ir tam tikrų scenų.
l „Pakeliui“ buvo nufilmuotas per rekordiškai trumpą laikotarpį - vos 15 dienų.
l Filmavimo darbai buvo atlikti praėjusią vasarą.
l Kūrėjai šį filmą vadina ne tik kelio filmu, šeimos, bet ir muzikiniu. Čia skamba daug muzikos, kurią 
kartu su Mantu Jankavičiumi kūrė Vytautas Bikus.
l Pagrindinį vaidmenį atlikusiai Džesikai Vienažindytei - vos 11 metų. Tai jos debiutas kine.
l Filme kartu vaidino Jurgita Jurkutė, Sakalas Uždavinys, Leonardas Pobedonoscevas ir kiti.
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Dainininkei Karinai Krysko draugiją 
palaikė pusseserė Simona

Dainininkas Vaidas Baumila 
fotografams pozavo su 
žavia tamsiaplauke

Aktorius Eimutis Kvoščiauskas į filmą 
atvyko su giminaite Dangira Kubiliene

Filme suvaidinusi Jurgita Jurkutė-
Širvaitė premjerą žiūrėjo su vyru Ryčiu

Premjeros nepraleido ir 
aktorė Karina Stungytė
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sukneles siuva „Cantas“

Yra trys pagrindiniai reikalavimai kiekvienam 
būsimam drabužiui, kuriuos užsienio kritikų 
liaupsinama pirmoji Lietuvos Brunhilda (vienas 
pagrindinių vaidmenų R.Vagnerio operoje „Valki-
rija“ - red. past.) išsako dizaineriui: tai patogumas, 
stilistinis koncertinės programos atitikimas ir ko-
kybė. „Patogumas man - svarbiausias dalykas. 
Nes scenoje turiu jaustis laisvai, man reikia leng-
vai įkvėpti oro ar pakelti rankas, todėl drabužis 
negali varžyti“, - akcentavo N.Kazlaus.

Lapkričio 18 d. Vilniuje, Filharmonijoje, vy-
kusiame koncerte, kuriame atlikėja pasirodė su 
garsiuoju ispanų operos solistu Oskaru Marinu 
(Oscar Marin) bei pažėrė populiariausius klasiki-
nės muzikos perlus - dainas, arijas, duetus iš ope-
rų, operečių, miuziklų ir sarsuelų (ispaniškų ope-
rečių - red. past.) - Nomeda buvo pasipuošusi nau-
jausia mados namuose sukurta suknele. „Tai jau 
šventiniai koncertai, todėl rūpinomės, kad ir ap-
ranga būtų atitinkama. Nomedos suknelės išskir-
tinumas - lengvas, elegantiškas siluetas ir pats 
audinys, kurį dainininkė atsivežė iš Milane atras-
tos ir jos itin mėgstamos medžiagų krautuvėlės. 
Suknelė siuvinėta augaliniais motyvais išdėsty-
tomis aplikacijomis ir turi subtilaus, scenai labai 
tinkančio, žvilgesio“, - pasakojo naująją Nomedos 
suknelę kūręs E.Sidaras. Pasak jo, nors daininin-
kė nėra aikštinga klientė, tačiau visuomet žino, 
ko nori: „O atsiveždama savo audinį suteikia kū-
rybiniam procesui pirminį impulsą.“

silpnybė natūraliems audiniams

Ir dainininkę, ir dizainerį jungia silpnybė natū-
raliems audiniams, todėl dažniausiai bent jau No-
medos suknių pamušalai būna iš natūralaus šilko, 
su keliais procentais tamprumo suteikiančio elas-
tano - taip drabužiai ir nevaržo, ir tampa mielesni 
dėvėti. „Ypač rūpinamės audinių, drabužių kokybe, 
nes Nomedos suknelės nėra vienkartinės, jos ke-
liauja ne tik per garsiausias pasaulio scenas - lako-
niškesnių modelių drabužiais dainininkė pasipuošia 
ir per vakarėlius“, - pasakojo dizaineris.

Paklausta apie daugeliui moterų būdingą silp-
nybę naujiems drabužiams dainininkė sakė tokios 
neturinti: „Viena vertus, gal dėl to, kad tokiems 
dalykams niekuomet nebūdavo laiko. Kita vertus, 

 Įvaizdis

N.Kazlaus įsitikinusi: lietuvio dizainerio 
kostiumai verti Metropolitano muziejaus

Garsusis sopranas Nomeda Kazlaus 
įvaizdžiui scenoje skiria ypatingą dėmesį

Su šventiniais koncertais „Pakelkim mes taurę!“ po Lietuvą jau keliaujantis garsusis šalies  
sopranas NOMEDA KAZLAUS juokiasi, kad scenoje per garsųjį „Traviatos“ kūrinį keliama taurė 
būna užpildyta niekuo kitu kaip tik balsais: „Juk teatro scena - tai iliuzijų menas. To niekaip 
negalima pasakyti apie atlikėjų kostiumus, kuriems turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Laimė, jau ne vienerius metus šiais klausimais man talkina mados namai „Cantas“ ir  
talentingasis jų dizaineris Egidijus Sidaras.“
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kai gali darbe pasipuošti, ir net privalai, nes tokia 
tavo profesija, po kurio laiko imi labai džiaugtis pa-
prastais laisvalaikio ar net sportiniais drabužiais.“

Operos užkulisiai ir kostiumai

Beje, N.Kazlaus juokėsi chalatus dėvinti ne 
tik namuose. „Kai dainuojama operoje iš kelių 
veiksmų ir kiekviename jų į sceną reikia išeiti 
su kitais drabužiais, per pertraukas atlikėjai dė-
vi prabangius chalatus. Manieji - iš šilko, kurį 
labai mėgstu ir su kuriuo labai gerai jaučiuosi. 
Turiu jų keletą“, - apie mažai kam žinomus ope-
ros užkulisius ir dažniausiai dėvimus „kostiu-
mus“ pasakojo dainininkė.

Ji atkreipė dėmesį į tai, jog apskritai scenos 
drabužiai dažnam dainininkui Lietuvoje - ne tiek 
džiaugsmas ir malonumas, kiek didelis galvos 
skausmas. „Pavyzdžiui, yra tokia nerašyta visame 
pasaulyje galiojanti taisyklė, kad toje pačioje sa-
lėje su tuo pačiu drabužiu antrą kartą koncertuo-
ti negali. Labai gaila, kad ši taisyklė - nerašyta, 
nes kostiumai, o ypač - moterų, kainuoja didžiu-
lius pinigus ir tai tampa asmeniniu atlikėjos rū-
pesčiu. Gelbsti tik koncertai ir honorarai svetur, 
dėl kurių gali sau leisti lipti į sceną žiūrovui kur-
damas nuotaiką ir koncertu, ir jam pasipuošęs“, - 
sakė Nomeda. Ji juokėsi, kad, pavyzdžiui, vyrams, 
kaip ir jos kolegai O.Marinui, su kuriuo jiedu kar-
tu mokėsi pas garsiąją scenos primadoną Monse-
rat Kabaljė (Montserrat Caballe) ir su kuria kar-
tu daugybę kartų dainavo garsiausiose pasaulio 
scenose, tokių problemų nekyla: „Pakanka turė-
ti gerą kostiumą ar fraką ir jau gali lipti į sceną“. 
Beje, būtent O.Marinas, daug metų koncertuo-
jantis su N.Kazlaus, pasakė: „Kada nors tavo dė-
vimi scenos kostiumai atsidurs Metropolitano 
operos muziejuje. Ir ne tik dėl tavo profesinių 
pasiekimų, bet ir dėl šiuos drabužius sukūrusių 
mados namų meistriškumo. Dėl jų idėjos, kons-
trukcijos, itin kruopštaus atlikimo, rankų darbo 
šie drabužiai yra meno kūriniai.“

Savo pirmąją scenos suknelę N.Kazlaus jau 
pažadėjo padovanoti mados žinovui Aleksandrui 
Vasiljevui. „Kostiumų klausimais man talkina 
mados namai „Cantas“, su kuriais bendradar-
biaujame jau ne vienerius metus. Jie yra mano 
rėmėjai ir mados namų vadovei Jolantai Mikala-
jūnienei bei Egidijui esu be galo dėkinga. Labai 
vertinu jų profesionalumą“, - kalbėjo atlikėja.

Iš viso apie 30 scenos kostiumų turinti mo-
teris sako, jog kiekvienas drabužis - tai prisimi-
nimų lobynas, su kuriuo keliaujama per skirtingas 
šalis ir miestus, per gyvenimo tarpsnius. „Pavyz-
džiui, Egidijus yra sukūręs scenos drabužį ir itin 
svarbiu mano asmeninio gyvenimo periodu. Vil-
niuje vykusiame koncerte, kuriame dalyvavo ir 
pati M.Kabaljė ir kuriuo šventėme mudviejų 10 
metų bendradarbiavimą scenoje, prieš publiką 
stojau laukdamasi jau aštuntą mėnesį, tad mados 
namams teko atsižvelgti į dar vieną itin svarbų 
niuansą“, - šypsojosi Nomeda. Dainininkė sakė 
mados namuose besisiuvanti ne tik scenos bei 
šventinius, bet ir laisvalaikio drabužius.

Parengė Vaida Andrikonytė

 Įvaizdis

Makiažas: Jolanta Sargautytė,  
„Alondž“ grožio emisija 

Šukuosena: Rima Jankauskienė, „RJ hair culture“
Fotografijos: Irmantas Sidarevičius

Nomedą Kazlaus labiausiai žavi  
suknelės, kurią jai kūrė mados  

namai „Cantas“, rankovės ir kaip  
audinys buvo sujungtas nugaroje
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Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Nepatikėsite, kažkada buvo laikai, kai 

aš iš Vokietijos net ir varydavau mašinas, tad 
jų mėgėja esu jau seniai. Ypač pamėgau vo-
kiškus automobilius, man labai patinka ir jų 
kokybė, ir kainos santykis. Vieni gražiausių 
automobilių savo dizainu man yra „Audi“ 
markės. Bet vienos konkrečios markės ar 
modelio neišskirčiau kaip svajonės. Nesva-
joju apie prabangių markių automobilius, to-
kius kaip „Bentley“ ar „Ferrari“. Apskritai 
mano svajonės kitokios, ne apie automobi-
lius. (Šypsosi.)

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Na, per visą grupės „69 danguje“ gyva-
vimo istoriją ir nuolatinius važinėjimus į kon-
certus yra pasitaikę nemažai pačių įvairiausių 
situacijų. Ekstremalių taip pat. Tik mes nie-
kuomet neskelbdavome apie tuos nutikimus. 
Yra tekę slysti nuo kelio, prieš mus krito mal-
kos iš sunkvežimio, esame ir apsivertę su 
automobiliu. Bet atrodo, kad mus tikrai sau-
godavo angelas sargas. O juk pasitaikydavo, 

kad lėkdavome gana dideliu greičiu, jeigu ma-
tydavome, kad vėluojame į koncertą. Man 
pačiai yra tekę važiuoti iš Kauno į Klaipėdą 
per baisią pūgą Kūčių išvakarėse gal 5 valan-
das. Kelias buvo tragiškas, sąlygos baisios, 
plikledis. Buvo baisiau nei baisu. Ir nors ma-
nau esanti drąsi vairuotoja, tuomet jau skam-
binau tėčiui ir sakiau, kad nebegaliu, miego-
siu artimiausiame viešbutyje. Jau norėjau 
verkti. Kaip tik per tą baisią kelionę į Klaipė-
dą pasimokiau, kad automobilyje svarbiausia 
ne grožis, o praktiškumas. Ne puikiai atro-
dančios plačios padangos, o kuo saugesnės ir 
patikimesnės. 

- Esate greičio mėgėja ar rami vai-
ruotoja?

- Anksčiau buvau greičio mėgėja, bet su 
metais, patirtimi ir dukrytės Patricijos gimi-
mu tapau gerokai ramesnė ir atsakingesnė 
vairuotoja. Dabar skubu ir greičiau važiuoju 
tik tada, jeigu tikrai labai reikia. Kitais atve-
jais nerizikuoju, kelyje galvoju ne tik apie 
save, bet ir apie kitus. 

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Mes su grupės merginomis esame visą 

Lietuvą išmaišiusios skersai išilgai. Man labai 
gražus kelias iš Vilniaus į Druskininkus, ten 
nuostabūs miškai. Taip pat gražus kelias nuo 
Kauno link Alytaus, Zarasų kraštas įspūdin-
gas, Ignalinos rajonas. 

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masi naują automobilį?

- Na, kadangi man automobilis yra ne 
prabangos ar įvaizdžio dalykas, o būtinybė, 
darbo įrankis, svarbiausia, kad jis būtų prak-
tiškas, ekonomiškas visais atžvilgiais, tiek 
kalbant apie degalų sąnaudas, tiek apie eks-
ploataciją, detales ir panašiai. Žinoma, nori-
si, kad automobilis būtų gražus ir komfor-
tiškas, bet tai jau antraeiliai dalykai. Man 
labai svarbu, kad automobiliui nereikėtų per 
daug dėmesio, nereikėtų jo nuolat tvarkyti 
ir taisyti. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Kad aš jau viską dariusi, ką jau čia. Gi 
mes, moterys, viską gebame suderinti, vai-
ruojant tiek visko galima nuveikti. (Juokiasi.) 
Galima ir pasidažyti, pasipudruoti, su laisvų-
jų rankų įranga telefonu pliurpti, viską galima 
daryti. Tiesa, tą daryti galima tik stovint au-
tomobilių spūstyje, kai tikrai ilgą laiką nejudi 
iš vietos. 

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

- Man tikrai nepatinka, kai kas nors va-
žiuoja mažesniu nei leistinas greičiu. Labai 
vengiu besimokančių vairuoti, juos aplenkiu 
iš tolo, sankryžoje nestoviu su jais toje pa-
čioje juostoje arba už jų. Nieko prieš juos 
blogo neturiu, tiesiog nepasitikiu jų vairavimo 

 Nijolė  Pareigytė-Rukaitienė:
Automobilis - būtinybė, o ne prabanga

AnksčiAu buvAu 
greičio mėgėjA, 
bet su metAis, 
pAtirtimi ir 
dukrytės 
pAtricijos gimimu 
tApAu gerokAi 
rAmesnė ir 
AtsAkingesnė 
vAiruotojA

Televizijos laidų vedėja ir grupės „69 danguje“ narė Nijolė PareigyTė-rukaiTieNė  
yra savimi pasitikinti vairuotoja. Per dvylika vairavimo metų su grupės narėmis prikrė-
tusi įvairiausių pokštų, išsisukusi iš ekstremalių situacijų ir mėgusi greitį, dabar save 
vadina gerokai atsakingesne vairuotoja. Pasak Nijolės, su metais, patirtimi ir vaikų atsi-
radimu rizikuoti norisi kuo mažiau ir rečiau.

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė tikina, kad 
moterys prie vairo vienu metu gali daryti 

daugybę dalykų. Tačiau to išbandyti moteris 
niekam nerekomenduoja

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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įgūdžiais, nes jie dar tik mokosi. Bijau, kad 
jie gali būti nenuspėjami. 

- Gėdingiausias arba kurioziškiausias 
epizodas jūsų vairavimo istorijoje?

- Kai dar buvau studentė, pamenu, labai 
dažnai mano automobilis užgesdavo tiesiog 
sankryžoje. Ir degalai vidury kelio yra pasi-
baigę, buvo labai gėda. (Šypsosi.) Tačiau tuo-
met man pagelbėjo vienas vaikinukas, nutem-
pė mane iki degalinės ir aš atsidėkodama dar 
pirkau jam šokoladą. Visada nutikdavo tai, ko 
labiausiai bijodavau. Kartais kuriozų pridary-
davome su grupės „69 danguje“ merginomis. 

Vienas tokių, kai visos kur nors važiuodavo-
me, aš nedidelę kelio atkarpą vairuodavau 
laikydama vairą tik keliais, o mes visos ran-
kose laikydavome po laikraštį ir apsimesda-
vome, kad skaitome. Būdavo labai juokinga 
stebėti kitų reakcijas, nes iš šalies atrodyda-
vo, kad nevairuoja niekas, mes visos skaito-
me. Yra tekę kelyje paišdykauti. (Juokiasi.) 

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Viena tolimesnių buvo į Miuncheną. Tuo 

metu važiavau parsivaryti automobilio ir, at-
važiavusi į Lietuvą, lėkiau tiesiai į koncertą. 
Yra tekę važiuoti į Italiją, Austriją, Kroatiją.

- Jūsų automobilyje visuomet privalo 
būti kas?.. 

- Svarbiausia, kad būtų dokumentai. Taip 
pat visada vežiojuosi vandens, akinius nuo 
saulės, kvepalus, automobilinį telefono įkro-
viklį. Žodžiu, smulkmenos. 

ratai

 Nijolė  Pareigytė-Rukaitienė:
Automobilis - būtinybė, o ne prabanga

l Šiuo metu vairuoja: „KIA Sportage“

l Svajonių automobilis: konkretaus neturi, 

tačiau patinka „Audi Allroad“

l Greičio rekordas: 230 km/h

l Eismo įvykių skaičius: 0

l Vairavimo stažas: 12 metų

Dosjė

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė sako, jog seniau su grupės 
„69 danguje“ merginomis kelionėse dažnai mėgdavo 
papokštauti, tačiau dabar rizikuoti vengia
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StiliuS

Miesto gatvėms - karinės  uniformos praktiškumas
Marko Jakobso (Marc Jacobs) naujausia kolekcija 2015 metų  
pavasariui, pristatyta „Mercedes-Benz“ mados savaitėje Niujorke, 
idealiai atspindėjo šio didmiesčio mados tendenciją - kurti  
patogų miestietišką bei modernų drabužį. Dizaineris kolekcijai 
pasirinko militaristinę tematiką. Karinė uniforma, kaip tam tikras 
kultūros segmentas, šįkart buvo ne tik kaip maišto ir protesto 
simbolis, bet ir tapo savotiška kasdienės aprangos dalimi.
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StiliuS

Miesto gatvėms - karinės  uniformos praktiškumas

Kolekcijos 
išskirtinumas -  

itin ryškios detalės
EPA-Eltos nuotr.

Kolekcijai pasirinkti 
alyvuogių, chaki,  
tamsiai mėlynos,  

kaštonų spalvų siluetai

Marko Jakobso (Marc 
Jacobs) kolekciją įkvėpė 
kariniai drabužiai
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DAŽYMAI. Ir dažant plaukus vy-

rauja geometrija, naudojamos įvai-

rios formos (kvadratas, trikampis, 

stačiakampis, trapecija), o jas sujun-

giant gaunamos įdomesnės linijos, 

dar labiau pabrėžiamas kirpimo silue

tas ir forma.

KIRPIMAI. Naudojama geometri-
ja: kvadratas, trikampis, stačiakampis 
ir trapecija. Visa tai sudaro penkių taš-
kų kirpimus. Maišomos plonos zonos 
pokirpime (angl. undercut) su daug lais-
vesnėmis, prigludusios glotnios formos 
su tiksliais grafiniais apibrėžimais ir 
nuožulniais kampais. „Hipiai“ 60 m. pa-
virsta į „kietą“ jaunimą.

Kirpimų technikose integruojami 
kvadrato, trikampio, stačiakampio ir 
trapecijos mišiniai, todėl išgaunamos 
skirtingos plaukų linijos ir tekstūros.

žvilgsnis į 2015 m. 
tendencijas 

Kas bus madinga 2015 m. 
pavasarį ir vasarą?

Kaip ir kiekvieną rudenį, sostinės grožio salono „Bomond“ meistrai pristatė 2015 m. pavasario-vasaros plaukų kirpimo ir dažymo 
tendencijas. Ši kolekcija įkvėpta septintojo ir aštuntojo dešimtmečių madų ir yra roko bei to laikotarpio prabangos derinys.

Kirpimams naudojami 
geometrinių formų deriniai, 

todėl išgaunamos skirtingos 
plaukų linijos ir tekstūros

Dažant plaukus vyrauja geometrinės 
kvadrato, trikampio, stačiakampio 

ar trapecijos formos
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stilius

Parengė Eimantė Juršėnaitė

SPALVOS. Dominuoja deriniai, pa-vyzdžiui, giliai ruda su tamsiai mėlyna; nuo raudonos iki koralų spalvos ir įvai-rūs vario atspalviai; prisotinta rožinė ir žydrai violetinė (levandų) spalvos.Kitų metų pavasario-vasaros sezone 
vyraus įmantrios vakarinės šukuosenos

„Bomond“ nuotr.
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Holivudo žvaigždė AndželinA džoli 
(Angelina Jolie, 39) itin aktyviai ieškojo įsimin-
tinos ir išskirtinės dovanos vestuvių proga savo 
mylimajam Bredui Pitui (Brad Pitt, 50). ir 
rado - už 250 tūkst. dolerių (687 500 litų) nupir-
ko amerikiečių rašytojo ernesto Hemingvėjaus 
(ernest Hemingway) spausdinimo mašinėlę.

Su garsiąja porele susiję patikimi šaltiniai 
pranešė, kad A.džoli agentas susisiekė su los 
Andželo policijos departamento prezidentu Sty-
vu Soborofu (Steve Soboroff), turinčiu nepa-

prastą spausdinimo mašinėlių kolekciją, įskai-
tant e.Hemingvėjaus „underwood“ tipo apara-
tą. Šia mašinėle garsusis apysakos „Senis ir 
jūra“ autorius naudojosi 1930 metais ir ja para-
šė kūrinį „Kam skambina varpai“. Pasak žinias-
klaidos, A.džoli norėjo įsigyti amerikiečių dra-
maturgo tenesio Viljamso (tennessee Wil-
liams) spausdinimo mašinėlę, bet kolekcininkas 
jos nepardavė. tačiau pasiūlymui parduoti 
e.Hemingvėjaus mašinėlę už 250 tūkst. dolerių 
S.Soborofas neatsispyrė.

ŽvaigŽdės

Dž.Timberleiko 
šeimoje - džiugi žinia

dainininkas džAStinAS timBerlei-
KAS (Justin timberlake, 33) ir aktorė dže-
SiKA Byl (Jessica Biel, 32) pirmą kartą 
taps tėvais. Garsioji pora kol kas nepatvir-
tino šios informacijos, bet tai pranešęs lei-
dinys „uS magazine“ remiasi poros bičiu-
liais kaip patikimais informatoriais. „Jie mė-
gaujasi šia žinia ir tiesiog laukia gimstant 
laimingo kūdikio“, - sakė žurnalistams  
dž.timberleiko ir dž.Byl pažįstami.

džastinas ir džesika susituokė 2012 
metais po penkerių draugystės metų. Gar-
susis atlikėjas ir aktorius anksčiau susiti-
kinėjo su Britne Spyrs (Britney Spears) ir 
Kameron dias (Cameron diaz), ji - su ak-
toriumi Krisu evansu (Chris evans). dž.
timberleikas yra tokių hitų kaip „Cry me 
a river“, „Sexy Back“ ir „my love“ atli-
kėjas, jis pelnė kelis „Grammy“ apdovano-
jimus, vaidino filmuose „Socialinis tinklas“, 
„Betmenas prieš Supermeną“, kitose juos-
tose.

Metju Makonahis (Matthew 
McConaughey) į žvaigždės 
suteikimo ceremoniją atėjo su visa 
šeima - žmona modeliu Kamila 
Alves (Camila Alves) ir vaikais

EPA-Eltos nuotr.

Džesika Byl (Jessica Biel) ir Džastinas 
Timberleikas (Justin Timberlake) neskuba 
dalytis asmeninėmis naujienomis

Dovanų - E.Hemingvėjaus  
spausdinimo mašinėlė
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ŽvaigŽdės

Žvaigždėta Metju 
Makonahio diena
Holivudo šlovės alėjoje pirmadienį buvo  
atidengta „Oskaro“ laureato Metju  
MakOnaHiO (Matthew McConaughey, 45) 
žvaigždė.

„Tai ypatinga diena ir šauni akimirka man 
ir mano šeimai“, - kalbėjo M.Makonahis cere-
monijoje, į kurią susirinko minia gerbėjų.

Šventėje taip pat dalyvavo amerikiečių ak-
toriaus žmona Kamila Alves (Camila Alves, 32) 
su jų trimis vaikais - Leviu (Levi), Vida (Vida) 
ir Livingstonu (Livingston). 

M.Makonahiui pagyrų negailėjo britų reži-
sierius Kristoferis Nolanas (Christopher No-
lan), neseniai sukūręs pripažinimo spėjusį su-
laukti filmą „Tarp žvaigždžių“ („Interstellar“), 
kuriame M.Makonahis atliko pagrindinį vaidme-
nį. Ceremonijoje taip pat dalyvavo ir aktorių 
palaikė jo kolegės En Hetavei (Anne Hathaway) 
ir Džesika Čestein (Jessica Chastain). M.Ma-
konahio žvaigždė Šlovės alėjoje - 2534-oji. 
„M.Makonahis dirba daugiau nei bet kuris kitas. 
Jis to nusipelnė“, - teigė K.Nolanas.

JAV kino meno ir mokslo akademija šiemet 
įteikė M.Makonahiui „Oskaro“ statulėlę geriau-
sio metų aktoriaus kategorijoje už vaidmenį 
filme „Dalaso pirkėjų klubas“ (Dallas Buyers 
Club). Kino įžymybė taip pat vaidino tokiuose 
filmuose kaip „Volstryto vilkas“ („The Wolf of 
Wall Street“), „Vedybų planuotoja“ („The 
Wedding Planner“), „Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų“ („How to Lose a Guy in 10  
Days“).

Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.

Kolegą pasveikinti atėjo ir aktorės En Hatavei (Anne Hathaway) ir 
Džesika Čestein (Jessica Chastain)
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Iki rudens vidurio už Atlanto koncertavęs 
Enrikė neseniai koncertavo Škotijos sostinė-
je Glazge. Ten dainininkas surengė puikų pa-
sirodymą MTV Europos apdovanojimų cere-
monijoje, ir iš jos neišėjo tuščiomis. Daininin-
kui įteiktos dvi MTV statulėlės - kaip geriau-
siam Ispanijos atlikėjui ir už geriausią „World 
Stage“ serijos koncertą. Pastarojoje katego-
rijoje Enrikė nurungė „Kings Of Leon“, „Lin-
kin Park“, dainininkę Elę Gulding (Ellie Goul-
ding) ir kitas žvaigždes.

Pirmieji koncertai - Ispanijoje

Pasidžiaugti pergalėmis Enrikė pirmiausia 
nuskubėjo į gimtąją šalį. Barselonoje ir Mad-
ride įvyko pirmieji du Europos „Sex And Lo-
ve“ turo koncertai. Nors dainininkas jau daug 
metų gyvena JAV, Ispanijoje yra labai myli-

mas - visi bilietai į abu koncertus buvo iš-
graibstyti, iki jų likus porai mėnesių.

Madrido „Palacio de los Deportes“ areno-
je jį pasitiko 15 tūkstančių gerbėjų, juos En-
rikė linksmino naujausio albumo „Sex And 
Love“ dainomis ir didžiausiais savo hitais - 
„Bailamos“, „Be With You“, „I Like It“, „No 
Me Digas Queno“ ir kitais.

Koncertą daina „I’m A Freak“ pradėjęs 
Enrikė su muzikantų grupe šiam turui per 
Europą sukūrė tikrą šou - su didžiuliu ekranu, 
vaizdo projekcijomis, specialiais apšvietimo 
ir scenos efektais. Karšta ispanų publika šoko, 
linksminosi ir dainavo kartu nuo pirmų kon-
certo akimirkų.

Su kepuraite nuo saulės beveik niekada ne-
siskiriantis atlikėjas į sceną pakvietė ir vieną ger-
bėją - kartu fotografavosi, dainavo kūrinį „Stand 
By Me“ ir atgal į salę išlydėjo plojimais.

ŽvaigŽdės
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Kim Kardašian 
vaizdas ir kvapas

Realybės šou JAV žvaigždė KIM 
KARDAŠIAN (Kim Kardashian, 34) 
neseniai lankėsi Melburne (Australija), 
kur prekybos centre „Spice Market“ 
pristatė savo kvepalus „Fleur Fatale“. Į 
naujausių savo kvepalų pristatymą ji 
atvyko vilkėdama itin aptemptą latekso 
suknelę, išryškinančią visus figūros 
apvalumus. Į Australiją Kim atvyko be 
vyro, garsaus reperio Kanjė Vesto (Kanye 
West) ir jų 17 mėnesių dukrelės Nof 
(North). „Šią savaitę jau aplankiau 3 
miestus ir labai pasiilgau savo mažylės bei 
vyro“, - žurnalistams sakė garsenybė.

Enrikė Iglesijas artėja prie  Lietuvos: 
pradėjo koncertų turą Europoje
Gruodžio 2-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertuosiantis EnriKė iGlEsijas (Enrique 
iglesias, 39) jau rodo europiečiams, kuo juos pradžiuginti ketina per artimiausią  
mėnesį. Dainininko gimtojoje ispanijoje įspūdingai prasidėjo koncertų turas „sex and 
love“, per kurį jis surengs pasirodymus vienuolikoje valstybių, tarp jų - ir lietuvoje.

Įspūdingas Enrikės Iglesijo (Enrique Iglesias) 
šou Amsterdame lapkričio 18 dieną

EPA-Eltos nuotr.
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koncertus stebėjo motina

Šie koncertai dainininkui buvo ypatin-
gi dar ir dėl to, kad abu pasirodymus ste-
bėjo jo motina - žurnalistė Izabelė Preisler 
(Isabel Preysler). Pamatyti Enrikės šou 
Madride atėjo daug Ispanijos įžymybių - 
aktorė Nurija Gonsales (Nuria Gonzalez), 
dizainerė Elena Benaroč (Elena Benar-
roch) ir kiti.

„Kai tenka dainuoti Madride, visada be 
galo jaudinuosi. Bet jūs esate tokie, kad bai-
mės nebeliko akimirksniu“, - į žiūrovus krei-
pėsi Enrikė.

Lapkričio 18 dieną dainininkas surengė 
šou Amsterdame, vėliau koncertai Antverpe-
ne ir Paryžiuje. Tada keliaus į Airiją ir Didžią-
ją Britaniją - po keturių koncertų šioje šalyje 
iš Mančesterio atvyks tiesiai į Kauną.

Bilietai į vienintelį Enrikės Iglesijo koncertą Kaune 
platinami visose „Ticketpro“ kasose ir internetu - 

www.ticketpro.lt

Enrikė Iglesijas artėja prie  Lietuvos: 
pradėjo koncertų turą Europoje

n Šie metai - ypač sėkmingi nuo 1996-ųjų 
koncertuojančiam dainininkui. Už albumą „Sex 
And Love“ jis nominuotas net penkiems Lotynų 
Amerikos „Grammy“ apdovanojimams. Pranešta, kad 
dainininkas pasirodys jų įteikimo ceremonijoje - jos 
žiūrovams šį trečiadienį Enrikės daina bus transliuo-
jama tiesiai iš koncerto Belgijoje.

n Dainininko turas JAV ir Kanadoje, kur Enrikė 21 
mieste koncertavo kartu su reperiu Pitbuliu (Pitbull), 
yra vienos sėkmingiausių pastarojo pusmečio 
gastrolių. Žurnalas „Billboard“ paskelbė, kad šiuos 
pasirodymus pamatė per 300 tūkstančių žiūrovų, 
nupirkusių bilietų už beveik 26 milijonus JAV dolerių 
(71,5 mln. litų).

n Pirmą kartą į Kauną atvykstantis E.Iglesijas vadina-
mas ispaniškos popmuzikos karaliumi. Ispaniškai ir 
angliškai dainuojančio atlikėjo įrašai parduoti daugiau 
nei 100 milijonų egzempliorių tiražu.

n Enrikė yra MTV, „Grammy“, „World Music Awards“ 
ir daugybės kitų apdovanojimų laureatas.

n Šįmet išleistas albumas „Sex And Love“, kurį 
pristatydamas Enrikė koncertuos „Žalgirio“ arenoje, 
yra dešimtasis studijoje įrašytas jo diskas.

Faktai

Parengė Jurga Drungilaitė

MTV apdovanojimų ceremonijoje Glazge Enrikė Iglesijas (Enrique Iglesias) ne tik atsiėmė apdovanojimą, bet ir surengė pasirodymą
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Džastinas BiBeris (Justin Bieber) -  
svajonė Benksio stiliumi

Jaunimo dievaitis Džastinas Biberis (20) turi 
visą tatuiruočių kolekciją, kurią šiemet papildė 
dar viena: ant dešinės rankos dainininkas 
išsibadė žinomą britų gatvės meno atstovo 
kūrinį - „Mergaitę su balionu“. Originalus 
Benksio (Banksy) darbas buvo sukurtas 
vaikams, žuvusiems Sirijoje, atminti. Naujoji 
tatuiruotė sukėlė griežtą anglų menininko 
kūrybos gerbėjų kritiką, pasigirdo siūlymų 
parduoti Džastino ranką aukcione. Dainininkas 
paaiškino, kad tatuiruotė jam turi gilią prasmę: 
„Neleisk savo svajonei nuo tavęs pabėgti.“

Megan Foks (Megan Fox) -  
Monro ir reikšmingos  
citatos

„Transformerių“ žvaigždė Megan 
Foks (28) kūną papuošė 9 
tatuiruotėmis. Pirmąją ir, ko gera, 
keisčiausią iš jų - Merlin Monro 
portretą - ji pasidarė 18-os. 
Panašiais piešiniais paprastai 
puošiasi stipriosios lyties atstovai. 
Tokį originalų jaunos merginos 
pasirinkimą galima paaiškinti 
tik tuo, kad pagrindinė senojo 
Holivudo blondinė, matyt, buvo 
būsimosios žvaigždės 
dievaitė. Dar Megan 
kūną puošia keletas 
reikšmingų užrašų, 
kurių prasmė 
yra aiški tik 
pačiai aktorei. 
Pastebimiausia 
iš jų - frazė 
ant mentės iš 
Šekspyro trage-
dijos „Karalius 
Lyras“: „Mes 
visi juoksimės iš 
auksinių drugelių.“

ŽvaigŽdės

Šarliz teron  
(Charlize theron) - 
meilės žuvis

Gražuolė Šarliz Teron (39) - visai ne tatuiruočių 
gerbėja, bet ir ant jos kūno yra pora keistų piešinių. 
Ant dešinės kulkšnies puikuojasi auksinė žuvelė, 
greičiau primenanti pirmaklasio piešinį. Pasirodo, 
kad ši žuvis, japoniškas karpis, yra meilės simbolis. 
Japonai taip pat mano, kad jis neša sėkmę ir suteikia 
jėgų įveikti bet kokias kliūtis.

Keisčiausios garsenybių tatuiruotės
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Džastinas BiBeris (Justin Bieber) -  
svajonė Benksio stiliumi

Jaunimo dievaitis Džastinas Biberis (20) turi 
visą tatuiruočių kolekciją, kurią šiemet papildė 
dar viena: ant dešinės rankos dainininkas 
išsibadė žinomą britų gatvės meno atstovo 
kūrinį - „Mergaitę su balionu“. Originalus 
Benksio (Banksy) darbas buvo sukurtas 
vaikams, žuvusiems Sirijoje, atminti. Naujoji 
tatuiruotė sukėlė griežtą anglų menininko 
kūrybos gerbėjų kritiką, pasigirdo siūlymų 
parduoti Džastino ranką aukcione. Dainininkas 
paaiškino, kad tatuiruotė jam turi gilią prasmę: 
„Neleisk savo svajonei nuo tavęs pabėgti.“

ŽvaigŽdės

Maili sairus (Miley Cyrus) - 
liūdna katė

Jaunoji žvaigždė Maili Sairus (23) nuolatos šiurpina 
publiką skandalingais išsišokimais ir išvaizdos 
eksperimentais. Tatuiruotėmis mergina susižavėjo 
būdama 17-os ir per 4 metus spėjo savo kūną 
papuošti daugiau kaip 18 piešinių. Naujausią 
tatuiruotę ji „nusipiešė“ šį pavasarį ir iškart su 
rezultatu supažindino gerbėjus, įkeldama nuotrauką 
į socialinį tinklą. M.Sairus gerbėjai liko priblokšti: 
apatinės lūpos vidinėje pusėje puikavosi verkiančios 
geltonos katės snukutis. Labai keistas pasirinkimas!

riJana  
(rihanna) -  
etniniai motyvai

Pasaulinio turo 
„Diamonds World 
Tour“ metu viešėdama 
Naujojoje Zelandijoje 
Rijana (26)  nutarė 
pasidaryti piešinį ant 
kūno pagal vienos iš 
vietos genčių eskizus. 
Jis ant merginos 
kūno buvo perkeltas 
naudojant kirstuką ir 
plaktuką. Rezultatas 
buvo gan savotiškas, 
ir žvaigždė netrukus 
nutarė etninį ornamentą 
paslėpti po nauja 
tatuiruote. Norėdama 
ištaisyti neapgalvoto 
žingsnio pasekmes, 
Rijana nutarė pasitikėti 
patyrusiais meistrais. 
Dizaineriai naują 
piešinio eskizą ant 
rankos kūrė apie 11 
val., Rijana meistro 
krėsle sėdėjo apie 4 val.

Šeril Koul (Cheryl Cole) - 
rožynas ant sėdmenų

Britų žvaigždė Šeril Koul (31) ilgai propagavo pado-
rios damos įvaizdį, tačiau šiemet šokiravo publiką 
nauju. Pasirodydama su grupe „Girls Aloud“ 
dainininkė išėjo į sceną su kūną atidengiančia 
apranga ir visiems pademonstravo didžiulę 
tatuiruotę ant juosmens. Iš pradžių daugelis 
nusprendė, kad tai tik ryškus kūno meno kūrinys, 
sukurtas dėl šou, tačiau žvaigždė paneigė šiuos 
spėliojimus, tinklaraštyje paskelbusi savo nugaros 
ir sėdmenų, papuoštų didelėmis rožėmis, nuotrau-
kas ir patvirtinusi, kad tai yra tatuiruotės. Šeril 
papasakojo, kad šiai rožių puokštei sukurti prireikė 
daugiau kaip pusmečio: „Šis piešinys man turi 
ypatingos, asmeninės prasmės, be to, angliškos 
rožės - mano mylimos gėlės.“

Keisčiausios garsenybių tatuiruotės
Daugelis garsių žmonių mėgsta kūną puošti tatuiruotėmis, bet kai kada jų vaizduotė 
įsisiūbuoja itin smarkiai. Jūsų dėmesiui - keisčiausių piešinių ant įžymybių kūnų reitingas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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Grožio paletė

Dainininkė ir televizijos laidų vedėja IngrIDa KazlausKaItė (30) įsitikinusi, kad  
gražiausia moteris ta, kurios oda švyti. todėl mergina daugiausia dėmesio skiria  
būtent savo odai, kurią puoselėja ir natūraliomis, gamtoje randamomis priemonėmis, 
ir pasinaudodama naujausiais mokslo atradimais. taigi, grožio kalba pagal Ingridą. Irm
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l Kosmetikos priemonės, kurios visuomet 

rankinėje: lūpų blizgis „Carmex“, „Make up for-

ever“ blakstienų tušas, ozonuotas aliejus

l Kosmetikos priemonė Nr.1: veido kremas

l Kvepalai: „Gucci“, „Guilty“

ingridos favoritai

Ingrida: 
turiu tik vieną odą
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Pasirūpinti jautria oda - nelengva užduotis, nes 
ją sudirginti gali ir kaitrūs saulės spinduliai, ir 
lengvas vėjelis. Net 60 proc. moterų teigia, kad 
jų oda jautri. Ko imtis, kad nuramintume odą? 
Bene garsiausia pasaulyje kosmetika „Sothys“ 
siūlo jautrios odos priežiūros procedūrą ir prie-
monių liniją su SPA terminiu vandeniu („Ma-
rie-Henriette“ natūralus mineralinis šaltinio 
vanduo iš apsaugotos aplinkos), padėsiančią 
išsaugoti odos grožį ir sveikatą.

Kreminis pienelis, papildytas Spa™ terminiu 
vandeniu, siekiant nuvalyti jautrią odą ypač švelniai. 
Pašalintos kvapiosios medžiagos.

Kaina: 72,00 Lt (20,85 Eur)

Micelinis valomasis vanduo - du viename: 
švelnus, veiksmingas, vienu kartu veidui ir akims 
valyti skirtas valiklis.  

Kaina: 89,00 Lt (25,78 Eur) 

Raminamasis aksominio švelnumo kremas: 
tikras rūpestis jūsų oda ir komforto jausmas (jautriai, į 
sausumą linkusiai odai).  

Kaina:  211,00 Lt (61,11 Eur)

Raminamasis tirpstantis fluidas: gaivinantis 
fluidas (jautriai, mišriai odai). Dingsta odos jautrumas, 
kiekvieną dieną jaučiamas vis didesnis odos komforto 
pojūtis (80 proc. pasitenkinimas, 61 proc. sumažėja 
odos jautrumas).

Kaina: 211,00 Lt  (61,11 Eur) 

Raminamasis SOS serumas: fluido tekstūra 
greitam nuolatiniam ar laikinam diskomforto 
pojūčiui neutralizuoti ir siekiant sumažinti  dis-
komforto pasireiškimą. Jautriai odai serumą 
rekomenduojama naudoti visus metus. Sudirgintai 
odai: veiksmingą  SOS serumą naudoti norint 
greitai nuraminti odą. Veikia kaip „kosmetinis 
pleistras“. 

Kaina: 163,00 Lt (47,21 Eur)

Maitinamoji-raminamoji kaukė: greitai veikianti 
priemonė, apgaubianti odą švelnia putų tekstūra, 
palaikanti jautrios odos pusiausvyrą ir lengvinanti 
diskomforto pojūčius.  Akimirksniu švelnina, mažina 
kraujo priplūdimą ir ramina (mažina paraudimą). 
Ypač švelni jautriai odai skirta formulė. Hipoalerginė, 
bekvapė, be dažiklių.

Kaina: 111,00 Lt (32,15 Eur) 

Losjonas, papildytas  Spa™ terminiu vandeniu 
valymo ritualui užbaigti ir odai atgaivinti. Pašalintos 
kvapiosios medžiagos. 

Kaina: 72,00 Lt  (20,85 Eur)

ingridos klasika

Labai mėgstu eksperimentus, žino-
ma, visuomet norisi, kad jie būtų pavy-
kę. (Juokiasi.) Kartais eksperimentuoju 
ir besirinkdama makiažą. Nuolat dirbu 
su ta pačia vizažiste, kuria labai pasiti-
kiu. Pasitariame, kokios yra tendencijos 
ir naujovės, pamąstome, kas man tiktų. 
Mano klasika - akies apvedimas - ranka 
jau išlavinta ir moku puikiai brėžti ryškų 
kontūrą. Jei būnu labai pavargusi ar labai 
skubu, akių nesidažau ir renkuosi sodriai 
raudonas lūpas. Toks makiažas neužima 
daug laiko, tačiau niekada nenuvilia ir 
atrodo puošniai.

Pramogų pasaulio taisyklės

Kasdieniame gyvenime per ryškus 
makiažas gali būti klaida, todėl man patin-
ka būti visiškai nepasidažiusiai, tačiau retai 
galiu sau leisti tokią prabangą. Mano dar-
bas susijęs su pramogų pasauliu, o ten, 
kaip žinoma, visai kitos taisyklės. Kai ten-
ka dalyvauti laidų filmavimuose ar fotose-
sijose, reikia specialaus makiažo. Kai nie-
kur nereikia, džiaugiuosi galimybe pailsin-
ti odą. Kartais pagalvoju, kiek kartų tenka 
nusivalyti makiažą ir vėl sėstis į vizažisto 
kėdę. Juokauju, kad po tiek procedūrų oda 
tarsi nutrinta švitriniu popieriumi, akys 
retkarčiais ima ašaroti, oda sausėti, todėl 
labai svarbu ja tinkamai pasirūpinti.

ledukų magija

Vasarą labai mėgstu pasinaudoti ma-
mos receptais ir patarimais. Neretai tėvų 
kieme pasiskinu melisų ar ramunėlių, už-
plikau. Gavusi savotišką arbatą supilu į 
formeles ir pasidarau ledukus, puikiai gai-
vinančius ir vėsinančius odą. Taip pat tu-
riu beržų sulos, kuria labai sveika praus-
ti veidą. Žinoma, naudoju ir savo pamėg-
tus lengvos konsistencijos drėkinamuo-
sius ir maitinamuosius kremus. Kartais 
pasinaudoju klinikos „Mirameda“ paslau-
gomis - vėsinančia ir odą stangrinančia 
krioterapija bei PRP procedūra, kurią sau 
padovanojau per 30 gimtadienį. Visuomet 
rankinėje turiu ozonuoto aliejaus, kuris 
labai padeda iššokus spuogeliui - jis pui-
kiai dezinfekuoja ir gydo. Man pasisekė, 
kad mano oda nėra probleminė ir jai ne-
reikia ypatingos priežiūros.

ištikimybė

Gyvenimui turiu tik vieną veido odą, 
todėl labai atsakingai renkuosi ja besirū-
pinančius specialistus. Tiesa, sulaukiu 
daugybės kvietimų apsilankyti įvairiuose 
grožio salonuose ir išbandyti skirtingas 
paslaugas ar priemones, tačiau eiti pas 
man nepažįstamą specialistą nedrąsu. 
Mieliau bendradarbiauju su savo vizažis-
te ar kosmetologe. Einu pas jas ramiai ir 
žinau, kad iš jų kabineto išeisiu gražesnė, 
gaivesnė. 

Grožio paletė

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

7-ių  namuose naudoti skirtų priemonių linija jautriai ar sudirgintai odai: 

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida prekėms ir paslaugoms

Grožio namai „Sothys“

Jakšto g. 8/10 Vilnius 
www.sothys.lt

Specialiai sukurta jautrios odos ypatingiems poreikiams tenkinti 1-oji speciali profesionali „Sothys“ procedūra  
jautriai odai. Procedūra padeda ilgam sumažinti odos jautrumą, skatina ląstelių atsinaujinimą, atkuria ypač 
jautrios odos pusiausvyrą, padeda užblokuoti epidermio receptorius, atsakingus už skausmo ir niežulio odos 
paviršiuje pojūčius. Bandymais įrodyta, kad mažiau nei per valandą odos jautrumas sumažėja 25 proc. Visos moterys, 
išbandžiusios procedūrą, teigė, kad po procedūros jų oda būna nuraminta, jaučiami malonūs pojūčiai.

Kaina: 220 Lt (63,72 Eur)

SOTHYS - Jūsų  
grožiui pabrėžti
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 Mugė

Gruodžio 4-7 dienomis Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“ vyks šiuolaiki-
nio taikomojo meno mugė „CraftVilnius“. 
Pernai pasisėmę patirties analogiškame 
renginyje Filadelfijoje, mugės organiza-
toriai lankytojus vilios pasigrožėti profe-
sionalų sukurtais aukščiausios meninės 
prabos darbais, o svarbiausia - bene vie-
nintele proga juos įsigyti.

Menininkų ir jų gerbėjų  
susitikimų vieta

„Menininkai sukuria daug neprilygstamos 
meistrystės taikomojo meno darbų. Tačiau 
dažniausiai jie iškeliauja į užsienį arba lieka 
dirbtuvėse. Erdvės, kur pirkėjai galėtų jų įsi-
gyti, iki šiol nebuvo. Todėl „CraftVilnius“ taps 
savotiška susitikimo vieta: pasiūlys kūrinių, 
kurių žmonės pasigenda savo kasdienybėje, 
ieško, bet neranda“, - teigė viena „CraftVil-
nius“ sumanytojų ir koordinatorių, meno pro-
jektų kuratorė Aušra Petroškienė.

Paprastai meno mugėse autorių kūrybą pri-
stato galerijos. „CraftVilnius“ mugėje nebus 
tarpininkų. Čia menininkai su lankytojais bend-
raus tiesiogiai. Atskleis, iš kokių medžiagų kū-
rė dirbinius, su kuo juos dera nešioti, kaip nau-
doti. Maža to, pirkėjai galės pasiderėti dėl pa-
trauklesnės geidžiamo kūrinio kainos.

85 meno kūrėjai

Prie „CraftVilnius“ stendų mugės lankyto-
jus pasitiks aštuoniasdešimt penki taikomojo 

meno kūrėjai. Dauguma jų - lietuviai, tačiau 
atkeliauja svečių iš Latvijos, Estijos, Gruzijos 
ir Švedijos. Savo stendus mugės plotuose suręs 
Vilniaus dailės akademijos studentai ir taiko-
mąjį meną studijuojantys VDA Kauno fakulte-
to auklėtiniai. Parodos autorius atrinko penkios 
menotyrininkės - Virginija Vitkienė, Danutė 
Zovienė, Rita Mikučionytė, Jurgita Ludavičienė 
ir Vaidilutė Brazauskaitė.

Mintis surengti „CraftVilnius“ kilo praė-
jusių metų lapkritį, kai dvidešimt trys lietuvių 
menininkai lankėsi Filadelfijoje, didžiausioje 
taikomojo meno mugėje „Craft Show“. Lie-
tuvos garbės konsulės Filadelfijoje Kristos 
Bard ir tuometės Tarptautinių kultūros pro-
gramų centro vadovės Saulės Mažeikaitės 

pastangomis Lietuva tapo prestižinio renginio 
viešnia. Menininkų desantas pagarbiai įsitai-
sė pačiame „Pennsylvania Convention Cen-
ter“ viduryje. Kauno bienalės meno vadovė 
V.Vitkienė skaitė paskaitą apie šiuolaikinį lie-
tuvių taikomąjį meną.

veiks kūrybinės dirbtuvės

Amerikietišką renginio modelį „CraftVil-
nius“ sumanytojai nusprendė papildyti prak-
tiniais užsiėmimais. Tad mugės dienomis po 
„Litexpo“ stogu dūgs kūrybinės dirbtuvės. 
„Apmaudu, kad sąvokos „taikomasis menas“, 
„amatas“, „meistrystė“ Lietuvoje vis dar tu-
ri menkinamą atspalvį, daugelis sieja jas su 

Taikomojo meno dabartis - mugėje  „CraftVilnius“

Dalios Truskaitės
Organizatorių nuotr.

kastracijoms ir 
sterilizacijoms 

UAB Vaidos klinika
Šeškinės g. 22, Vilnius
www.vetklinika-vilnius.lt

tel.: +370 5 2045525 
fax.: +370 5 2045526 
mob.: +370 611 12854 
el. paštas: info@vetklinika-vilnius.lt

-10%
-20%

Akcijos galioja su
„SEB Laisvalaikio” kortele

Švenčių proga visą gruodį!

www.vetparduotuve.lt

(katėms, katinams, kalėms, patinams)NEMOKAMAS ATVEŽIMAS!

kastracijoms ir 
sterilizacijoms 
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 Mugė

Kaziuko muge ir liaudmeistriais. Amerikiečių 
požiūris kitoks. Profesionalumas, meistrišku-
mas ir meninės idėjos ten labai vertinamos. 
Todėl nusprendėme atidaryti dirbtuves, kad 
lankytojai galėtų pamatyti, kaip atsiranda kū-
rinys, kodėl jis tiek kainuoja. Tikimės, kad tai 
paskatins žmones labiau vertinti rezultatą - 
meno dirbinį“, - vylėsi A.Petroškienė.

Kūrybinėse dirbtuvėse plušės Vilniaus dai-
lės akademijos bakalauro studentai. „CraftVil-
nius“ rengiamas žiemos pradžioje, tad nenuos-
tabu, kad akademijos auklėtiniai improvizuos 
kurdami pirštines, vėliau atidarys jų parodą. O 
atvirose dirbtuvėse mugės lankytojai, talkina-
mi jaunųjų kūrėjų, savo pirštinėms galės su-
teikti naujų meninių akcentų. Kaip atsiranda 
dailieji dirbiniai, bus galima išvysti per kon-
kursinę trumpų filmų programą „Menininkas 
savo kūrybinėje dirbtuvėje“. Jaunieji kino kū-
rėjai įamžins menininkų darbo akimirkas.

Vyks ir tekstilės užsiėmimai. Estų dizaine-
ris Renė Haljasmae (Rene Haljasmäe) mokys 
įvairių knygos rišimo būdų. Veiks autorinė es-
tiškų knygų paroda. Evė Hintsov (Eve Hintsov) 
į mugę atveš jai atitekusius legendinio estų 
knygų dizainerio Eduardo Taskos darbo instru-
mentus. Jais lankytojai bus mokomi Lietuvoje 
nedaugeliui žinomos technikos.

Apibendrinant galima teigti, kad „CraftVil-
nius“ lankytojai susipažins su taikomojo meno 
dabartimi, šiuolaikinėmis tendencijomis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Taikomojo meno dabartis - mugėje  „CraftVilnius“

Daugiau informacijos:  

https://www.facebook.com/craftvilnius  

http://www.pmacraftshow.org/

www.craftvilnius.eu

Rūtos Šipalytės

Evos Tomaš Indros Marcinkevičienės

Ugnės Blažytės,  
Dano Tamašausko
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Ringailė Stulpinaitė

- Ką reikėtų žinoti žmogui, sumaniu-
siam pakeisti savo maitinimosi įpročius, 
apie sveiką mitybą? Nuo ko pradėti?

- Pagrindinis akcentas, nuo ko prasideda 
sveika mityba, yra žmogaus suvokimas. Jis 
turi pats suprasti, kad jam to reikia, kodėl 
reikia, kokios to priežastys, kas dėl to turėtų 
pasikeisti jo gyvenime ir panašiai. Kad tai 
nebūtų tik tuščias mados vaikymasis. O tuo-
met jau galima kalbėti ir apie maisto produk-
tus, kuriuos verta pakeisti sveikesniais. Būna 
atvejų, kai žmogus, pats sau neatsakęs į mi-
nėtus klausimus, pabando keisti mitybos įpro-
čius, jam tai nepatinka ir jis grįžta prie seno. 
Mokslininkai yra suskaičiavę, kad naujas įpro-
tis susiformuoja per 21 dieną, tad turėkite 
kantrybės ir po 21 dienos, tai nebus savęs 
prievartavimas ar kančia, tai taps maloniu ir 
naudingu jums įpročiu.

- Kada reikia praktikuoti sveiką mi-
tybą?

- Deja, labai dažnai žmonės apie bet kokių 
savo įpročių keitimą susimąsto tik tada, kai 
pašlyja sveikata. Reikėtų žinoti, kad mūsų 

mityba ir jos kokybė yra tiesiogiai susijusi su 
mūsų sveikata ir savijauta, o valgyti subalan-
suotą maistą naudinga mums patiems. 

Tikriausiai yra žmonių, kurie mano, kad 
maitinasi sveikai, jeigu valgo vaisius ir dar-
žoves iš savo sodybos, mėsą iš kaimo, juk jie 
natūraliai užauginti, ekologiški produktai. 

Labai juokinga, bet neretai žmonės taip 
ir mano. Ir kai aš paprašau jų įvardyti, kas 
jiems yra sveika mityba, atsiskleidžia pats 
neteisingiausias sveikos mitybos supratimas. 
Žmogus sako, kad jis gyvena kaime, vakarais 
valgo paties augintas keptas bulves, užgeria 
kefyru ar pienu, skanauja lašinių, naminės 

mėsos ir t.t., ir nesupranta, iš kur tas ant-
svoris. (Šypsosi.) Taigi sveika mityba nėra 
tiesiog ekologiški produktai. Turi būti tam 
tikras balansas, kartais tie natūralūs produk-
tai yra per riebūs, o sveikai ir subalansuotai 
mitybai tai ypač aktualu. 

- Nuo ko turi prasidėti mitybos deri-
nimas?

- Tikrai negalima derinti mėsos su bul-
vėmis arba bulvių su kefyru. Viena pagrin-
dinių sveikos mitybos taisyklių: maistas ne-
turi būti maišomas su kitu papildomu skys-
čiu. Tokiu atveju, laikantis šios taisyklės, 
net ir pyragėlis nebūtų toks kenksmingas, 
jeigu jo neužgertume kava. Medžiagų apy-
kaita stipriai lėtėja, kai yra skiedžiama skys-
ta forma. Dėl to viena keisčiausių mūsų tra-
dicijų nuo seno yra karštas patiekalas plius 
sriuba. Tai logiško paaiškinimo neturintis 
precedentas. Tai yra tarsi bomba organiz-
mui. Pati sriuba kaip tokia, jeigu nėra riebi, 
puikiai tinka priešpiečiams ar pavakariams 
ir turėtų būti valgoma be duonos, kuri ska-
tina rūgimo ir puvimo procesus žarnyne. 
Viena sriuba būna maistinga, tačiau gana 
nekaloringa.

- Kaip išmokti atsigerti laiku, kad tai 
nekenktų virškinimui?

- Valgio metu neturėtų būti didelio porei-
kio atsigerti. Tačiau labiausiai tiktų atsigerti, 
jeigu tikrai jaučiate tam poreikį, likus pusva-

Sveika gyvenSena

Yra šimtai sveikos mitybos kelių, būdų, dietų bei teorijų, aiškinan-
čių, kas yra sveika gyvensena, mityba ir kaip jos laikytis. Čia tinka ir 
puikiai žinomas posakis, kad vieno žmogaus maistas kitam yra nuodas, 
nes vienos teisingos taisyklės, kas yra sveika mityba, visiems nėra.  

Penkių elementų teorija
Senovės kinai tikėjo, kad žmogaus gyvenimą veikia vienas iš penkių elementų: medis, 
ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Žmogaus organizmą taip pat sudaro penkios sistemos: 
širdies, inkstų, kepenų, plaučių ir blužnies, kurių kiekvieną valdo vis kita stichija. Pagal 
kiekvieną stichiją, kuri mums priskiriama pagal gimimo metus, nurodomas ir tam tikras 
mitybos tipas. 

Sveika mityba - ką reikia žinoti?
Trečia valanda dienos ir jaučiate, kad laikas kavai su gardžiu šokoladu, nors dar prieš 
savaitę pasižadėjote atidžiau žiūrėti, ką dedate į burną ir maitintis sveikai? O kaip tą 
padaryti, internete radote tūkstančius būdų ir nežinote, kuris tinkamas? Apie pagrin- 
dinius ir svarbiausius sveikos mitybos principus „Laisvalaikis“ kalbėjosi su projekto  
„Kilo.lt“ komandos nare, dietologe ir mitybos specialiste Egle Šinkevičiūte.

l Valgant maisto nemaišyti su gėrimu ar kitu papil
domu skysčiu (pvz., sriuba)

l Išgerti stiklinę vandens, likus pusvalandžiui iki 
valgymo ir praėjus valandai po jo

l Per dieną turėtų būti trys pagrindiniai valgymai: 
pusryčiai, pietūs, vakarienė,  ir dveji užkandžiai: 
priešpiečiai ir pavakariai

NaudiNgos taisyklės

Užkandis turi būti lengvas, neapkraunantis organiz

mo, tačiau maistingas ir naudingas. Tam puikiai 

tinka morkos, obuoliai, greipfrutai.

FaktaS

garsiausios dietos ir sveikos mitybos teorijos

Dietologė ir mitybos  
specialistė Eglė Šinkevičiūtė

Eglės Šinkevičiūtės asmeninio albumo nuotr.
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landžiui iki maisto, tarkime, pietų, o po to jau 
reikėtų palaukti valandą ir tik tada atsigerti. 
Kalbame apie stilkinę vandens arba žaliosios 
arbatos be cukraus. Tuomet skysčiai, kuriuos 
gauna organizmas, netrukdytų virškinimo 
procesams. 

- Kiek kartų per dieną ir kada reikė-
tų valgyti, kad organizmas nepatirtų 
streso ir būtų sveikas?

- Valgymo dažnumas sveikai mitybai taip 
pat yra labai svarbus rodiklis. Per dieną tu-
rėtų būti trys pagrindiniai valgymai, t.y. pus-
ryčiai, pietūs ir vakarienė. Taip pat būtini ir 
dveji užkandžiai: priešpiečiai ir pavakariai. 
Jeigu žmogus keliasi labai anksti, o gulasi 
labai vėlai, jam gali prireikti ir trečiojo už-
kandžio, po vakarienės, likus ne mažiau kaip 
dviem valandoms iki miego. Tarp visų šių 
valgymų puikiai pasiskirsto trijų-keturių va-
landų tarpai. Laikantis tokio mitybos laiko 
plano, medžiagų apykaita neturėtų būti lėti-
nama. Medžiagų apykaita yra tarsi didelis 
mažas vaikas, nes jai reikia paklusti, supras-
ti ir išmokti bendradarbiauti, norint pasiekti 
geriausią rezultatą.

Sveika mityba 

pagal Holivudo garsenybes

brajanaS adamSaS 
(brian adams)

Kanados roko muzikantas 
jau du dešimtmečius 
yra griežtas veganas ir 
savo mitybos įpročių, 
panašu, keisti nebeketi-
na. Dainininkas tvirtina, 
kad būtent veganizmas 
ir sveika mityba leidžia 
jam jaustis gerai. Kiekvieną 
dieną Brajanas pradeda nuo 
šviežiai spaustų sulčių ar vaisių 
kokteilių bei salotų, tad ir keliaudamas į koncertines gas-
troles reikalauja, kad visuomet būtų pasirūpinta minėtais 
produktais. 

renė Zelvėger (renee Zellweger)

Renė, viena tų aktorių, kurios 
dėl vaidmenų kine nuolat 

turėdavo tai priaugti 
svorio, tai numesti. Toks 
nepastovumas geruoju 
nesibaigia, tad po filmo 
„Bridžitos Džouns 
dienoraštis“ aktorė 

pradėjo laikytis Atkinso ir 
kopūstų sriubos dietos. Šią 

sriubą Renė valgo kasdien ir 
kiekvieną kartą, kai jaučiasi 

išalkusi. Tiesa, nuolat laikytis dietos nerekomenduo-
jama, tad aktorė jos griebiasi pagal poreikį. Panašu, kad 
kol kas jai puikiai sekasi ir be dietų. 

kriStina agilera (Christina aquilera)

Kai visas žvaigždynas 
pradėjo aptarinėti, kaip 
akivaizdžiai sustambėjo 
Kristina, dainininkė 
padarė išvadas ir 
suėmė save į rankas. 
Jos dieta - savo norų 
ribojimas. Ji stengiasi 
kaip įmanoma atsisakyti 
alkoholio, mėgstamų 
restoranų, kuriuose viskas 
skanu, šokolado, blynelių ir kitų 
gardėsių. Dieną Kristina pradeda mėlynių, avokadų 
ir kalakutienos filė pusryčiais, pietums renkasi vištieną 
su salotomis, tačiau be jokių pagardų. 

Sveika gyvenSena

90/10 teorija
Tai mitybos programa, kurioje 90 proc. jūsų laiko ir pastangų skiriama sveikai ir subal-
ansuotai mitybai arba dietai, o kita 10 proc. dalis suteikia galimybę kartais nukrypti nuo 
plano ir valgyti tai, kas patinka. Taip išvengiama streso, kad daugiau nebegalėsite paragauti 
mėgstamiausių skanėstų.     

atkinsono dieta
Ši dieta sako, jog sumažinus angliavandenių kiekį ir valgant daugiau baltymų bei riebalų, 
organizmas degina kūno sukauptus riebalus ir natūraliai numeta daugiau svorio. Tad riboja-
mas angliavandenių kiekis: vietoj cukraus siūloma vartoti fruktozę arba sirupą. Tačiau valgo-
mas maistas, kuriame gausu baltymų. 

viduržemio jūros dieta
Viduržemio jūros dieta remiasi šios jūros pakrantės šalių - Graikijos, Prancūzijos, Ispanijos 
ir Pietų Italijos - mitybos įpročiais. Laikantis jos rekomenduojama valgyti žuvies, vaisių 
ir daržovių, pupų ir neskaldytų grūdų, vengti daugelio mėsos rūšių, pieno produktų ir 
saldumynų. Tačiau galima vartoti nesočiuosius ir mononesočiuosius riebalus, pavyzdžiui, 
alyvuogių aliejų. 

vegetarizmas/veganizmas
Vegetarai dėl moralinių, dvasinių ar sveikatos priežasčių griežtai išbraukia mėsą ir jos 
patiekalus iš savo raciono. O veganai iš mitybos pašalina gyvulinės kilmės produktus, 
kiaušinius, medų, mėsą, žuvį ir t.t.

Sveika mityba - ką reikia žinoti?

Jeigu į stiklinę vandens išspausime citrinos sulčių, ji 

gerins virškinimą ir valys organizmą, todėl pasirinkus 

sveiką gyvenimo būdą - vanduo su citrina gali būti ne 

tik kaip prevencija prieš antsvorį, bet ir prieš peršalimą.

FaktaS

Mes neturime poreikio saldumynams. Tai yra 

malonumo, gaunamo valgant saldumynus, 

poreikis, ir tai yra didelė savęs apgaulė. Iš tikrųjų 

mūsų organizmas reikalauja angliavandenių, kurie 

suteikia energijos. Tam puikiai tinka džiovinti vai-

siai, kadangi yra ypač saldūs. Tačiau ir tuo nerei-

kia labai piktnaudžiauti, jei toks angliavandenių 

poreikis aplanko antroje dienos pusėje. Vaisius 

turėtų būti kramtomas lėtai, kuo ilgiau, taip 

išsiskyrę angliavandeniai spės atlikti savo darbą 

iki jums pasičiumpant, pavyzdžiui, šokolado ir taip 

problema bus išspręsta.

mitaS – 
nevaldomas saldumynų noras

Garsiausios dietos ir sveikos mitybos teorijos
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Ringailė Stulpinaitė

- Dėl ko dažniausiai kyla konfliktai? 
Ar įmanoma išskirti konfliktų rūšis?

- Pagrindinė konfliktų kilimo priežastis 
labai paprasta - nesutarimai. O iš ko kyla 
nesutarimai, priežasčių gali būti labai daug, 
ir visos jos skirtingos. Tačiau galima išskir-
ti kelis nesutarimų, virstančių konfliktais, 
tipus: principiniai nesutarimai, nelankstu-
mas, impulsyvumas. O pagal apraiškas konf-
liktai dar gali būti skirstomi į: žodinius, fi-

zinius ir psichologinio spaudimo. Pirmieji 
du gana elementarūs, o konflikto per psi-
chologinį spaudimą, globaliai žiūrint, vienas 
geriausių pavyzdžių yra streikas. Šeimoje - 
nekalbadienis. Tai viena populiariausių psi-
chologinių konfliktų apraiškų. Į psichologi-
nį spaudimą panašus yra formalizuotas ben-
dravimas. Tarkime, kyla konfliktas darbe 
arba šeimoje ir vienas žmogus supyksta. Jis 
savo bendravimą formalizuoja - su kitais 
bendrauja tik iš būtinybės, darbe kalba tik 
apie esminius, būtiniausius reikalus, na-
mie - tik apie sąskaitas, vaikus. Jis atsiribo-
ja nuo bet kokių emocijų ir šiltų jausmų. 

- Kokiais būdais konfliktų galima iš-
vengti?

- Geriausia konfliktų prevencija yra nesu-
daryti konfliktogeninės situacijos. Tai yra jeigu 
kyla kokie nors negatyvūs jausmai kito žmo-
gaus atžvilgiu, jeigu yra bent jų užuomazga, 
reikėtų iš karto viską išsiaiškinti su tuo pačiu 
žmogumi. Pavyzdžiui, konfliktai gali būti besi-
kaupiantys, kai ilgą laiką kokia nors nuoskauda, 
pyktis ar nepasitenkinimas kaupiasi ir vieną 
dieną žmogus tiesiog pratrūksta. Beje, šios 
rūšies konfliktų išvengti lengviausia. Jei žmo-
gus nervinasi, jaučia, kad jį erzina, tarkime,  
nuolatinis draugo vėlavimas į pasimatymus ar-
ba nuolatinis indų neplovimas, nereikia laukti, 
kol tai atsitiks dvidešimtą kartą. Savo nepasi-
tenkinimą ir mintis reikėtų išdėstyti vėliausiai 
po trečio karto, o geriausiai jau po pirmo, antro. 
Galimi keli sprendimo variantai: arba mėginti 
susitarti, kaip bus elgiamasi, kada susitinkama 
kitą kartą, arba įvesti kokias nors sankcijas. 
Tarkime, kiekvienos minutės pavėlavimas kai-
nuoja vieną rožę. Tad draugui tiesiog neapsi-
mokės vėluoti, nes geriau tas rožes „pravalgy-
ti“ restorane. O jei jau vis dėlto pavėluos, jūs 

visuomet gausite gėlių, tad vėlavimas taip ne-
beerzins. Trumpai tariant, susitarti dėl sankci-
jų visuomet yra geriau negu konfliktuoti. 

- O jeigu tai yra rimtesnis konfliktas 
ar situacija, ateityje galinti itin pakenk-
ti santykiams?

- Kai kyla tikrai labai rimti principiniai arba 
nuomonių nesutarimai, tik laiko klausimas, kada 
jie baigsis konfliktu. Sakykime, du kolegos gin-
čijasi, kad vienas dirba geriau už kitą ir atvirkš-
čiai. Jeigu jie dviese bandys aiškintis, nieko gero 
nesusitars, nes jų išeitinės pozicijos, dėl ko vie-
nas dirba geriau už kitą, kardinaliai skiriasi.  

Tokioje situacijoje reikia trečio žmogaus, au-
toriteto, galinčio išspręsti konfliktinę situa-
ciją. Jeigu tai yra skyrius, gali būti jo vedėjas 
ar kitas autoritetas, gerai žinantis vidaus tvar-
ką ir darbą. Taigi tas trečiasis asmuo, autori-
tetas, ras už ką kiekvieną kolegą pagirti ir už 
ką papeikti. Šeimoje, poros santykiuose tokį 
vaidmenį gali atlikti nesuinteresuotas, neša-
liškas tarpininkas - kunigas, psichologas, san-
tykių specialistas ir panašiai. Taip nė vienas iš 
konflikto dalyvių neliks nuskriaustas ir konf-
liktas bus išspręstas. 

- Ką daryti, kai konfliktas jau įvykęs? 
Kaip valdyti situaciją?

- Su konfliktų valdymu yra labai susijęs 
emocijų valdymas. Norint išmokti valdyti 

Konfliktai. Ar mokame jų išvengti? 

impulsyvūs konfliktai
Šie liaudyje įvardijami kaip priekabių 

ieškojimas. Dažniausiai toks konfliktas 
turi mažai ką bendro su tiesiogine proble-
ma, priežastimi. Tarkime, moteris gali 
burbėti, pykti ant vyro dėl to, kad nesu-
plauti indai arba išmėtytos kojinės, bet tai 
yra tik impulsas pradėti pirminį konfliktą. 
O tikroji konflikto priežastis, kas labiau-
siai ir veikia moterį, greičiausiai glūdi 
kitur: problemos darbe, nuovargis ir t.t. 
Tokiu atveju žmogus reaguoja pasąmonin-
gai ir konfliktas kyla tuomet, kai kažkas, 
kas nepatinka, pasipainioja po kojomis. 
Šiuo atveju tie patys neplauti indai. Konf-

liktą gali išprovokuoti bet kokia smulkme-
na. Impulsyviais tokie konfliktai vadina-
mi todėl, kad tikroji ir tiesioginė konflik-
to priežastis iš pirmo žvilgsnio nėra ma-
toma. Šie konfliktai greitai įsiplieskia, 
tačiau greitai ir išsikvepia. 

Principiniai nesutarimai
Konfliktai dėl principinių pozicijų ne-

sutarimo kyla, kai vieno žmogaus principai 
arba vidinės nuostatos absoliučiai kertasi 
su kito žmogaus nuostatomis ir principais. 
Tai gali būti religiniai, kariniai konfliktai, 
kalbant apie žmonių santykius galioja tas 
pats. Pavyzdžiui, vyras įsitikinęs, kad sriu-
ba turi atrodyti vienaip, o žmona mano ab-

soliučiai priešingai. Kiekvienas laikosi sa-
vo pozicijų ir yra įsitikinęs, kad būtent jo 
pozicija yra teisingiausia. Čia dažniausias 
kraštutinių konfliktų atvejis. 

konfliktai dėl nelankstumo
Pati dažniausia konfliktų priežastis - 

kai žmonės tiesiog negirdi vienas kito ir 
konfrontuoja. Žmogus ką nors sako kitam, 
o antrasis nenori klausytis, girdėti, aiškin-
tis, suprasti, gilintis ir panašiai, nes turi 
aiškią savo poziciją ir jai atstovauja. Tai 
yra pagrindinė konfliktų darbe, šeimoje prie-
žastis. Žmonės negali lanksčiai pakeisti sa-
vo nuomonės, jos laikosi, net jei ta jų nuo-
monė ir yra neteisinga. 

konfliktų tipai

Konfliktinių situacijų gyvenime ar darbe, 
žinoma, pasitaiko beveik visiems. Tačiau 
kiekvienas konfliktas yra kitoks, o galiau-
siai ir žmonės, patekę į tokias situacijas, 
paprastai turi visiškai skirtingas versi-
jas, priežastis ir nuomones. Kaip išvengti 
konfliktų, juos suvaldyti ir išspręsti,  
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologu  
Andriumi KALuginu.

Pagrindinė 
konfliktų kilimo 
Priežastis labai 
PaPrasta - 
nesutarimai

Psichologas Andrius Kaluginas
andriaus Kalugino asmeninio albumo nuotr.
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emocijas, galima pasitelkti kad ir kvėpavimo, 
atsipalaidavimo pratimus, kurie padeda sta-
bilizuoti mintis ir jausmus, nuramina kylan-
čią tulžį. Tokie pratimai kiekvienam žmogui 
turėtų būti taikomi ir skiriami individualiai, 
nes vieno būdo ar technikos, tinkančios ma-
sėms, tikrai nėra. Tačiau vieną pratimą, tin-
kamą poroms, išbandyti gali tikrai daugelis. 
Šis pratimas itin tinka tuomet, kai konflikto 
metu nesiklausome vienas kito. Tai yra pen-
kių minučių taisyklė. Jums tereikės laikro-
džio. Taigi, penkias minutes kalba vienas po-
ros narys, o kitas tyli ir klausosi, paskui pen-
kias minutes kalba antras, o pirmasis klauso. 
Ir taip keičiasi. Daugiau kaip dvidešimties 
minučių prireikti neturėtų. Šis pratimas ge-
ras tuo, kad, kai žmogų riboja laikas, jis iš-
sako tik esminius dalykus, dėl kurių, jo nuo-
mone, kilo konfliktas. Nes kai mūsų neribo-
ja laikas ir mes tiesiog pykstamės, žodžiuo-
se būna gausu nereikalingo balasto: emocijų, 
palyginimų ir panašiai. Be to, tos penkios 
minutės atima nemažai jėgų, nes priverčia 
ne tik konkretizuoti savo mintis iki maksi-
mumo, bet ir maksimaliai efektyviai klausy-
tis partnerio, kai pats tylite. Be to, laikrodis 
apskritai nuramina žmogų, nes yra aiškus 

baigtinis laikas. Antras pratimas - veidrodinis 
konfliktas, kai vienas iš poros dalyvių turi 
pakartoti, kaip jis suprato informaciją. Pavyz-
džiui: tu sakai, kad aš visiškai nemoku ga-
minti. Bet gal gali patikslinti, ką konkrečiai, 
kokių patiekalų aš nemoku gaminti? Taip ne 
pradedama konfliktuoti, o siekiama informa-
cijos tikslinimo ir sprendimo. Daugiau infor-
macijos galima rasti mano internetiniame 
tinklapyje www. geraspsichologas.lt.  

- Ar charakteris ir asmeninės savybės 
lemia mūsų pasirenkamą konfliktavimo 
techniką ar sprendimo būdus?

- Taip. Tai, kokį konflikto būdą ir spren-
dimą žmogus pasirenka, tikrai labai priklauso 
nuo jo charakterio. Tačiau išskirčiau du ryš-
kius tipus. Pirmas - žmonės, kurie greitai įsi-
plieskia ir aršiai konfliktuoja, tačiau greitai ir 
išsikvepia, atleidžia, pamiršta. Antras - žmo-
nės, kurie gali ilgai kentėti, bet paskui konf-
liktuoja ilgai ir, tarkime, gali tris dienas ne-
kalbėti. Jeigu konfliktuos cholerikas ir fleg-
matikas, tikėtina, kad kovą arba mūšį laimės 
cholerikas, nes flegmatikas tiesiog nespės 
reaguoti ir pasisakyti. Todėl iš pykčio jis ilgą 
laiką gali kurti keršto planą. 

Žinia, kad viena iš priežasčių, sukelian-
čių konfliktus su kitais žmonėmis, mūsų 
pačių patiriamas stresas: darbe, namuose, 
visuomeniniame transporte. Taigi Britani-
jos ir JAV mokslininkai tikina, jog sumaži-
nus stresą keliančių veiksnių, galima su-
mažinti ir žmogaus dirglumą, o tai reiškia, 
kad ir polinkį konfliktuoti dėl kartais ner-
vinančių smulkmenų. 

„Laisvalaikis“ pateikia kelis patarimus, 
kaip sumažinti stresą.

Meditacija
Turima galvoje pati paprasčiausia me-

ditacijos forma, kad ir žiūrėjimas pro langą, 
svajonės, mėginimas atsiriboti nuo stresą 
keliančių veiksnių bent kelias minutes. Tai 
padeda sukaupti dėmesį į svarbiausius da-
lykus ir atmesti „emocines šiukšles“.

gilus kvėpavimas
Visų pirma, gilus kvėpavimas apskritai 

nuramina, nes reikalauja susikaupimo. Antra, 
deguonimi geriau aprūpinamos smegenys.

Muzikos klausymas
Muzika turi stebuklingą galią - patin-

kanti daina gali visiškai pakeisti jūsų nuo-
taiką. Taigi, jei jaučiate, kad kyla įtampa 
ir stresas, įsijunkite tą dainą, kuri praskaid-
rins nuotaiką ir leis į situaciją pažvelgti 
naujai, o gal net ir su šypsena.

sportas
Ne veltui sakoma, kad „sportas - svei-

kata“. Ir čia kalbama ne tik apie fizinę svei-
katą, bet ir apie psichinę sveikatą. Sportas 
skatina laimės hormono išsiskyrimą ir pa-
kelia nuotaiką, suteikia energijos. Laimin-
gi žmonės nesileidžia valdomi streso.

Miegas
Kiek valandų miegoti geriausia, teorijų 

labai daug. Tačiau tiesa ta, kad gerai išsi-
miegojęs žmogus visuomet jaučiasi geriau, 
dirba produktyviau ir mąsto blaiviau.

Įdomu

Konfliktai. Ar mokame jų išvengti? 

1

2

3

4

5



36 laisvalaikis 2 0 1 4  l a p k r i č i o  2 1

Veidai

AŠAROS?

1890 - auka 2Lt / 0,58€    1891 - auka 5Lt / 1,45€    1892 - auka 10Lt / 2,90€ 

Padėkite vaikams skambindami arba rašydami SMS su žodžiu VAIKAMS:

www.issipildymoakcija.lt.

  JAU 12 METŲ KARTU DOVANOJAME 
ŠYPSENAS VAIKAMS

ŽINOMA.
BET TIK IŠ LAIMĖS

IŠSIPILDYMO AKCIJA
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 SavijautoS kodaS

Svetur itin populiarios Nia treniruotės pasiekė ir Lietuvą. 
Išbandžiusieji jas patvirtina - jos nepalieka abejingų.

Artėjant Naujiesiems metams, artėja ir naujų pažadų 
SAU apmąstymai, taip pat kyla naujų galimybių pagerinti 
sveikatą ir bendrą savijautą poreikis. Daugelis iš mūsų 
ir kitąmet planuoja pozityvius pokyčius, bet nepaisant to, 
kokius ateities tikslus sau keliame, svarbu prisiminti, kad 
DABAR yra visada geriausias laikas būti gyvesniems, 
autentiškesniems, tikresniems. „Vienas iš būdų pažadinti 
save yra išbandyti Nia“, - sako Nia instruktorė Laura 
Šakalienė. Prieš 33 metus JAV praktikuoti pradėtas 
pasaulinis jėgos ir šokio technikas sujungiantis sportas 
šiemet pasiekė ir Lietuvą.

Ar įmanoma sportuoti taip, kad būtų komfortiška ir 
malonu, kad norėtųsi dar ir dar? Reguliariai praktikuojantys 
Nia tikrai patvirtins, kad taip. Tai puikiai atskleidžia ir 
Nia šūkis - „nustojame treniruotis, pradedame judėti“. 
„Nia treniruotės išties užburia. Jų metu moteriška jėga 
ir grožis balansuoja su vyriškąja, taip sukuriant naujos 
kartos lengvąjį kultūrizmą. Vienus tai šokiruoja, kitus 
veža, bet abejingų nepalieka“, - sako L.Šakalienė.

Nia - tai pojūčiais paremtos judesio treniruotės, 
vykstančios grojant įkvepiančiai ir specialiai sukurtai 
muzikai. Nia gerokai skiriasi nuo įprastų mums žinomų 
kūno lavinimo treniruočių, nes ji formuoja ne tik kūną, 
bet ir emocijas bei protą. Kaip teigia trenerė, Nia yra 
skirtas žmogui kaip visumai, ne tik kūnui. Todėl šis 
sportas moko mylėti ir savo kūną, ir savo gyvenimą.

„Dažnai priskiriama šokiui, iš tiesų Nia yra šokio, kovos 
ir gydymo menų sintezė. Sakoma, kad ten, kur susitinka 
Rytų ir Vakarų kultūrų judesio technikos bei filosofijos, 
judesyje susijungia kūnas, protas ir siela. Nia treniruotėse 
naudojami sistemiški judesiai, visą kūną judinant pagal taiči, 
taekvondo ar aikido kovos menų, džiazo, modernaus ar 
Duncun šokio judesius, taip pat tokias kūno terapijas kaip 
joga“, - sako Nia trenerė L.Šakalienė.

„Laisvalaikio“ inf.

Nia - pojūčiais paremta naujos 
kartos judesio technika

Nia instruktorė Laura Šakalienė  
Nia treniruotes vadina šokio,  

kovos ir gydymo menų sinteze
Giedrės Rein (www.nianow.com) nuotr.

Su „Laisvalaikio“ 
kortele - viena 
nemokama treniruotė. 
Akcija galioja iki 
gruodžio 31 d.

specialus pasiūlymas

Daugiau informacijos: https://nianow.com/laura-sakaliene
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Unikalus širdies tyrimas  
„Širdies portretas“ 3D formatu

Visiems, atsakingai besirūpinan-
tiems sveikata, rekomenduojame moder-
nų širdies tyrimą „Širdies portretas“, 
atliekant kardiogramą su „Heart View“ 
aparatu. „Heart View“ aparatu atliktas 
tyrimas pateiks jūsų širdies portretą, ku-
riame gydytojas iš įvairiaspalvių dėmių 
ir dėmelių bei šešėlių nustatys, ar širdis 
sveika. Visiškai sveika širdis ekrane - 
gražios smaragdinės spalvos. Jei mato-
mos raudonos dėmelės, vadinasi, yra tam 
tikrų pakitimų ar ligos požymių. Šis ty-
rimas padeda aptikti patologinius širdies 
funkcijų pokyčius net esant ankstyviau-
sioms ligų stadijoms: išeminei ar hiper-
toninei širdies ligai, kardiomiopatijai, 
įgimtai, besivystančiai širdies ydai, in-
toksikacijoms ir pan. Tyrimo patikimu-
mas - daugiau nei 90 proc.

Šiam tyrimui nereikia specialiai 
ruoštis - paciento riešai ir kojų čiurnos 
apjuosiami specialiomis įmautėmis, ku-

rių laidai sujungiami su kompiuteriu. Ir 
ekrane matomas spalvotas trimatis šir-
dies portretas (3D vizualizacijos formatu) 
bei elektromagnetinių miokardo virpesių 
kreivė. Tyrimo kokybei neturi įtakos, ar 
pacientas yra pavalgęs.

„Miramedos“ vadovas Markas Kocas
„Miramedos“ nuotr.

„Jei norite būti sveiki, reikia gyventi harmoningai, 
pagal natūralius gamtos dėsnius, o jei taip nepa-
vyksta, turite rūpintis savimi, profilaktiškai inves-
tuodami į savo sveikatą. Moderni grožio ir medi-
cinos klinika „Mirameda“, įsikūrusi Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje, jau daugiau nei dešimtmetį rūpinasi 
savo klientų sveikata ir sveikatos profilaktika.  Mes 
pirmieji į Lietuvą atvežėme ne vieną naują ir veiks-
mingą gydymo bei tyrimų metodą, grožio puose-
lėjimo naujienų, pirmieji pradėjome taikyti ozono 
terapiją“ - sako M.Kocas.

Ozono terapija sveikatai ir grožiui

Šį rudenį Ciuriche, pasauliniame ozono 
terapijos kongrese, pristatyti Vokietijos vie-
nos iš universiteto ligoninių atlikti tyrimai 
parodė, kad ozono terapija puikiai tinka ir 
pacientams, sergantiems onkologinėmis li-
gomis (esant kiaušidžių, gimdos ar krūties 
piktybiniams navikams). Po chirurginių, 
cheminių ar radioterapijų, atlikus dešimt 
ozono injekcijų, pacientų išgyvenamumo re-
zultatai bei gyvenimo kokybė žymiai pagerė-
ja. Jau ištirta ir įrodyta, kad ozonas mažina 
chemoterapijos ir radioaktyviųjų medžiagų 
toksiškumą. Vadinasi, šalutinis poveikis - 
skausmai, pykinimas - dingsta. 

Ozonas - tai sveikatos šaltiniu bei 
jaunystės eliksyru vadinama natūrali ir 

ekologiška grožio bei sveikatinimosi prie-
monė, kuri gali pakeisti dažnus vizitus 
pas gydytoją bei saujas cheminių vaistų. 
Daugelis sveikatos sutrikimų kyla dėl de-
guonies trūkumo organizme. Tuo metu 
ozonas yra aktyvi deguonies forma, tin-
kama ligų profilaktikai, gydymui, ener-
gijai ir grožiui.

Ozono terapija gali būti naudojama
l  kaip priemonė atminčiai bei miego ko-
kybei gerinti
l  ozonu galima gydyti širdies kraujagys-
lių, medžiagų apykaitos, virškinimo ligas
l tyrimais įrodyta, kad ozono terapija pa-
deda gydyti nevaisingumą (laiku pradėjus 
gydymo kursą, teigiamas efektas pasireiš-
kia net 80 proc. atvejų) ir visus infekcinius 
makšties ir lytinių organų susirgimus 
(bakterinės, virusinės, grybelinės kilmės)

Naujiena

Šeimos klinika

Sveikatingumo ir grožio namai „Mirameda“ 

per 13 veiklos metų subūrė geriausius savo srities 

profesionalus, galinčius pasirūpinti pacientų svei-

kata bei grožiu. Klinikoje dirba puikūs savo srities 

specialistai: šeimos gydytojai, skausmo specialistas, 

akušerės-ginekologės, psichologai, psichoterapeutai 

neurologai, kosmetologės, akupunktūros specialistas 

ir kiti. Siekdami, kad klientams būtų pasiūlytos 

kokybiškos paslaugos, gydytojai nuolat dalyvauja 

įvairiuose pasauliniuose medikų kongresuose, kon-

ferencijose bei mokymuose, seka tradicinės medici-

nos bei alternatyvių gydymo būdų naujienas ir tai-

ko naujoves. Moderni ir pažangi medicinos įranga 

leidžia pasiekti optimalių rezultatų diagnozuojant 

ligas, jas gydant bei taikant reabilitaciją. Klinikoje 

dirba puikūs šeimos gydytojai bei slaugytojai, kurie 

atlieka profilaktines sveikatos patikras, skiepija, 

nustato preliminarias diagnozes ir nukreipia pas 

specialistus. Šeimos gydytojas pacientą gali priim-

ti tą pačią dieną, tyrimai atliekami iš karto.

Medicinos klinikos „Mirameda“ tikslas: sveiki, gražūs ir laimingi pacientai
UnikaliOs paslaUgOs
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Medicinos klinika „Mirameda“
Vilniuje: Savanorių pr.11A, tel. (8 5) 212 55 66;
Kaune: Vytauto pr.23, tel. (8 37) 333 557;
Klaipėdoje: Paryžiaus Komunos g. 2A, 
tel. (8 46) 315 111. www.mirameda.lt

krioplastika

Krioplastika puikiai tinka tuomet, 
kai reikia greitai ir efektyviai pagerin-
ti veido bei kaklo odos būklę, kai ČIA 
IR DABAR reikia suspindėti tobulu 
jaunystės žavesiu. Būtent tokiems 
„ekstra atvejams“ prancūzų kosmeto-
logai ištobulino natūralų ir ypač greitą 
odos gražinimo metodą - krioplastiką. 
Naudojant tik specialų gelį ir aparatą 
„Criolift III“ veido, kaklo, dekoltė oda 
atjauninama ir sustangrinama, atku-
riamas odos drėgmės balansas. Šią pro-
cedūrą verta pasidaryti, kai norisi grei-
to ir akivaizdaus odos patempimo efek-
to, jaunatviškų veido kontūrų išryški-
nimo. Krioplastika - natūralus, „šalčio 
šoko“ efektu paremtas, greito ir kartu - 
ilgalaikio poveikio odos gražinimo me-
todas, tinka bet kokio amžiaus mote-
rims ir vyrams. Tai natūrali ir „nekal-
ta“ procedūra, kurią galima daryti net 
nėščiosioms, žindyvėms ar alergiškiems 
žmonėms.

PRP terapija - plazmoliftingas

Klinikoje, be jau minėtų ozono injek-
cijų, atliekamos ir PRP plazmoliftingo pro-
cedūros. Plazma gali užpildyti gilesnes 
raukšles. Vienos procedūros metu gali bū-
ti išlyginamos gilesnės veido, kaklo, krū-
tinės raukšlės, pakoreguojama rankų, 
pilvo, sėdmenų, kojų sričių oda, skatina-
ma odos regeneracija, stabdomas senėji-
mo procesas. Ši procedūra tinka net ir 
nuplikimui gydyti - stiprindama plaukų 
šaknis, skatina jų augimą. Taip pat tinka 
randų, aknės pažeistai odai gydyti, celiu-
litui mažinti. Tai saugi procedūra, nesu-
kelianti alergijos ar infekcijų rizikos.

Medicinos klinikos „Mirameda“ tikslas: sveiki, gražūs ir laimingi pacientai
Unikalios PaslaUgos

su „Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida medicinos klinikos paslaugoms, kosmetologinėms 

veido ir kūno puoselėjimo procedūroms, masažams. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja medicininėms sveikatos 

patikros programoms

Parengė Vaida ANDRIKoNyTė

akupunktūra

Dar prieš 5000 metų adatomis ki-
nai ne tik gydė skausmą, bet ir atkur-
davo žmogaus kūnu tekančios energi-
jos in ir jan pusiausvyrą ir suregu-
liuodavo kūno funkcijas. Akupunktū-
ra - tai vienas seniausių gydymo būdų, 
kurį gali išbandyti ir medicinos klini-
kos „Mirameda“ pacientai. Čia jų lau-
kia vienas garsiausių Lietuvos aku-
punktūros specialistų gydytojas Ilja 
Seldinas. Akupunktūrą gydytojas re-
komenduoja taikyti esant stuburo ir 
sąnarių, nervų, virškinimo sistemos, 
kvėpavimo sistemos ir LoR, širdies ir 
kraujagyslių, endokrininėms, uroge-
nitalinės sistemos, odos ir kitoms li-
goms gydyti.

l ozonas suteikia daugiau energijos, jis tei-
giamai veikia ne tik savijautą, bet ir išvaiz-
dą - skatina kolageno, būtino odos stangru-
mui, gamybą. ozonas gali odai ne tik sugrą-
žinti stangrumą ir elastingumą, bet ir panai-
kinti daugelį defektų, tokių kaip pigmentinės 
dėmės, jaunatviniai spuogai, lipomos. Gerų 
rezultatų pasiekta net ir gydant celiulitą.

Šeimos gydytojas „Miramedoje“ 
pacientą gali priimti tą pačią dieną

„Miramedos“ nuotr.
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aukcione -  
Marso Meteoritas

Niujorke lapkričio varžytynėse išstaty-
tas Marso meteoritas „Juodasis gražuolis“. 
Tai pranešama aukcionų namų „Christie’s“ 
interneto puslapyje. „Mažas Marso gabalė-
lis“, kaip jį vadina varžytynių rengėjai, bu-
vo rastas 2011 metais Sacharos dykumoje. 
Jis vertinamas 75-100 tūkstančių dolerių 
(207-276 tūkst. litų). Meteorito ilgis - tik 
apie 5 centimetrus, o amžius - daugiau 
kaip du milijardai metų. Kaip teigia moks-
lininkai, „Juodasis gražuolis“ - antras se-
niausias Marso meteoritas Žemėje.

„Christie’s“ skelbia, kad aukcionas 
taps „didžiule švente“ kosminių suveny-
rų mėgėjams. Be „Juodojo gražuolio“, 
varžytynėse bus išstatyti dar 29 meteori-
tai, tarp jų - nukritę iš Marso, Mėnulio, 
taip pat iš asteroidų Saulės sistemoje.

aMerikos žeMyną  
atrado MusulMonai?

Turkijos prezidentas Redžepas Taji-
pas Erdoganas (Recep Tayyip Erdogan) 
pareiškė, kad ne Kristupas Kolumbas, o 
musulmonai atrado Amerikos žemyną 
dar 1178 metais. Ta proga R.T.Erdoganas 
pasiūlė pastatyti Kuboje mečetę.

„Ryšiai tarp Lotynų Amerikos ir is-
lamo siekia XII amžių. Ne Kristupas Ko-
lumbas, o musulmonai atrado Ameriką 
1178 m.“, - R.T.Erdoganas teigė savo 
kalboje, skirtoje į Stambulą susirinku-
siems musulmonų lyderiams iš Lotynų 
Amerikos. Prezidento kalbą transliavo ir 
televizija. „Musulmonų jūrininkai vyko 
į Ameriką nuo 1178 m. K.Kolumbas ra-
šė, kad ant Kubos kranto šlaito stovėjo 
mečetė“, - tęsė prezidentas. Pasak jo, Tur-
kija pasirengusi statyti mečetę Kuboje, 
toje vietoje, kurią aprašė K.Kolumbas. 
„Norėčiau tai aptarti su savo „broliais“ 
iš Kubos. Mečetė puikiai derėtų ant tos 
kalvos“, - sakė R.T.Erdoganas.

Didžioji dauguma istorijos knygų 
teigia, kad K.Kolumbas išsilaipino Ame-
rikos žemyne 1492 m., ieškodamas nau-
jo jūrinio kelio į Indiją.

Neseniai kai kurie musulmonų moks-
lininkai ėmė teigti, kad jau iki tol ryšį su 
Amerika palaikė musulmonai. Nepaisant 
to, kad žemyne nerasta senesnių nei K.Ko-
lumbo laikų islamiškų statinių liekanų. 
Kontroversiškame 1996 m. publikuotame 
straipsnyje istorikas Jusefas Mruhas (Yous-
sef Mroueh) rašo, kad K.Kolumbas savo 
dienoraštyje mini Kuboje buvus mečetę. 
Tačiau manoma, kad tai tėra metafora, 
pritaikyta aprašant kraštovaizdžio formą.

ĮdoMu

Šiaudinė bažnyčia

Venesueloje prasidėjo lėlių Barbių 
pirkimo įkarštis, nes šalies valdžia 
nurodė didesniems prekybos tink
lams sumažinti šių lėlių kainas 
per prieššventinį sezoną. 

Pastebima, kad Karakaso 
parduotuvėse lėles masiškai 
perka mamos, močiutės ir „iš 
laimės švytinčios“ mažos mer-
gaitės.

Lėlė Barbė dabar kainuoja 
apie 250 Venesuelos bolivarų 
(apie 2,5 JAV dolerio arba 6,9 li-
to). Ši lėlė tapo viena ryškiausių 
prekių per šių metų akciją „Lai-
mingos Kalėdos“, kurią paskel-
bė Venesuelos prezidentas Ni-
kolas Maduras (Nicolas Madu-
ro). Akcija rengiama, siekiant 
sutrukdyti spekuliantams „su-
gadinti“ gyventojams šventę.

N.Maduro pirmtakas Hu-
gas Čavesas (Hugo Chavez) ne 
kartą kalbėjo apie lėlių Barbių 
„kvailumą“ ir ragino Venesue-
lą pačiai pasigaminti kultinių 
žaislų.

Venesueloje masiškai perkamos lėlės Barbės

EPA-Eltos nuotr.
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Aukščiausias žmogus pasaulyje turkas Sultanas Kiosenas 
(Sultan Kosen) Londone susitiko su žemiausiu planetos 
gyventoju nepaliečiu Čandra Dangiu (Chandra Dangi).

S.Kioseno ūgis - 2,51 metro, Č.Dangio - 54,6 cen-
timetro. Unikalių žmonijos atstovų susitikimas įvyko 
Londone, minint Gineso rekordų knygos 60-metį. 
Vyrai aptarė žmonių, kurie yra kitokie, gyvenimų sun-
kumus. Didžiosios Britanijos sostinė abiem vyrams 
labai patiko.

S.Kiosenas į Gineso rekordų knygą buvo įtrauktas 
2009 m. rugpjūtį. Ankstesnis aukščiausio planetos žmo-
gaus titulas buvo priskirtas Kinijos gyventojui Bao Si-
šuniui (Bao Xishun), kurio ūgis siekė 236 centimetrus.

Č.Dangis į Gineso rekordų knygą buvo įtrauktas 2012 
metais, sulaukęs 72 metų. Jis buvo įrašytas atsitiktinai: 
mažulytį žmogeliuką pastebėjo vietos medkirtys. Jis 
patarė Č.Dangiui pateikti paraišką į Gineso rekordų kny-
gą, taip vyras ir padarė. Iki tol šis mažulytis vyras net 
nebuvo girdėjęs apie tokią knygą.

Gineso rekordų knygos istorija prasidėjo praėjusio 
šimtmečio šeštojo dešimtmečio viduryje. Kasmet pu-
blikuojami nauji Knygos leidiniai, kuriuose pasakoja-
mos istorijos apie labiausiai neįprastus žmones, gyvū-
nus ir įvykius.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Unikalių planetos žmonių  
susitikimas Londone

Londone susitiko aukščiausias ir 
žemiausias planetos žmogus

EPA- Eltos nuotr.

Klaistove (Vokietija) iškilo mažytė šiaudinė bažnyčia. Tai vienas  
iš eksponatų, kuriuos galima pamatyti (ir aplankyti!) parodoje  
„Žemės ūkio scenos ir figūros“. Paroda veiks iki Kalėdų.
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Kelionės

Pirmasis kartas Italijoje su žemaitiškais prieskoniais

Lietuvos kino ir teatro aktorė VaLda BIčkutė (34) visai neseniai sugrįžo iš Italijos  
ir sako, kad ši kelionė buvo tikrai išskirtinė. Valda netgi kai kuriais atvejais vietoj  
švenčių rekomenduoja rinktis būtent keliones. Sužinokite kodėl. Itališkas kelionės  
top 10-ukas pagal Valdą. 
Ringailė Stulpinaitė

1. Kelionės uniKalumas. Į 
Italiją važiavome su giminaičiais. 

Tai buvo pusbrolių ir pusseserių kelio-
nė per Europą autobusiuku. Buvo toks 
giminių autobusiukas. Taip dar niekuo-
met nebuvau keliavusi. Tai kartu buvo 
kelionė-siurprizas, nes į Romą iš Islan-
dijos atskrido ir mano krikšto mama, 
tad šventėme jos penkiasdešimtmetį. 
Ji nežinojo, kad mes ten būsime, ir kai 
susitikome, ji iš nuostabos ir netikėtu-
mo net atsisėdo ant žemės. Taigi iš vi-
so buvo 11 giminaičių ir viskas buvo 
puiku, tad dabar jau drąsiai galiu reko-
menduoti tokias šventes kaip gimtadie-
niai rengti kelionėse, užsienyje vietoj 
prabangių restoranų. 

2. maistas ir oras. Italijoje ma-
ne maloniausiai nustebino maistas 

ir oras. Kai tik kirtome Italijos sieną, iš 
karto išlindo saulė, pakvipo jūra ir pa-
sijautė itališka dvasia. Vaizdai, peizažai 
nepakartojami. Maisto šviežumas džiu-
gino visur, pradedant degalinėmis ir gat-
vių krautuvėlėmis, baigiant restoranais. 
Tradiciškai visi puolėme ragauti pastų, 
picų ir panašiai, tačiau dar ir dabar, jau 
grįžusi į Lietuvą, po visą Vilnių blaš-
kausi ieškodama būtent tos mocarelos, 
kokią ragavau Italijoje.

3. italai. Tiesa, kadangi mūsų pa-
čių kompanija buvo nemaža, su ita-

lais labai daug bendrauti neteko, tačiau 
tie jų vyrai tamsaus gymio, tokie gra-
žūs. (Juokiasi.)

4. Venecija. Venecija yra ta vieta, 
kur unikalu viskas, nuo vaizdų iki 

pojūčių. Galbūt dėl to, kad aš taip vandenį 
mėgstu, dar tai asocijavosi su mano diplo-
miniu spektakliu iš studijų laikų, buvo ne-
pakartojama, užplūdo sentimentai. Kiek-
vienas pastatas ten išskirtinis, unikalus, 
tas toks baltumas, lengvumas - pasaka. 

Šį rudenį aktorė Valda 
Bičkutė Italijoje apsilankė 

pirmą kartą gyvenime

Švento Petro bazilikoje Vatikane Valda aplankė 
šio šventojo skulptūrą ir palietė jo koją, mat 
tikima, kad ją palietęs žmogus bus palaimintas
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10. Neapsikrauti NereikaliNgomis smulkmeNomis. Kadan-

gi keliauju ne taip ir mažai, jau nustojau pirkti siuvenyrus, vežti lauktuves 

iš kelionių ir fotografuoti kiekvieną žingsnį. Man geriau žiūrėti, grožėtis, kvėpuo-

ti, būti ir padaryti vos kelis, tačiau mielus širdžiai kadrus nuotraukoms.

Kelionės

Pirmasis kartas Italijoje su žemaitiškais prieskoniais

5. roma. Lyginant su lengva ir ro-
mantiška Venecija, Roma yra tokia 

griežtesnė, imperiška, tad ji man nepasi-
rodė tokia artima. Roma - muziejus po 
atviru dangumi ir dvelkia tokia imperine 
didybe, karingumu, griežtumu, vyriška 
energija. Didelį įspūdį paliko Panteonas.

6. Nuotykiai su gimiNėmis. 
Užplūdę visi 11 žmonių į restoraną 

supratome, kad žemaičiai savo tempe-
ramentu italams niekuo nenusileidžia. 
Šurmuliavome kaip reikiant. (Šypsosi.)

7. VatikaNas. Buvome Vatikane, 
Popiežiaus rezidencijoje. Mūsų po-

piežius nuostabus, toks tikras tėvas. La-
bai šiltas jausmas jį matyti arti, nes aikš-
tėje susirenka daug žmonių, bet jis važi-
nėja po aikštę tikrai gana arti ir visus 
laimina. Pajutome tą sklindančią šilumą.

8. gera Nuotaika. 
Pasirodo, visa mūsų kom-

panija labai linksmų plaučių 
žmonės. Juokai lydėjo kiek-
vieną kelionės akimirką. Vie-
nas mano pusbrolis muzikan-
tas, tad daug dainavome, teta 
šiuo metu sudarinėja žemaitiš-
kų žodžių žodyną, tad nuolat jį 
pildėme, vis atsimindami kokių 
nors žodžių, net mažai žinomų 
tūlam lietuviui. (Šypsosi.)

9. PatriNti koją sėk
mei. Švento Petro bazili-

koje Vatikane yra šv.Petro 
skulptūra ir tikima, kad, palie-
tęs jo koją, būsi palaimintas. 
Šv.Petro koja jau tiek nutrinta, 
kad nekas ten iš jos ir belikę, 
bet aš irgi paliečiau, nes maža 
ką. (Šypsosi.) Man tokie dalykai 
visai smagūs.

Roma, nors ir žavinga, Valdai pasirodė 

griežtesnė, labiau imperiška. Aktorei kelionėje 

kompaniją palaikė sesuo Vaida (dešinėje) 

Valdos Bičkutės asmeninio albumo nuotr.

Venecija Valdą sužavėjo savo 
baltumu ir lengvumu. Be to, 
aktorė labai mėgsta vandenį

Apsilankymas Vatikane Valdai  
paliko neišdildomų įspūdžių
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 Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar įmanoma priversti žmones džiaugtis 
stingdančiais orais? Painiojasi klavia-
tūros raidės - ką tai galėtų reikšti? Kaip 
skaitmeniniame pasaulyje derėtų pa-
rodyti savo užuojautą? Visus atsakymus 
rasite čia.

El. reklama: skaitmeninio pasaulio galimybės

suklydai rašydamas -  
galbūt esi alkanas? 

Kas?
„Snickers“.

Ką padarė?
Pamenate „Snickers“ kampaniją 

„Nesi savimi, kai esi alkanas“? Tą pačią 
idėją šokoladukų gamintojai pritaikė ir 
tiems biurų darbuotojams, kuriems al-
kis pradeda trukdyti darbui. Tuomet 
klaviatūroje ima pintis raidės ir atsi-
randa tokie naujadarai kaip „acebook“, 
„gugle“ ir pan. Tačiau kaip šiuos žmo-
nes pasiekti?

Kodėl veikė?
Tam buvo pasitelkta „Google“ rekla-

ma. Analizės metu surinkta 500 daž-
niausiai ieškomų klaidingai užrašytų 
terminų. Į šias frazes ir žodžius nu-

kreipta reklama, tad vos surinkęs 
neteisingą pavadinimą pamaty-
davai žinutę: „Tu negali susi-
kaupti, nes esi alkanas - griebk 
„Snickers“.

rezultatai?
Kampanija vos per tris die-

nas pasiekė daugiau nei 500 
tūkst. tikslinių vartotojų.

http://goo.gl/5a3rrC

n Skaitmeniniame amžiuje tylos minute 

pagerbti galima ir telefonu.

Vietoj IšVadų
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El. reklama: skaitmeninio pasaulio galimybės
Internetas

kuo šaltesnė nuotrauka,  
tuo didesnė nuolaida 

Kas?
„Gillette“.

Ką padarė?
Švedijos gyventojai turi teisę skųstis blogu oru. 

Tamsa, lietus, sniegas, iki minus 30 nukrentanti 

temperatūra - ir tai tęsiasi kone penkis mėnesius. 

„Gillette“ komanda pastebėjo, kad atšiaurus kli-

matas daro įtaką produkcijos pardavimams: mo-

terys ir merginos tuo metų laiku skutimosi peiliu-

kų „Venus“ perka gerokai mažiau. Būtent dėl to 

pasiūlyta laimėti šiltą prizą - kelionę į Majamį.

Kodėl veikė?
Tereikėjo į „Instagram“ arba specialų tinkla-

lapį kelti nuotrauką, parodančią, koks šiuo metu 

už lango blogas oras. Kuo atšiauresnė fotografija, 

tuo didesnę nuolaidą „Venus“ prekėms gauni. Vi-

sos akimirkos gyvai atsirasdavo internetiniame 

žemėlapyje, tad galėjai realiuoju laiku stebėti sa-

votišką kiekvieno Švedijos kampelio orų prognozę. 

Na, ir taip, pagrindinis prizas: viena dalyvė, ku-

rios nuotrauka sulaukė daugiausia dėmesio, ak-

cijos pabaigoje iškeliavo į kelionę.

rezultatai?
Per 14 dienų paskelbta beveik 6 tūkst. nuo-

traukų, o internetiniai pardavimai pakilo net 

570 proc.

http://goo.gl/7n0TmB

Tylos minutė telefonu

Kas?
„McCANN Kuala Lumpur“.

Ką padarė?
Vienas Malaizijos lėktuvas mistiškai dingo, su-

keldamas šalyje didžiulį sielvartą, netrukus kitas 
buvo numuštas. Ir šios abi tragedijos įvyko mažiau 
nei per pusę metų. Nors pasaulis pareiškė užuojau-
tą, kabojo iki pusės nuleistos vėliavos, kūrybinės 
agentūros vadovai susimąstė, kaip pasiekti bent 
simbolišką susimąstymą ir skaitmeninėje erdvėje.

Kodėl veikė?
Tam buvo sukurtas gana paprastas tinklala-

pis. Vos patekus į jį prašoma savo telefone 
įjungti lėktuvo režimą ir taip pabūti vieną mi-
nutę. Lėktuvo režimas išjungia tiek žinutes, 
tiek „Facebook“ tinklo atnaujinimus, tiek skam-
bučius. Tuo metu tinklalapyje suprogramuotas 
variklis atbuline eiga skaičiuoja laiką ir rodo, 
kiek apskritai visi vartotojai išbuvo minučių - 
pagerbė katastrofų aukas.

rezultatai?
Akcija susidomėjo žinomi žmonės ir 

pasaulinės kompanijos, savo socialinių tinklalapių 
pagrindines nuotraukas pakeitę reklaminėmis 
žinutėmis, raginančiomis apsilankyti projekte. 
Taip apie gražią iniciatyvą sužinojo ne tik 
Malaizijos, bet ir šalių kaimynių gyventojai.

http://goo.gl/iWJxBc
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 Scena

„Pats didžiausias džiaugsmas - suvokti, 
kad „Hiperbolės“ dainos vis dar mėgstamos 
publikos. Kad žmonės vertina kokybišką ir 
gyvai atliekamą muziką. Lapkričio 28 dieną 
19 val. kviečiu visus kauniečius į „Nautilus“ 
laisvalaikio namus dar kartą pasidžiaugti gra-
žiais jaunystės prisiminimais su senomis iki 
begalybės pažįstamomis dainomis bei kartu 
padainuoti. Pašokti - net pageidautina“, - sa-
ko I.Berinas.

Vienintelio dar aktyviai muzikuojančio 
„Hiperbolės“ nario I.Berino suburtas trio su 
broliais Irmantu ir Gertautu Čepaičiais 2013 
metais apšildė legendinę roko grupę „Scor-
pions“, koncertavusią Lietuvoje. I.Berinas 
labai džiaugiasi sutikęs talentingus muzikan-
tus, kurie yra ir instrumentalistai, ir voka-
listai. „Hiperbolės“ gerbėjai turi galimybę 
paskutinį kartą šiais metais gyvai išgirsti 
dainas „Vasara“, „Ieškosiu tavęs“, „Kodėl“, 
„Fėja“, „Kvepia sodai“ ir gausybę kitų gru-
pės „Hiperbolė“ šlagerių.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Hiperbolės“ dainos - 
paskutinįkart Kaune šiais metais
„Nautilus“ laisvalaikio namai visų  
„Hiperbolės“ gerbėjų pageidavimu dar 
kartą organizuoja jau paskutinį šiais  
metais Kaune Igorio Berino ir grupės 
koncertą. Roko klasika tapę paties bu-
vusio „Hiperbolės“ nario I.Berino sukurti 
kūriniai vėl glostys sielas geros muzikos 
pasiilgusiai publikai.

Su „Laisvalaikio” 
kortele

15%
nuolaida 

 2 bilietams

Bilietus platina:  

http://www.bilietai.lt/lt/event/22998
Igoris Berinas ir grupė kviečia 

pasiklausyti laiko patikrintų dainų
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Scena

Gruodžio 31 dieną 18 val. Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro Didžiojoje salėje vyks 
trankios metų palydėtuvės ir humoristinis 
atsisveikinimas su Lietuvos nacionaline 
valiuta Litu. Valstybinis dainų ir šokių an-
samblis „Lietuva“ kartu su humoriste Vio-
leta Mičiuliene vilniečius ir miesto svečius 
kviečia į siautulingą naujametę programą 
„Lito palydos“.

„Kartą Lietuva jau buvo atsisveikinusi su 
Litu“, - sako humoristė V.Mičiulienė. „Neži-
nia, gal šįkart mes jį turime išlydėti tam, kad 
jis pas mus sugrįžtų amžiams... Šiuo permai-
ningu laikotarpiu norisi alsuoti optimizmu ir 
šokant nuo kalno stačia galva žemyn sakyti 
„skrendam“, o ne „krentam“. Todėl senuo-
sius nusprendėme palydėti į viską žvelgdami 
su šypsena. Tai puiki proga pasidžiaugti mū-
sų tautiškumu ir švęsti lietuvybę. O kažką 

praradę, visuomet kažką atrandame, nes vie-
nas praradimas prilygsta dešimčiai atradimų. 
Svarbu tikėti ir matyti šviesą tunelio gale, net 
jeigu ji sklinda nuo švieslentės, ant kurios 
parašyta „Išėjimo nėra“, - mintimis dalijasi 
populiari Lietuvos humoristė.

Paskutinę šių metų dieną ansamblio „Lie-
tuva“ gerbėjų laukia netradicinė - humoristinė 
programa, kurioje žiūrovai išvys kiek kitokį - 
šaržuotą ansamblio veidą. Populiariausios me-
lodijos, smagiausios ansamblio dainos ir šokiai, 
autentiški margaspalviai kostiumai nuskaidrins 
savo gaivališka energija tiek jauną, tiek seną. 
O kad juoko ir geros nuotaikos pakaktų visiems 
ateinantiems metams, humoristė V.Mičiulienė 
žada žiūrovams pateikti ne vieną staigmeną. 
Na ir, žinoma, kokios gi Naujųjų išvakarės be 
žymiosios „Užstalės dainos“ iš operos „Travia-
ta“? Tad laukiami visi, kurie Naujuosius nori 
pasitikti nusiprausę juoko ašaromis ir įkvėpti 
neblėstančia ansamblio „Lietuva“ dvasia.

„Laisvalaikio“ inf.

Ansamblis 
„Lietuva“ parengė 
netradicinę - 
humoristinę 
programą

Redakcijos archyvo nuotr.

„Lito palydos“ su valstybiniu  
dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“

Koncertas vyks gruodžio 31 d. 18 val. Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centro Didžiojoje salėje 

(Konstitucijos pr.25, Vilnius).

Bilietus galima įsigyti visose „Bilietų pasaulio“ 

kasose ir internetu www.bilietupasaulis.lt

Violeta Mičiulienė
Organizatorių nuotr.
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Gidas

rekomenduoja

klubinėtojams

kas? „Biplan“ albumo 
pristatymo koncertas.

Pastaruoju metu aktyviai koncertavu-
si ir naujomis dainomis džiuginusi 
grupė „Biplan“ skelbia gerą žinią! Šie-
met metų popgrupe Lietuvoje pripažin-
ti „biplanai“ lapkričio 22 dieną Vil-
niuje, menų fabrike „Loftas“, rengia 
savo naujo albumo pristatymo koncer-
tus. Po penkerių metų pertraukos iš-
leistą albumą grupė pavadino „Visi 
keliai veda prie jūros“, todėl sostinėje 
skambės bei prie jūros ves klausytojų 
pamėgti kūriniai: „Amore“, „O mes 
prie jūros“, „Sapnų gaudyklė (Hey Ya 
Ho)“, „Kapitonai“ ir kitos naujos, pui-
kią nuotaiką garantuojančios dainos 
bei didžiausi karjeros hitai. 

KUR? Menų fabrikas „Loftas“ 
(Švitrigailos g. 29, Vilnius).
KADA? Lapkričio 22 d. 22 val.
UŽ KIEK? 39 Lt.

KAS? Žvilgsnis į Prahą per  
slaptosios policijos objektyvą.

Parodoje pristatomos unikalios nuotrau-
kos, kuriose užfiksuoti Čekoslovakijos 
valstybės saugumo tarnybų sekami ko-
munistinio režimo priešai. Jų sekimui 
politinė policija panaudodavo dešimtis 
žmonių, kurie fiksuodavo net pačias ba-
naliausias privataus gyvenimo situaci-
jas.Todėl šios nuotraukos labai tiksliai 
atspindi XX a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtme-
čių realijas. 

KUR? Tuskulėnų rimties parko memo-
rialinis kompleksas (Žirmūnų g. 1F). 
KADA? Lapkričio 5 - gruodžio 31 d. 
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? Radistai „YOLO Party“.

Beprotiškai populiarūs ir beprotiškai savi. Jonas Nainys (Jovani) ir Rolandas Mackevičius - RADIS-
TAI - kiekvieną penktadienį „Exit“ klube dalijasi sprogstančia šokių muzika. Visą sezoną! YOLO 
naktyse: eterio herojai, šaltojo azoto patrankos, konkursai, tavo mėgstamiausi kūriniai ir visos ran-
kos - į viršų! 

KUR? Naktiniame klube „Exit“ (J.Jasinskio g. 16A, Vilnius).
KADA? Lapkričio 21 d. 23 val.
UŽ KIEK? Iki vidurnakčio įėjimas nemokamas, po vidurnakčio - 10 Lt.

Ką veikti savaitgalį?
melomanams

smalsiems
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KAS? Literatūriniai etiudai  
„24 valandos iš Moters gyvenimo“.

Literatūros klasiko Stefano Cveigo novelės vir-
to Mažąja, skaitovine teatro forma. Ilgesiu, ne-
rimu, susitikimais bei atsisveikinimai ir, žino-
ma, meile su Jumis dalinsis žiūrovų pamėgtos 
aktorės - Valda Bičkutė, Virginija Kochansky-
tė ir Daiva Rudytė. Kostiumų autorė Ramunė 
Piekautaitė. „Didelė ir aistringa Moters Meilė 
pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo auko-
tis“- sakė Stefanas Cveigas. Jautrioji, naivioji 
Irenė, paslaptingoji, elegantiškoji Misis K., nie-
kieno nemylėta, keistoji Leporelė - dar vienas 
Vyro bandymas įminti moteriškumo paslaptį.

KUR? Vilniaus mažasis teatras  
(Gedimino pr. 22)
KADA? Lapkričio 23 d. 16 val.
UŽ KIEK? 32 Lt.

Parengė Eimantė JuRšėnaItė

KAS? „Stars & Legends“ karaokės turnyras.

Dainuok ir būsi išgirstas! šiemet visi karaokės gerbėjai kviečiami rinktis į kokybiš-
kiausią, populiariausią ir pašėliškiausią karaokės turnyrą Lietuvoje! nuo šiol kie-
kvieną penktadienį renkamės dainuoti į sporto barą „Stars and Legends“, ku-
riame laukiami ne tik sporto aistruoliai, bet ir balsingiausi vilniečiai bei sos-
tinės svečiai. Vakaro vedėjas - daugelio jau pamėgtas Simonas Indrašius.  

KUR? „Stars & Legends“ (Raitininkų g. 4, Vilnius). 
KADA? Lapkričio 21 d. 21 val.
UŽ KIEK? 5 Lt.

Balsingiems

Ką veikti savaitgalį?

KAS? Vaikų šalis.

Paroda „Vaikų šalis“ - vienintelė specia-
lizuota vaikų priežiūros ir ugdymo prie-
monių, žaislų, žaidimų paroda Lietuvo-
je bei didžiausia tokia paroda Baltijos 
šalyse. Kasmet paroda į LItEXPO su-
kviečia svarbiausius vaikiškos produk-
cijos rinkos atstovus bei būrius vaikų, 
tėvų ir senelių, kurie su malonumu pa-
sineria į vaikišką šėliojimą. Čia kiekvie-
nas gali rasti atsakymus, kaip auginti 
sveiką ir laimingą vaiką, kaip jį auklėti 
ir ugdyti. tai interaktyvus, gyvas rengi-
nys apie svarbiausias gyvenimo verty- 
bes - šeimą, vaikus, meilę ir bendravimą. 
Parodoje jau treti metai organizuojamas 
ikimokyklinio ugdymo informacijos cent-
ras tėvams, kuriame dirbsiantys specia-
listai konsultuos tėvus apie ikimokykli-
nio ugdymo programas, darželius, mo-
kyklėles, veiklos centrus.

KUR? „Litexpo“ rūmai (Laisvės pr. 5).
KADA? Lapkričio 21-23 d.
UŽ KIEK? Suaugusiam 12 Lt.

Šeimai

TeaTro mėgėjams

Gidas



Skarlet  
Johanson
gyvenimo keliai ir klystkeliai

Aktualioji valanda 

Ryto espresso 

www.ziniuradijas.lt

Pozicija

2014 m. lapkričio 21-27 d.

Interviu su Holivudo žvaigžde - 68-69 p.

EPA-Eltos nuotr.

Skarlet  
Johanson
gyvenimo keliai ir klystkeliai
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NTV Mir Lietuva  4,3 %
TV1  4 %
TV8  4 %
Lietuvos rytas TV  3,3 %
RTR Planeta  2,9 %

Info TV  1,8 %
REN Lietuva  1,6 %
LRT Kultūra  0,9 %
Video ir DVD  0,9 %
Liuks!  0,5 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

PBK  4,1 % 
Lietuvos rytas TV  3,7 %
TV1  3,4 %
RTR Planeta  3,1 %
TV8  3,1 %

Info TV  2,6 %
REN Lietuva  2,2 %
LRT Kultūra  1,2 %
Video ir DVD  1 %
Liuks!  0,7 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 18,9 %

TRUMPai

Praėjusį savaitgalį 31-ąjį gimtadienį atšven-
tusi TV3 laidų vedėja Renata Šakalytė-
Jakovleva po metus trukusių motinystės 
atostogų sugrįžo į televizijos eterį. „Tie metai pra-
bėgo labai greitai - net nespėjau iš tikrųjų pajusti. 
Nesijaučiu labai atitrūkusi nuo žinių pasaulio, mat 
kasdien žiūriu naujienų laidas. Tiesa, esu be galo 
pasiilgusi ir darbo, ir kolegų. Juk „Žinios“ - tai 
komanda, kuri visada kaip tikras kumštis“, - džiau-
gėsi R.Šakalytė-Jakovleva.

TV3 eteryje šeštąjį kartą startuos didžiausio masto 
muzikinis projektas „ChoRų kaRai“. Net 
ketverius metus iš eilės „Chorų karuose“ pergalę 
šventė Kauno chorai. Šią tradiciją penktajame sezone 
pakeitė alytiškiai. „Chorų karų“ kūrybinė komanda 
jau greitai visus pakvies į projekto šeštojo sezono 
atrankas. Lietuvoje žinomi dainininkai ir grupės 
šiemet į pergalę ves Kauno, Tauragės, Jonavos, 
Panevėžio, Rytų Lietuvos chorus. Pergalės sieks ir 
vienas ypatingas choras. Koks, organizatoriai kol kas 
laiko paslaptyje.

PRaMoGiNės laidos 

Pastaruoju metu yra gana prasta situacija 
su pramoginėmis laidomis. Didžioji jų dalis 
nėra Lietuvos prodiuserių savarankiška kū-
ryba, o pirktiniai projektai, todėl jų išpildymas 
dažniausiai būna nebaigtas.

FilMai 

Kai lieka laisvo laiko, pasižiūriu kokį nors 
filmą. Per televiziją tikrai randu, ką žiūrėti, 
kartais tai būna net ir antrą ar trečią kartą jau 
matyti filmai.

GaliMybė išvENGTi  
REklaMiNių iNTaRPų 

Esame pasirinkę tokią paslaugą, dėl kurios 
reklamą galime prasukti, todėl jos nematome.

iNFoRMacijos  
PasiRiNkiMas 

Manau, kad kuo daugiau diskutuojama 
įvairiais klausimais, kuo daugiau nuomo-
nių, tuo geriau. Žiūrovas gali susidaryti 
platesnį požiūrį. Jei vienoje laidoje nepa-
vyksta išgauti vienos ar kitos informacijos, 
matai, kad kitoje štai ir sužinojai ką nors 
naujo.

MUzikiNės laidos 

Man patinka „Lietuvos balsas“. Tai įdo-
mus projektas. Ten gali pamatyti žmones, 
kurie stengiasi.

TElEvizija  
iNTERNETE 

Dažnai televiziją žiūriu internetu, ten ga-
liu rasti užsienio portalų dedamą medžiagą, 
laidas.

TV3 16,7 % 

LRT Televizija 
7,8 %

BTV 6,4 %

TV6 4,7 %

NTV Mir Lietuva 
4,7 %

Kiti  
kanalai 15,6 %

LNK 22,2 %

TV3 19,5 %

LRT Televizija 
6,8 %

BTV 5,1 %

TV6 5 %

PBK 4,5 %
Kiti kanalai 
12,5 %

Paulių Skučą

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 11,5

2 KK2 LNK 10,9

3 LIETUVOS BALSAS LNK 10,5

4 LIETUVOS TALENTAI TV3 10,3

5 NUO...IKI LNK 9,8

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,8

7 LNK ŽINIOS LNK 9,2

8 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 9,2

9 PASMERKTI 3 TV3 8,6

10 FARAI TV3 8,4
Duomenys: TNS LT, 2014 m. lapkričio 10-16 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Televizijos laidų vedėjas PAULIUS SKUčAS 
(30) nelinkęs per daug kritikuoti televizi-
jos rodomų laidų. Anot jo, jei labai norėsi, 
trūkumų pastebėsi bene visur, bet jis pats 
labiau linkęs ieškoti pozityvių dalykų.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ką žinomi žmonės  
kalba apie televiziją?

„Televizija aTlieka labai gerą edukacinę 
misiją - kai kas nors įjungia Televizorių, 
aš išeinu į biblioTeką skaiTyTi knygos“ 

jav komikas grušo marksas (groucho marx)

„Televizija įrodė, kad žmonės verčiau 
žiūrės į beT ką kiTą, kad Tik nereikėTų 
žiūrėTi vienam į kiTą“ 

jav rašyToja en landers (ann landers)

„Televizija yra išradimas, leidžianTis, 
kad Tave linksminTų žmonės, kurių Tu 
nenorėTum maTyTi savo namuose“ 

briTų žurnalisTas deividas FrosTas (david FrosT)

„žudymo maTymas per Televizorių gali 
padėTi žmonėms susidoroTi su agresija. 
jei jos nejunTaTe, Televizijos reklamos 
padės pajusTi“ 

jav režisierius alFredas hičkokas  
(alFred hiTchcock)

„jei Televizorius ir šaldyTuvas nebūTų 
Taip Toli vienas nuo kiTo, kai kurie 
žmonės apskriTai nesporTuoTų“ 

jav akTorius džojus adamsas (joey adams)

„gyvenimas nemėgdžioja meno, jis 
mėgdžioja prasTą Televizijos programą“ 

jav režisierius vudis alenas (Woody allen)

Rugsėjį atliktas rinkos ir viešosios nuo-
monės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ 
reprezentatyvus tyrimas parodė, kad popu-
liariausias lietuvių užsiėmimas namuose - 
žiūrėti televizorių. Šiai veiklai jie skiria dau-
giau laiko nei bendravimui su namiškiais, 
knygų skaitymui ar sportui.

Tyrimo metu buvo klausiama, ką lietuviai 
dažniausiai veikia namuose, kiek laiko skiria 
šeimai ir namams. Net 62 proc. respondentų 
prisipažino, kad laisvu metu įsijungia televi-
zorių, o šeimai laisvą laiką skiria mažiau nei 
pusė - 46 proc. - apklaustųjų.

Psichoterapeutas Olegas Lapinas sako, 
kad televizoriaus žiūrėjimas - lyg transas, 
į kurį žmogus pasineria ieškodamas vidinės 
ramybės. „Mūsų protėviai žiūrėjo į laužo 
liepsnas oloje, o mes žiūrime į ekranus. 
Įsijungiame filmą, žaidžiame kompiuteriu 
ar nieko negalvodami spaudome distancinį 
pultą ir keliaujame kanalais. Tai lyg ėjimas 
į transą, kuris kartais padeda atkurti vidinę 
pusiausvyrą, bet dėl šio įpročio ilgainiui ga-
li kentėti šeima, namai“, - perspėja O.La-
pinas.

Pasak jo, labiausiai namiškiams patinka 
neplanuotos akimirkos, pavyzdžiui, kai na-
muose dingsta elektra. Tada jie atranda vie-
nas kitą iš naujo. Sėdi žvakių šviesoje, kalba-
si, po daugelio metų neretai pirmą kartą kar-

tu. Yra šeimų, kurios vakarais vis dar žaidžia 
stalo žaidimus, tačiau, kaip sako psichotera-
peutas, tokių šeimų mažėja.

Vyrų ir moterų įpročiai namuose skiriasi. 
Kaip rodo tyrimo rezultatai, televizorių šiek 
tiek dažniau žiūri vyrai (66 proc.) nei moterys 
(58 proc.). Vyrai daugiau laiko praleidžia ir 
žaisdami kompiuteriu.

Tyrimas parodė, kad namuose kompiu-
terinius žaidimus žaidžia 29 proc. lietuvių, 
o knygas skaito apie 16 proc. apklaustųjų. 
Apie 43 proc. lietuvių laiką skiria namams 
tvarkyti, 39 proc. - vakarienei ruošti. Spor-
tuoja namuose tik 10 proc. Lietuvos gy-
ventojų.

n Pirmą kartą žodis „televizija“ buvo pavartotas 

1907 m., kai reikėjo įvardyti paveiksliuko perdavimą 

į sukurtą „dėžę“.
n 2004 m. televizorių skaičius Didžiojoje 

Britanijoje viršijo gyventojų skaičių.

n Daugiausiai auditorijos sutraukė 2008 m. 

olimpinių žaidynių Pekine, Kinijoje, atidarymas. Jį 

žiūrėjo 1-4 milijardai žiūrovų.

n Islandijoje iki 1987 m. ketvirtadieniais nebūdavo 

televizijos transliacijų.

n Kiekvienas žmogus, sulaukęs 65-erių, per savo 

gyvenimą vidutiniškai būna pamatęs apie 2 mili-

jonus reklaminių vaizdo klipų.

ĮDOMŪs FakTai

Lapkričio 21 d. visas pasaulis mini Tarptautinę televizijos dieną. Kitados bene stebuklui 
prilygstantis fenomenas - televizoriaus išradimas - dabar tapo bene didžiausia šiuolai-
kinės visuomenės rykšte. Jis ne tik „suvalgo“ didžią dalį laisvo laiko, bet, anot psicholo-
gų, gadina santykius su šeimos nariais ar draugais.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Lietuviai televizorių žiūri dažniau, 
nei bendrauja su šeima
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TV PROGRAMA penktadienis

 19.55 	 Kitoks	pokalbis  20.45 	 Lietuvos	tūkstant-
	 	 mečio	vaikai

 24.00 	 „Baidyklė“ 19.30 	 KK2	penktadienis 19.30 	 „Žuviukas	Nemo“

 TV8
7.40,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.30	„Rutos	Ren-
del	detektyvai“.	9.35	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautu-
vė“.	10.45	„Daugiau	nei	mokykla“.	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	angelas“.	14.30	„Moterys	meluoja	geriau“.	
17.00,	23.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.55	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.30	
Gardu	Gardu.	21.00	„Likimo	skirtoji“.	

 Info TV
5.30	 Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30	
Dviračio	šou.	10.40	Mes	pačios.	11.05	Krepšinio	
pasaulyje.	11.30	Apie	žūklę.	12.00,	14.45	24	valan-
dos.	13.00	Tauro	ragas.	13.25	Autopilotas.	14.15	
Padėkime	augti.	15.40	Pagalbos	skambutis.	17.00,	
22.00	 Info	diena.	21.00	Pasivaikščiojimai	 su	Ar-
tūru	Tereškinu.	VDU	karta.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50,	20.40	Lietuvos	„Laikas“.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	
17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	„Labas	
rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Bučinys“.	13.45,	
14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	 Vyriška.	 Moteriška.	
15.55	Mados	nuosprendis.	17.45	A.Netrebko.	18.55	
Jūrmala.	20.00	Laikas.	21.15	„Stebuklų	laukas“.	22.20	
Respublikos	turtas.	0.40	Vakarinis	Urgantas.

 REn
7.30	Žiūrėti	visiems!	8.20	Kviestinė	vakarienė.	9.15	
Tinkama	 priemonė.	 10.10	 112.	 10.40	 „Žvaigždžių	
gyvenimas“.	12.20	 „Pėdsekiai“.	13.15	 „Kariai	17“.	
15.10	 112.	 15.35	 Žiūrėti	 visiems!	 16.30	 Šeimos	
dramos.	17.25	Nemeluok	man!	19.25	Tinkama	prie-
monė.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	21.20	A.Čapman	
ir	jos	vyrai.	22.15	Jums	net	nesisapnavo.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.30	Prokurorų	patikrinimas.	8.45	
Bet	kada.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.25	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	paval-
gysime.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.35	 Pri-
siekusiųjų	teismas.	13.45	Apžvalga.	14.25,	15.35	
„Geriausi	 priešai“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	
18.50	 „Brolis	 už	 brolį“.	 22.40	 Norkino	 sąrašas.	
23.25	„Eigulys“.	1.20	Didžiulė	puota.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Inžinierius	Šuchovas.	10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	 16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	11.00	Apie	tai,	kas	svarbiau-
sia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05	 „Žvaigž-
dės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Kamenskaja“.	17.30,	2.25	Tiesioginis	eteris.	20.00	
„Marijos	giria“.	22.55	Specialusis	korespondentas.

 TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 „KucinAlina“.	 8.30	
„Tarp	mūsų	gandrų“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40	„Karšta	tema“.	
13.05	 „Pagalbos	 signalas“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	
2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	
kaip	 meilė“.	 14.50	 „Komisaras	 Aleksas“.	 15.40	
Klajūno	 užrašai.	 15.50	 „Operacija	 gyvenimas“.	
16.25	„Zlotopolskiai“.	17.00	Laukimo	salė.	17.55	
„Karšta	 tema“.	 18.20,	 0.50,	 5.05	 Polonija	 užsie-
nyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	
sensacijos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 19.55,	
4.45	„Pagalbos	signalas“.	20.25	Provincijos	lobiai.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.50,	3.45	„Ir	
gėriui,	ir	blogiui“.	23.00,	5.20	„Pilietis	Piščykas“.	
1.05	Pramoginė	laida.	1.45	„Karšta	tema“.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 3.30	 „Tikrosios	Niujorko	namų	šei-
mininkės“.	5.50,	12.30,	4.15	„Kardašianų	šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 6.40,	 11.40,	 17.30,	
23.45	 „Ieškau	 topmodelio“.	 7.30,	 10.50,	 18.20	
„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	15.50,	22.55	„Tikroji	
Holivudo	istorija“.	9.10,	14.10,	0.35	„Išskirtiniai“.	
10.00,	16.40,	20.25,	2.40	„Svajonių	namas“.	10.25	
„Erikas	ir	Džesė“.	15.00,	19.10	„Nuotaka	milijonie-
riui“.	17.05,	20.00	„E!	Naujienos“.	1.00	„Garseny-
bių	nuotykiai“.	3.05	„Vakarėliai	aplink	pasaulį“.	

 TV1000
5.00,	 12.50	 „Sugrįžimas	 į	 rojų“.	 7.00	 „2	 dienos	
Niujorke“.	8.40,	14.50	„Vilkas“.	10.50	„Reičel	 iš-
teka“.	17.00	„Apgaulės	meistrai“.	19.00	„Stabdis“.	
20.35	 „Prestižas“.	 22.55	 „Meilės	 žinutės“.	 0.35	
„Džeris	Magvairas“.	3.00	„Lakas	plaukams“.	

 TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Aliaska.	8.30,	14.00, 20.00	Naujo	
būsto	paieška.	9.00,	14.30	Ekstremali	vieta	gyventi	
per	 atostogas.	9.30,	 13.30,	 17.30	Katastrofos,	 gel-
bėtojai.	 10.00,	 15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.00,	23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	16.00	Viešbučių	paslaptys	
ir	legendos.	19.00	Amerikos	maistas.	21.00	Idealus	
namelis	ant	ratų.	22.00	Pavojingos	žemės.	Etiopija.		

 anIMal PlanET
7.00,	11.55	 Iškviečiamas	tramdytojas.	7.25,	13.45,	
16.30,	 20.10	 Aligatorių	 tramdytojai.	 8.15	 Mano	
augintinis	-	 interneto	žvaigždė.	9.10,	15.35	Namai	
medžiuose.	10.05	Mutantų	planeta.	11.00	Gyvūnų	
teritorija.	 12.20,	 6.35	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 12.50,	
19.15	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	14.40	Gyvenimas	
laisvėje.	17.25	Gyvūnai	ekstremalai.	18.20	Mutantų	
planeta.	21.05,	2.35	Gyvenimas	laisvėje.	22.00,	3.25	
Baseinų	meistras.	22.55,	4.15	Akvariumų	verslas.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas		

„Virtuvė“	(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Daktarė	

Emilė	Ouvens“	(N-7).
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Ančiukas		
Donaldas	ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	
„Kung	Fu	Panda“.

14.00	Animacinis	f.	
„Slibinų	dresuotojai“	
(N-7).

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

15.30	TV	serialas	
„Nemylima“	(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
17.00	 „Apkabink	mane	

sapne“.
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	Animacinis	f.	
„Žuviukas	Nemo“.

21.25	Veiksmo	f.	
„Keršytojai“	(N-7).

0.25	 Trileris	„Kaukolės“	
(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	II“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Pagalbos	skambutis	

(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.50	K11.	Komisarai		

tiria.	Ragana		
nužiūrėjo	(N-7).

12.25	K11.	Komisarai	tiria.	
Šunų	veisykla		
(N-7).

13.00	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Benas	Tenas“.
14.10	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

(N-7).
21.00	Norim	dar!	Su	

Radistais	(N-7).
22.45	Trileris	

„Raudonkepuraitė“	
(N-14).

0.50	 Trileris	„Grįžimas	
namo“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras		

Reksas	14“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas	

14“	(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	3“	

(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.35	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
18.50	 „Kelias	į	laimę	2“	

(N-7).
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
22.50	Specialus	tyrimas.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Siaubo	trileris	

„Baidyklė“	(N-14).
1.40	 „Senis“	(N-7).
2.40	 Laba	diena,	Lietuva.
4.25	 Duokit	šansą.
4.55	 Tautos	balsas.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Nuotykių	f.		
„Vinetu.	Naftos		
karalius“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir		
rodome	(N-7).

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

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

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.30	TV	serialas	

„Mitiajaus		
pasakėlės“	(N-7).

19.30	Amerikietiškos		
imtynės	(N-7).

21.30	Kriminalinė	drama	
„Filadelfijos		
vaikis“	(N-14).

23.20	Farai	(N-14).
0.50	 TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

7.55	 „Šviesos	lašas“
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
13.00	 „Keisčiausi	gamtos	

reiškiniai“.
14.10	VMG	sala.
14.25	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.15, 17.15	 Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Sukčius“	(N-7).
19.55	Kitoks	pokalbis	(N-7).
20.55	Pasaulis	X	(N-7).
21.55	VMG	sala.
22.00	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.00, 3.00	 Komedija	

„Pažadėtas	kūdikis“	
(N-14).

1.00, 4.30	 „Mančesterio	
detektyvės“	(N-7).

3.00	 „Pažadėtas	kūdikis“	
(N-14).

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Roko	opera	„404.	

Rojus	nerastas“.
13.10	 „Pasijutau	lietuviu	

esąs“.
14.00	J.Paukštelio	„Kaimynai“.
15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Gintaro	kelias“
18.45	Tūkstantmečio	aki-

mirkos.	Paskutinė	
Salomėjos	paslaptis.

19.00	Vilniaus	Šv.Pranciš-
kaus	Asyžiečio	
parapijos	200	metų	
jubiliejui.	„Po	žvaigž-
diniais	skliautais“.

20.00	Kultūra	+.
20.30	Mokslo	ekspresas.
20.45	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
21.30	Didžioji	Lietuva.
22.00	 „Sodybų	tuštėjimo	

metas“.	2	s.
23.15	Smegenų	paslaptys.	

Igoris	Stravinskis.
23.30	Lietuvių	kinas	trumpai.	

„Liza,	namo!“	(N-7).
24.00	Panorama.
0.30	 Džiazo	muzikos	vakaras.

 9.00 	 „Vinetu.	Naftos
	 	 karalius“
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„AFERISTAS“
SerialaS. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Istinas.
Vaidina M.Bomeris, T.Dekėjus,
V.Garsonas.

Ištirti sunkiausią FTB bylą gali tik vie-
nas žmogus, tas, kuris pats yra nu-
sikaltėlis. Talentingiausias vagišius ir 
seksualiausias merginų viliotojas Nilas 
sutinka padėti FTB spręsti bylas pasi-
telkdamas savąją vagišiaus praktiką. 

„GRĮŽIMAS NAMO“
TrileriS. JAV. 2009.
Režisierius M.Dž.Frimanas.
Vaidina M.Bartonas, M.Longas, 
Dž.Stroup.

Maikas grįžta Kalėdų atostogų 
į savo gimtąjį miestelį su nauja 
drauge Elizabet. Ši naujiena taip 
sukrečia buvusią Maiko merginą 
Šelbę. Maikas su Elizabet į mieste-
lį atvyksta stebėti futbolo. Šelbės 
bėdos tik prasideda...

lapkričio 21 d.

 21.00 	 „Beieškant	
	 	 Marsupilami“

 16.00 	 „Agentūra
	 	 S.K.Y.D.A.S.“

 9.25  	 „San	Francisko	
	 	 raganos	III“

 SpORT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 7.15	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lygos	 turo	apžvalga.	Premjera.	8.00	
NBA	krepšinio	 lyga.	Čikagos	 „Bulls“	 -	Kliev-
lendo	 „Cavaliers“.	 2014/2015	 sezonas	 10.00	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Bilbao	
basket“	 -	 Zaragozos	 „CAI“.	 12.15	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 New	 Yorko	 „Knicks“	 -	 Den-
verio	 „Nuggets“.	 2014/2015	 sezonas.	 15.00	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Madrido	
„Real“	-	Grad	Kanarijos	„Herbalife“.	17.00	NBA	
krepšinio	lyga.	Indianos	„Pacers“	-	Klievlendo	
„Cavaliers“.	 19.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krep-
šinio	 lygos	 turo	 apžvalga.	 Premjera.	 20.10,	
21.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	
-	Klievlendo	„Cavaliers“.	21.10	NBA	krepšinio	
lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Klievlendo	„Cavaliers“.	
22.10,	 23.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bruklino	
„Nets“	 -	 Orlando	 „Magic“.	 24.00	 ATP	 250	
Open	 de	 Nice.	 Federico	 Delbonis	 -	 Ernests	
Gulbis.	Finalas.	2.00,	4.15	NBA	Action.	Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 3.00	 Čempionai	 LT.	
Tarptautinis	laisvųjų	imtynių	čempionas.	5.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Terek“.	
2014/2015	m.	sezonas.	7.00	Olandijos	„Eredi-
visie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„Az	Alkmaar“.	
2014/2015	sezonas.	

 VIASAT SpORT BAlTIc
7.05	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Jokerit“	 -	 SKA.	 9.05	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	 Armani“	 -	 „Fe-
nerbahce	Ulker“.	10.55	„Formulė-1“.	Abu	Dabio	
GP	treniruotė	1.	12.40	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	
„Dinamo“	 -	 „Avangard“.	 14.55	 „Formulė-1“.	
Abu	 Dabio	 GP	 treniruotė	 2.	 Tiesioginė	 trans-
liacija.	16.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	
žurnalas.	17.10,	5.05	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	
„Dinamo“	 -	 „Slovan“.	 19.10	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	lygos	apžvalga.	19.40	Krepšinis.	Eu-
rolyga.	„Žalgiris“	-	„Real“.	Tiesioginė	transliaci-
ja.	21.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Unicaja“	-	„Ce-
devita“.	Tiesioginė	transliacija.	23.45	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Real“.	1.35	Ledo	ritulys.	
KHL.	 „Jokerit“	 -	 SKA.	 3.25	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lygos	apžvalga.	

 EuROSpORT
9.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 „Sommer	 Grand	
Prix“.	 10.30	 Biliardas.	 Europos	 turas.	 18.45,	
23.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	 taurė.	
20.00	 Galiūnų	 sportas.	 „Strongman	 Cham-
pions	 League“.	 21.00	 Boksas.	 Legendinės	
kovos.	 24.00	 Sporto	 linksmybės.	 0.15	 Joji-
mo	žurnalas.	0.30	Motosporto	apžvalga.	1.00	
Motosportas.	 GT	 akademija.	 1.15	 Biliardas.	
Europos	turas.	

„KERŠYTOJAI“
VeikSmo filmaS. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Vedonas.
Vaidina R.Daunis jaunesn., K.Evansas, M.Rufalas.

Superherojų akiratyje netikėtai pasirodęs priešas kelia grėsmę pasaulio 
saugumui. Nikas Faris, tarptautinės taikos palaikymo organizacijos „Sky-
das“ vadovas, suvokia, kad pasaulis, atsidūręs ant katastrofos ribos, neišsi-
vers be superherojų pagalbos. Todėl keturi didžiavyriai turi suremti jėgas 
ir užbėgti įvykiams už akių. Aušta didis mūšis žmonijos istorijoje...

„KAuKOlĖS“
TrileriS. JAV. 2000.
Režisierius R.Koenas.
Vaidina Dž.Džeksonas,
P.Volkeris, H.Harperis.

Koledžo studentas Lukas prisijungia 
prie elitinės koledžo brolijos, pavadini-
mu „Kaukolės“.  Vaikinui ši organizaci- 
ja - tai tramplinas į Harvardo mokyklą. 
Iš darbininkų šeimos kilusį Luką suvi-
lioja brolijos narių turtai ir įtaka...

TV6
18.00

TV3
0.25

lNK
0.50

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas	Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	XVI.	
Auksinė	kekė“		
(N-14).

22.45	Fantastinis	f.	
„Pietietiškos	
istorijos“		
(N-14).

1.30	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Kobra	11“		

(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Naujokė“	(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	Veiksmo	drama	

„Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Naujokė“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7).
22.00	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
23.00	Eurolygos	rungtynės.	

Kauno	„Žalgiris“	-	
Madrido	„Real.	
Vaizdo	įrašas.

0.50	 Trileris	„Žmogus		
be	praeities“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.	

9.15	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

 9.45	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).	

10.45	 „Karamelė“.	
11.45	Pirmasis		

Pasaulinis	karas:	
karo	pabėgėliai	
Rusijoje.	

12.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.	

13.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.	

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).	

14.45	 „Neatrastieji“		
(N-7).	

16.30	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.	

17.00	 „Trauma“	(N-7).	
19.00	 „Karamelė“.	
20.00	Balticum	TV		

žinios.	
20.20	 „Tėvai	už	borto“.	
21.00	Pagaliau	penkta-

dienis!	„Beieškant	
Marsupilami“.	

22.55	Balticum	TV		
žinios.

23.10	 „Gainsbourg’as:	
didvyriškas		
gyvenimas“	
(N-14).	

TV3
21.25

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių	|draugu-

žiai“.
8.30	 Juokingiausi	

Amerikos		
namų	vaizdeliai.

9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Gelbėtojai“.
13.05	Komedija		

„Majoras	Peinas“	
(N-7).

15.05	 „Dauntono		
abatija“	(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas		
ir	Šura“	(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	 „Garfildas	2“.
19.30	Filmo	pertraukoje	

-	Eurojackpot.
20.50	Filmas	šeimai	

„Marlis	ir	aš.	
Šuniukų	metai“.

22.40	Drama		
„Paranoja“	(N-7).

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

6.30	 „Peliukas		
Stiuartas	Litlis“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas		

Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Ilgai	ir	laimingai	2.	

Naujieji	Snieguolės	
nuotykiai“.

11.25	Nuotykių	f.		
„Žiedų	valdovas.		
Dvi	tvirtovės“		
(N-7).

14.45	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

16.35	 „Dvidešimt		
minučių“	(N-7).

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Veiksmo	drama	

„Karate	vaikis“		
(N-7).

21.50	Nuotykių	komedija	
„Laukiniai	šernai“	
(N-7).

23.55	Drama		
„Broliai“		
(N-14).

2.00	 Norim	dar!		
Su	Radistais		
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė		

paieškų	tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Aivenhas“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
11.00	Durys	atsidaro.
11.30	Lietuva	gali.
12.00	Šv.Mišios,	skirtos	

Lietuvos	kariuomenės	
dienai.	Tiesioginė	
transliacija	iš	
šv.Ignoto	bažnyčios.

13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Duokit	šansą.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	Tikri	vyrai.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
16.15	Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Auksinis	balsas.
23.15	 „37	lemtingos	dienos“	

(subtitruota,	N-7).
2.15	 „Senis“	(N-7).
3.15	 Istorijos	detektyvai.	
4.00	 Auksinis	balsas.

 15.00 	 Tikri	vyrai 13.05 	 „Majoras	Peinas“

ŠeŠtadienis

„PARANOJA“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius R.Luketičius.
Vaidina L.Hemsvortas, G.Oldmanas, H.Fordas.

Dviejų pasaulyje galingiausių technologijas valdančių milijardierių ir pikčiausių 
priešų nesustabdys niekas siekiant pergudrauti ir sugriauti vienas kito verslo 
imperijas. Tačiau kai tarp jų įsiterpia jaunas perspektyvus tarnautojas, šis pa-
kliūva į lemtingo korporacinio šnipinėjimo žaidimo paspęstus spąstus. Kai jis 
suvokia, kad jo gyvybei gresia mirtinas pavojus, jis jau yra per daug įklimpęs.

rekomenduoja

„MARLIS IR AŠ.  
ŠUNIUKŲ METAI“
KomeDija. JAV. 2011.
Režisierius M.Deimjanas.
Vaidina T.Terneris, D.Roudsas,
S.Imbo.

Našlaitis Bodis svajoja apie savo  
šuniuką, bet geriausia, ką jis gali 
gauti, - tai laikinai prižiūrėti neklau-
žadą Marlį. Jei jis ir senelis Fredas šį 
mažylį perauklės, tai galės jį pasilik-
ti. Tačiau nuvesti Marlį į šunų kon-
kursą ir dar priversti jį laimėti, pasi-
rodo, yra labai sunki užduotis...

„LABAS RYTAS“
KomeDija. JAV. 2010.
Režisierius R.Mičelas.
Vaidina R.Makadams, H.Fordas, 
D.Kiton.

Kai nenuilstamą televizijos prodiu-
serę Bekę Fuler atleidžia iš vietinių 
naujienų programos darbo, ji įsidar-
bina trečiarūšiame ryto šou. Bekė 
nusprendžia atgaivinti laidą pasikvie-
tusi legendinį laidų vedėją Maiką Po-
merojų. Temperamentingas rytinės 
laidos vedėjas čia nuožmiai kovoja 
su savo kolega, o jaunoji prodiuserė 
stengiasi išgelbėti šou reputaciją.

 „ATSITRAUKIMAS“
Fantastinis Filmas. JAV, 
Liuksemburgas, Italija, 
Jungtinė Karalystė. 2004.
Režisierius K.Kulikovskis.
Vaidina D.Lundgrenas, 
S.De Santis, Dž.Montana.

Žemėje siaučia mirtinas maro viru-
sas - visai žmonijai gresia neišven-
giama pražūtis. Vienintelė išeitis - į 
praeitį išsiųsti specialų desantininkų 
būrį, kuris pamėgintų sunaikinti be-
užgimstančią epidemiją...

TV3
20.50

BTV
21.00

 TV8
9.30	Sportuok	su	mumis.	10.00	Kultūra	+.	10.30	
Statybų	 TV.	 11.00	 Laikas	 keistis.	 11.30	 Gardu	
Gardu.	12.00	 „Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	
„Ana	ir	meilė“.	15.00	„Agatos	teisė“.	16.00,	23.45	
„Inspektorius	Morsas“.	18.10	„Rutos	Rendel	detek-
tyvai“.	19.15	Labanakt,	vaikučiai.	20.00	„Keturias-
dešimtmetė	ieško	meilės“.	21.50	„Likimo	skirtoji“.	

 INfO TV
5.30	Info	diena.	13.00	Teleparduotuvė.	13.30	Ne	vienas	
kelyje.	14.00,	4.30	Nuo...	Iki.	14.45,	15.50,	17.00	KK2.	
15.25,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	Sekmadienio	
rytas.	18.55,	1.25	24	valandos.	20.00,	4.00	Pasivaikš-
čiojimai	su	Artūru	Tereškinu.	20.30	Autopilotas.	21.00	
„Keliautojo	atmintinė“.	22.00	„Susitikimai	su	vaiduo-
kliais“.	23.00	Pagalbos	skambutis.	23.50	Valanda	su	
Rūta.	2.30	Yra	kaip	yra.	3.30	Tauro	ragas.	

 PBK
6.50,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	7.15	Grok,	
armonika!	7.50,	8.05	Vaikų	klubas.	8.15	Gudruolės	ir	
gudruoliai.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	Jūrmala.	10.20	
Skanėstas.	11.20,	14.25	„Ir	vis	dėlto	aš	myliu...“	17.20	
Ledynmetis.	 20.00	 Laikas.	 20.35	 Ekstrasensų	mūšis.	
Jie	sugrįžo.	22.55	„Gyvenimas	po	gyvenimo“.	0.40	Šį-
vakar	su	A.Malachovu.	2.35	„Likimas“.	4.10	Jūrmala.	

 REN
7.15-10.50	Kviestinė	vakarienė.	11.45	Tai	mano	
namai.	12.15	Jūrmala.	12.35	Didžiosios	paslap-
tys	senosios	kronikos.	15.30	Ekstrasensų	mūšis.	
Apokalipsė.	17.20	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	
Prokopenka.	19.10	Jūrmala.	21.00	„X	Faktorius“.	
0.35	Ypatingų	tautų	organizacija.	

 NTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	7.20	Apžiūra.	7.50	
Pagrindinis	kelias.	8.25	Gaminame	su	A.Ziminu.	9.25	
Rusiškas	įdaras.	9.55	Kulinarinė	dvikova.	10.55	Buto	
klausimas.	12.25	A.Žurbino	melodijos.	13.10	Aš	lie-
knėju.	14.10	Savas	žaidimas.	15.20	Mūsiškiai.	16.05	
Tyrimą	 atliko...	 17.05	 Kontrolinis	 skambutis.	 18.00	
Centrinė	 televizija.	 19.00	 Rusijos	 sensacijos.	 20.00	
„Jūrų	 velniai“.	 21.55	 Tu	 nepatikėsi!	 22.50	 Vyriškas	
orumas.	23.25	„Antrasis	žmogžudysčių	skyrius“.	1.20	
Kriminalinė	Rusija.	2.25	„Lošimas	iš	gyvybės“.	

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.35,	7.15	„Teka	upė	Volga“.	7.00,	10.00,	13.00	Žinios.	
8.40	Šunų	planeta.	9.15	Šeštadienio	talka.	10.25,	13.25	
Žinios.	Maskva.	10.35	Mano	planeta.	11.05	„Jūra	iki	
kelių“.	 13.35	 Rusijos	 stebuklai.	 14.05	 Tai	 juokinga.	
16.55	„Atvykėlis	šaunuolis“.	19.00	Šeštadienio	žinios.	
19.45	„Aš	viską	įveiksiu“.	23.35	„Parduodama	katė“.	

TV6
19.05

 14.45 	 „Didingasis	
	 	 amžius“

TV3
22.40
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7.00	 Jokių	kliūčių.
8.00	 Amerikos		

talentai.
9.00	 Laba	diena		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Pasaulio	galiūnų	

čempionų		
lygos	etapas	
Portugalijoje.

12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	 „Mitiajaus		

pasakėlės“		
(N-7).

13.00	 „Džiunglių		
princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Muzikinė	kaukė.
21.00	Fantastinis		

veiksmo	f.	
„Atsitraukimas“	
(N-14).

23.00	Siaubo	trileris	
„Kasyklos“	(S).

0.55	 Bamba	TV	(S).

7.29	 TV	parduotuvė.
7.45	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
8.55	 Didysis		

pasivaikščiojimas.
10.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
11.00	Spąstai	tėčiui.
13.25	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!		
Ištisus	metus.

13.30	 „Vangelija“		
(N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20	 „Mikropasauliai“	
(N-7).

17.30	Nuoga	tiesa		
(N-7).

18.35	 „Laukinis	pasaulis“.
19.30	 „Laukinių	kačių		

nuotykiai“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.30	 „Netikęs	auklėjimas“	

(N-14).
22.10	Detektyvinis	f.	

„Kruvina	žinutė“		
(N-14).

0.25, 4.30	Trileris	
„Nešiotojai“	(S).

2.10	 Didysis		
pasivaikščiojimas.

2.55	 Detektyvinis	f.	
„Kruvina	žinutė“		
(N-14).

5.50	 „Dingęs	pasaulis“	
(N-7).

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	albumas
9.15	 Trembita	(subtitruota).
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias	(evangelikams).
10.30	Keliaukim!
11.00	Arti.	Toli.
11.40	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.55	Futbolas.	SMScredit.lt	

A	lyga.	„Kruoja“	-	
„Trakai“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Pakruojo.

14.00	 Amžinai	graži	suknelė.
14.30	 Lietuvos	nacionalinio	

dramos	teatro	75-mečiui.	
„Čia	nebus	mirties“.

17.05	Lietuvių	dokumenti-
ka.	„Meninykai“.

18.00	Žinios.
18.15	Dokumentinis	f.	„Pas-

kui	mažesnįjį	brolį“.
19.10	Pasaulinis	akor-

deonistų	konkursas	
„Pasaulio	trofėjus“.

20.15	Kultūra.	Skulptorius	
Romas	Kvintas.

20.30	 „Kelias	į	laimę	2“	
(N-7).

21.30	Siaubo	trileris	
„Baidyklė“	(N-14).

23.00	Panorama.
23.30	Jono	Meko	filmų	

retrospektyva.
0.55	 Griežia	Vilniaus	vals-

tybinis	kvartetas.

6.35	 Šio	rudens	valgiai.
7.10	 „Sodininkų		

pasaulis“.
7.45	 Nuotakos	siaubūnės	

(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.25	 „Kalahario	dykumos	
surikatos“	(1).

11.00	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Šio	rudens	valgiai.
13.30	 „Sodininkų		

pasaulis“.
14.00	 „Superauklė“	(1)		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Goko	drabužių	

kelionė“	(1).
16.35	Būrėja.
17.10	Nuotykių	f.	„Princas	

ir	aš.	Karališkas	
medaus	mėnuo“.

19.05	Romantinė	drama	
„Inga	Lindstrom.	
Širdies	princesė“	
(N-7).

21.00	Nuotykių	f.	
„Muškietininkai	po	
dvidešimties	metų“.

22.55	 „Atpildas“	(N-7).
0.50	 Nustebink	mane.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam		

gale	kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties		

(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė		
(N-7).

12.00	 „Po	pasaulį		
su	Anthony	
Bourdainu“		
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Aukščiausia		

pavara.
16.30	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“		
(N-7).

19.05	 „Labas	rytas“		
(N-7).

21.30	Juokingiausi	
Amerikos		
namų	vaizdeliai.

22.00	 „Džo“		
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	Veiksmo	trileris	
„Olimpo	apgultis“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV	
	žinios.	

9.15	 „Pavojingoji		
Afrika“.	

10.15	 „Komisaras		
Manara“	(N-7).	

11.15	Pirmasis		
Pasaulinis	karas:	
lietuvių	šalpos		
draugijos.	

11.45	 „Įspūdingiausios	
kelionės	oro		
balionu“.	

12.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.	

13.15	 „Aivenhas“		
(N-7).	

14.15	 „Rani:	maištingoji	
princesė“		
(N-7).	

15.15	 „Baimė	mylėti“		
(N-7).	

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

19.00	 „Departamentas“		
(N-7).	

20.00	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	apž-
valga.	

20.30	 „Įsimylėti	šokėją“	
(N-7).	

21.30	 „Ruandos	viešbutis“	
(N-14).

23.40	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.	

0.10	 „Spąstai“		
(N-14).	

 20.15 	 Skulptorius	
	 	 Romas	Kvintas

 13.30 	 „Vangelija“ 13.00 	 „Džiunglių	
	 	 princesė	Šina“

 21.30 	 „Ruandos		
	 viešbutis“

 18.00 	 „6	kadrai“ 10.25 	 „Kalahario	dyku-
	 	 mos	surikatos“

TV PROGRAMAlapkričio  22 d.

 TV Polonia
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.50	 Miško	 bičiuliai.	 10.00	
Petersburski	Music	Show.	10.35	Ekologijos	laida.	
11.05	Pasaulis	sukasi.	11.55	„Šalmai	ir	gobtuvai“.	
13.00	 Fizika	 daro	 stebuklus.	 Fizika	 gydo.	 13.10,	
18.25,	1.45	Galvosūkis.	13.20,	22.35,	4.25	Svei-
kinimų	koncertas.	13.40	„Tėvas	Mateušas“.	14.30	
KucinAlina.	 15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	
„Tatrų	nacionalinis	parkas“.	17.00	Kultūringieji	PL.	
18.00	Lenkų@lenkų	žodynas.	18.30	TV	ekspresas.	
18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.45	 Diskretiška	
trikampio	 pamoka,	 arba	 Aistringas	 šou.	 20.40	
Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.45,	3.35	„Londo-
niečiai“.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	23.40,	5.20	
„Rojaus	obelis“.	2.40	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 17.30,	 21.30	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	
5.50	 „Ieškau	 topmodelio“.	 6.40,	 9.10,	 15.00	
„Mados	 pagrindai“.	 7.30,	 19.10,	 7.55,	 19.35	
„Auksinis	 jaunimas“.	 8.20,	 14.15,	 2.15	 „Iš-
skirtiniai“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	11.35	
„Tomas,	Dikas	ir	Harietė“.	13.05	„E!	Naujienos“.	
13.25	„Svajonių	namas“.	15.50,	3.30	„Džuliana	
ir	Bilas“.	18.20,	2.40	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	
Majamį“.	20.00	„Džordžijos	išgyvenimo	moky-
kla“.	 22.20,	 23.50	 „Kortnė	 ir	Chloja	užkariauja	
Majamį“.	22.45	„Seserys	Kardašian	Niujorke“.	

 TV1000
5.00	„Prestižas“.	7.15	„Džeris	Magvairas“.	9.35	
„Oliveris	 Tvistas“.	 11.45	 „Lakas	 plaukams“.	
13.45	„Dvi	dienos	Paryžiuje“.	15.30	„2	dienos	
Niujorke“.	17.10	„Bėgiai	ir	ryšiai“.	19.00	„Tarp	
dviejų	 mylimųjų“.	 21.00	 „Džeris	 Magvairas“.	
23.25	 „Kaip	prarasti	 draugus	 ir	 atstumti	 žmo-
nes“.	 1.25	 „Širdies	 ritmu“.	 3.10	 „Surasti	 tą	
vienintelę“.	

 TraVel
7.00	 Pasaulio	 keliautojas.	 Birma.	 8.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Ekvadoras;	Puerto	Rikas;	Kroa-
tija.	9.30	Ekstremali	vieta	gyventi	per	atostogas.	
11.00	Įspūdingos	jachtos.	12.00	Įspūdingiausi	
nameliai	 ant	 ratų.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	
Bankokas,	 Tailandas;	 Gana;	 Grenoblis,	 Pran-
cūzija.	16.30	Ekstremali	vieta	gyventi	per	atos-
togas.	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	21.00	Statybos	
Aliaskoje.	 22.00	 Viešbučių	 verslas.	 Florida,	
JAV	-	„Penguin	Hotel“.	23.00	 Įspūdingiausios	
pasaulio	kelionės	motociklu:	Pietų	Afrika.	24.00	
Paminklų	paslaptys.	1.00	Naktinė	programa.	

 animal PlaneT
7.25	 Mieliausi	 augintiniai.	 8.15	 Blogas	 šuo.	
9.10	Gyvūnai	ekstremalai.	10.05	Dideli	ir	baisūs.	
11.00	Namai	medžiuose.	11.55,	1.40	Dinozaurų	
era.	12.50	Laukinės	būtybės.	18.20,	2.35	Basei-
nų	meistras.	19.15	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	
20.10	Gelbėjimo	istorija.	21.05,	0.45	Dreifas:	47	
dienos	su	rykliais.	22.00,	3.25	Kačiukai	ir	šuny-
čiai.	22.55,	4.15	Egzotiški	augintiniai.	23.50,	5.00	
Neramūs	laikai	beždžionių	mieste.	

 sPorT1
9.00	„Sportas“.	9.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lyga.	„Unicaja“	-	Grad	Kanarijos	„Herbalife“.	11.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „PEC	
Zwolle“.	2014/2015	sezonas.	12.00,	23.45,	8.00	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.15	NBA	
krepšinio	 lyga.	 New	 Yorko	 „Knicks“	 -	 Denverio	
„Nuggets“.	2014/2015	sezonas.	15.30	Tiesioginė	
transliacija.	Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Krasno-
dar“	 -	 CSKA.	 17.30	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	18.00	Tiesioginė	transliacija.	Rusi-
jos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Kuban“.	20.00	Is-
panijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Joventut“	-	„FC	
Unicaja“.	21.45	Tiesioginė	transliacija.	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„SC	Heerenveen“.	
2014/2015	 sezonas.	 0.35	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Hjustono	„Rockets“	-	Portlando	„Trail	Blazers“.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.05	 „Formulė-1“.	 Brazilijos	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	8.05	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Di-
namo“	-	„Slovan“.	10.05	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Žalgiris“	 -	 „Real“.	 11.55	 „Formulė-1“.	 Abu	
Dabio	GP	treniruotė	3.	Tiesioginė	transliacija.	
13.05	Krepšinis.	Eurolyga.	„Neptūnas“	-	„La-
boral	 Kutxa“.	 14.55	 „Formulė-1“.	 Abu	 Dabio	
GP	 treniruotė.	 Tiesioginė	 transliacija.	 16.25	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 apžvalga.	
16.55	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Chel-
sea“	-	„West	Bromwich“.	Tiesioginė	translia-
cija.	 19.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
apžvalga.	 19.25	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Manchester	 United“.	 Tie-
sioginė	 transliacija.	21.30	 Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	 „Swan-
sea“.	23.20	Boksas.	Nathanas	Cleverly	-	Tony	
Bellew	 II.	 Tiesioginė	 transliacija.	 2.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 SKA.	 4.00	
Boksas.	 Manny	 Pacquiao	 -	 Chrisas	 Algieri.	
Tiesioginė	transliacija.	

 eUrosPorT
	9.30,	16.45,	1.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasau-
lio	taurė.	10.30,	18.45,	2.00	Biliardas.	Europos	
turas.	 22.00	 Kovinis	 sportas.	 „SuperKombat	
World	Grand	Prix	Series“.	Finalas.	
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 9.30 	 Krepšinio	pasaulyje	
	 su	Vidu	Mačiuliu

 19.00 	 Rašytojas	Saulius	
	 Šaltenis

 13.00 	 „Puaro	10“ 13.45 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 9.30 	 Laikas	keistis

 TV8
9.30	 Tobula	 moteris.	 10.00	 Svajonių	 sodai.	
11.00	 Mamyčių	 klubas.	 11.30	 Mankštinkitės.	
12.00	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	
ir	 meilė“.	 15.00	 „Agatos	 teisė“.	 16.00,	 0.05	
„Inspektorius	 Morsas“.	 18.10	 „Rutos	 Rendel	
detektyvai“.	 19.15	 „Labanakt,	 vaikučiai.	 Senoji	
animacija.	20.00	Drama	„Nepažįstamojo	širdis“.	
21.50	Kultūra	+.	22.20	Romantinė	drama	„Ketu-
riasdešimtmetė	ieško	meilės“.	

 Info TV
5.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	5.45	
Apie	žūklę.	6.15	Autopilotas.	6.45,	14.00	Valanda	
su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	3.05	KK2.	9.05,	
13.30	Dviračio	šou.	10.15	Šefas	rekomenduoja.	
10.45	 Pasivaikščiojimai	 su	 Artūru	 Tereškinu.	
VDU	karta.	12.00,	2.15,	4.50	Yra	kaip	yra.	13.00	
Teleparduotuvė.	15.35,	23.55	24	valandos.	16.40	
Retrospektyva.	Autoriai	Juozas	Matonis	ir	Vytau-
tas	Damaševičius.	Ciklas	„Menininkų	portretai“.	
1997	m.	17.15	Arčiau	mūsų.	17.45	Krepšinio	pa-
saulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	18.15,	1.30	Nuo...	Iki.	
19.10	 Mes	 pačios.	 19.40	 „Alfa“	 savaitė.	 Savai-
tės	 įvykių	apžvalga.	20.10	Pagalbos	skambutis.	
21.00	„Keliautojo	atmintinė“.	22.00	„Susitikimai	
su	vaiduokliais“.	23.00,	4.20	Tauro	ragas.	23.30	
Ne	vienas	kelyje.	3.50	Autopilotas.	

 PBK
6.15,	0.50	Informacinė	laida.	6.45,	9.00,	11.00,	
14.00,	 17.00	 Naujienos.	 7.10	 Laida	 kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	
užrašai.	 9.35	 Kol	 visi	 namie.	 10.25	 Fazenda.	
11.20	 Sąmokslo	 teorija.	 12.25,	 14.25	 „Gu-
druolis“.	 17.20	 Juoda	 balta.	 18.25	 Didžiosios	
lenktynės.	 20.00	 Laikas.	 21.50	 Linksmųjų	 ir	
išradingųjų	klubas.	24.00	Ekstrasensų	žmonos.	

 REn
8.55	Jūrmala.	10.35	Slaptosios	 teritorijos.	12.30	
„Didžiosios	vandens	paslaptys“.	13.25	„Didžiosios	
Vatikano	paslaptys“.	16.15	„Didžiosios	apokalip-
sės	paslaptys“.	19.00	„Didžiosios	Armageddono	
paslaptys“.	21.50	„Didžiosios	paslaptys“.		

 nTV MIR
9.00,	 12.00,	 15.00	 Šiandien.	 9.25	 Valgome	
namie.	 10.00	 Technikos	 stebuklas.	 10.55	 Va-
sarvietės	atsakymas.	12.25	Aukso	dulkės.	13.05	
„Muchtaro	 sugrįžimas“.	 15.25	 Važiuosime,	
pavalgysime.	 15.55	 Tyrimą	 atliko...	 17.05	 Ne-
paprastas	atsitikimas.	Savaitės	apžvalga.	18.00	
Šiandien.	Apžvalga.	19.10	Profesija	-	reporteris.	
19.50	 „Jūrų	 velniai“.	 21.45	 „Noriu	 pas	 Mela-
dzę“.	23.40	„Antrasis	žmogžudysčuš	skyrius“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
8.30	 Pats	 sau	 režisierius.	 9.20	 Žinios.	 Mas-
kva.	 10.00,	 13.00	 Žinios.	 10.15	 Humoro	 laida.	
10.45	 Rytinis	 paštas.	 11.25	 Gyvūnijos	 pasau-
lyje.	 12.00	 Kulinarijos	 žvaigždė.	 13.20	 Žinios.	
Maskva.	 13.30	 „Meilė	 vargšams“.	 15.15,	 2.45	
Humoro	laida.	17.05	„Mūsų	karnavalas“.	19.00	
Savaitės	žinios.	21.00	Sekmadienio	vakaras	su	
V.Solovjovu.	22.50	„Gyvenimas	po	gyvenimo“.	
0.40	„Angelo	sparnai“.	

 TV PolonIa
9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	9.50	Klajūno	užrašai.	10.00,	
18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.05	Lenkų	kalbos	kur-
sas.	10.40	Grūdas.	11.10	„Alternatyvos	4“.	12.15,	
22.40	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.30	 Miško	 is-
torijos.	 12.55	 „Jonas	 XXIII“.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	
14.00	Šv.Mišių	 transliacija.	15.20	 E.Bem	kon-
certas	 (2).	16.20	Okrasa	 laužo	 taisykles.	16.50	
Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	17.05	Provincijos	
lobiai.	17.25	„Išsaugotas	pasaulis“.	17.55	Made	
in	Poland.	18.30	TV	ekspresas.	18.50	„M,	kaip	
meilė“.	 19.40	 J.Cygano	 benefisas	 (1).	 20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	 21.45	 „Ranča“.	 23.00	 Savaitraštis.
pl.	 24.00	 „Alternatyvos	 4“.	 1.05	 Lenkų	 kalbos	
kursas.	 1.30	 Provincijos	 lobiai.	 1.50	 „M,	 kaip	
meilė“.	2.40	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 16.20,	 21.40	 „E!	 Naujienos“.	 5.50,	 12.30,	
19.10	„Mados	pagrindai“.	6.40,	17.30,	20.00	„Džu-
liana	ir	Bilas“.	10.00	„Nuotaka	milijonieriui“.	13.20,	
22.05	„Išskirtiniai“.	14.05	„Džordžijos	 išgyvenimo	
mokykla“.	15.35	„Auksinis	jaunimas“.	16.40	„Kor-
tnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį“.	18.20,	1.50	„Tikroji	
Holivudo	istorija“.	23.45	„Uždek	šokiu“.	

 TV1000
7.10,	 22.45	 „Slaptas	 ženklas“.	 9.10	 „Meilė	
ir	 garbė“.	 11.10	 „Populiari	 mergina“.	 13.10	
„Mūsų	meilės	istorija“.	15.00	„Bėgiai	ir	ryšiai“.	
16.50	 „Slėptuvė“.	 19.00	 „Sparnuoti	 padarai“.	
21.00	„Gili	žydra	jūra“.	0.30	„Vunderkindai“.		

 TRaVEl
10.00	 Statybos	 Montanoje.	 11.00	 Statybos	
Aliaskoje.	 12.00	 Katastrofos,	 gelbėtojai.	 13.00	
Bronsono	 projektas.	 14.00	 Ekstremali	 vieta	 gy-
venti	per	atostogas.	14.30	Tamsiausios	Amerikos	
paslaptys.	 16.30,	 21.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	17.30	Glazgas.	18.30	Kelionė	į	Turkiją.	
19.30	Kelionė	su	veterinaru.	20.00	Įspūdingiau-
sios	 pasaulio	 kelionės	 motociklu.	 22.00,	 24.00	
Paminklų	paslaptys.	23.00	Vatikanas.	

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Mano	mažasis	

ponis“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.00	 Sportuok	su	mumis.
9.30	 Laikas	keistis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	 „Gelbėtojai	

Australijoje“.
13.05	Komedija	„Nuleist	

periskopą!“
15.05	 „Dauntono	abatija“	

(N-7).
16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	

(N-7).
17.20	Ekstrasensai		

tiria	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.00	Savaitės	komentarai.	

Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.

21.30	Mokslinės	fantasti-
kos	f.	„Beždžionių	
planetos	sukilimas“	
(N-7).

23.35	 Kriminalinė	
komedija	„Domas	
Hemingvėjus“	(N-14).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Peliukas	Stiuartas	

Litlis“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas	Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir	Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.
10.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Prezidento	
duktė“.

12.10	Komedija	šeimai	
„Pėdsekys	ir	auksi-
nio	rakto	legenda“.

13.45	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.55	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	balsas.
21.45	Veiksmo	trileris		

„Aš	esu	legenda“	
(N-7).

23.40	Siaubo	komedija	
„Zombių		
žemė“	(N-14).

1.20	 Trileris	
„Raudonkepuraitė“	
(N-14).

6.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	
Kelmickaite.

7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Šervudo	padauža	

Robinas	Hudas“.
9.25	 „Vakavilis“.
9.50	 „Čaplinas“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
10.30	 „Skiautinė“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	Lietuvos	kariuome-

nės	dienai.	
12.30	Tautos	balsas.
13.00	 „Puaro	10“.	„Po	

laidotuvių“	(N-7).
15.00	 „Placebo	efektas“.
16.00	Žinios.
16.15	 LKL	čempionatas.	

Alytaus	„Dzūkija“	-	
Klaipėdos	„Neptūnas“.	
Pertraukoje	-	Lašas	
po	lašo.

18.00	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

18.30	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	Koncertas	Lietuvos	

kariuomenės	dienai.
23.00	 „Lilehameris“	(N-7).
0.45	 Auksinis	protas.

7.00	 Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio		

pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.

10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė	loterija.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Nacionalinė	
Geografija.	Pavojingi	
susitikimai“	(N-7).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Gyvatės		
rojuje“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Drama		
„Bebras“	(N-14).

0.45	 Bamba	TV	(S).

7.20	 Programa.
7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
8.45	 Kitoks		

pokalbis	(N-7).
9.45	 Pradėk	nuo	savęs.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.00	 „Air	America“	(N-7).
15.00	Tarptautinis	buši-

do	turnyras	„KOK	
World	GP	2014“	iš	
Kišiniovo	(Moldova).	
2014	m.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20	 „Genijai	iš		
prigimties“.

17.30	Šeima	-	jėga!
19.30	 „Laukinių	kačių	nuo-

tykiai“.
20.00	Didysis		

pasivaikščiojimas.
21.30	Kaimo	diena.
21.33, 1.50, 4.55	24/7.
22.30, 2.30, 5.35	

Nusikaltimas	ir	
bausmė	(N-14).

23.30, 3.15	 „Paramedikai“	
(N-14).

6.15	 „Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

10.00	Septynios	Kauno	
dienos.

10.30	Didžioji	Lietuva.	
11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Linksmoji	knyga.
13.10	Mūsų	miesteliai.	
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Dž.Pučinio	opera	

„Toska“.	
16.30	Mokslo	sriuba.
16.40	 „Po	žvaigždiniais	

skliautais“.
17.40	 Dokumentinis	filmas	

apie	vertėją	Liną	Brogą.	
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.45	 ...formatas.	Poetė	

Nijolė	Kepenienė.
19.00	Rašytojas	Saulius	

Šaltenis.
19.50	 „Koncerto	„Gimę	

Rygoje“	užkulisiai“.
 20.40	Nacionaliniai	

Kristijono	Donelaičio	
metų	skaitymai.	

21.30	Lietuvos	kariuome-
nės	dienai.	

22.00	Grupės	„Garbanotas	
Bosistas“	koncertas.

23.00	Panorama.	
23.30	Džiazo	muzikos	

vakaras.	
0.30	 Onutės	Karkauskaitės	

jubiliejinis	koncertas.	

 16.20 	 „Genijai	iš	
	 prigimties“
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 21.00 	 „Reidas:	
	 atpirkimas“

 22.00 	 „Raudonoji	našlė“	 21.00 	 „Agata	prieš	
	 Agatą“	

 AnimAl PlAnet
7.25	 Kačių	 neįmanoma	 nemylėti.	 8.15	 Mano	
augintinis	-	interneto	žvaigždė.	9.10	Kinologijos	
įvadas.	 10.05	 Mutantų	 planeta.	 11.00	 Namai	
medžiuose.	 11.55,	 1.40	 Dinozaurų	 kautynės.	
12.50	Žydrosios	planetos	stebuklai.	18.20	Akva-
riumų	verslas.	19.15	Kačiukai	ir	šunyčiai.	20.10	
Egzotiški	 augintiniai.	 21.05,	 0.45	 Ryklių	 po-
puliacija.	 22.00	 	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
22.55		Dramblių	gelbėjimas.	23.50		Aš	-	gyvas.	

 SPort1
9.30	Rusijos	„Premier	League“.	„Krasnodar“	-		
CSKA.	11.30	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	
Ajax“	-	„SC	Heerenveen“.	2014/2015	sezonas.	
13.30	 Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	 lygos	 turo	
apžvalga.	 14.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	Gran	Kanarijos	„Herbalife“	-	„Bilbao	Bas-
ket“.	15.45	Rusijos	„Premier	League“.	„Zenit“	-		
„Kuban“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 17.40	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Hjustono	 „Rockets“	 -	 Dalaso	
„Mavericks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 20.00	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Valencia	
Basket“	-	„Unicaja“.	21.45	NBA	krepšinio	lyga.	
Toronto	 „Raptors“	 -	 Čikagos	 „Bulls“.	 24.00	
NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 1.00	
NBA	krepšinio	 lyga.	Memfio	 „Grizzlies“	 -	Los	
Andželo	„Clippers“.	

 ViASAt SPort BAltic
7.00,	 8.10	 Dviračių	 krosas.	 Pasaulio	 taurė	
2014/2015.	 9.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Manchester	 United“.	 11.30	
Premier	 lygos	apžvalga.	12.30	Boksas.	Manny	
Pacquiao	-	Chrisas	Algieri	14.50	„Formulė-1“.	
Abu	Dabio	GP	lenktynės.	Tiesioginė	transliacija.	
17.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Crystal	
Palace“	 -	 „Liverpool“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
17.30	Futbol	Mundial	žurnalas.	17.55	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Hull“	 -	 „Tottenham“.	
Tiesioginė	transliacija.	20.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Crystal	 Palace“	 -	 „Liverpool“.	
21.50	 „Formulė-1“.	 Abu	 Dabio	 GP	 lenktynės.	
24.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	
SKA.	2.00	Boksas.	Manny	Pacquiao	-	Chrisas	
Algieri.	3.00	Boksas.	Nathanas	Cleverly	-	Tony	
Bellew	II.	5.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Hull“	-	„Tottenham“.	

 euroSPort
9.30,	 14.15,	 17.00,	 20.15	 Biliardas.	 Europos	
turas.	11.00,	19.00,	2.05	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Pasaulio	taurė.	16.00	Sporto	linksmybės.	23.00	
Jojimas	 su	 kliūtimis.	 Pasaulio	 taurė.	 0.05	
Dailusis	čiuožimas.	„Grand	Prix	Serie“.	

6.45	 Dienos		
programa.

6.50	 „Mylėk	savo		
sodą“.

7.45	 Nuotakos		
siaubūnės		
(N-7).

8.40	 Daktaras	Ozas.	
Šeimos	gydytojo	
patarimai	(N-7).

10.25	 „Kalahario		
dykumos		
surikatos“.

11.00	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	 „Mylėk	savo		

sodą“.
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30, 0.40	 „Goko	drabužių	

kelionė“.
16.35	Būrėja.
17.05	Viengungis.
19.05	Deividas	Bleinas.	

Svaigulys.
20.00	Nustebink	mane.
21.00	 „Agata	prieš	Agatą“	

(1)	(N-14).
22.45	Siaubo	trileris	

„Žinau,	ką		
veikei	aną	vasarą“	
(N-14).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
13.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	Juokingiausi	

Amerikos		
namų		
vaizdeliai.

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	 Iš	peties	(N-7).
16.00	Crisso		

Angelo	iliuzijų	
pasaulis	(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	 „Formulės-1“	

pasaulio		
čempionato		
Didžiojo	Abu		
Dabio	prizo	
lenktynės.	Vaizdo	
įrašas.

21.30	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

22.00	 „Raudonoji	našlė“	
(N-14).

23.00	 „24	valandos“		
(N-14).

24.00	Komedija	„Labas	
rytas“	(N-7).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.	Savaitės	
įvykių	apžvalga.

9.30	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

10.00	 „Įspūdingiausios	
kelionės	oro	balionu“.

11.00	Reidas.	Eismo	įvykių	
kronika.

11.30	 „Pavojingoji		
Afrika“.

12.30	 „Įsimylėti		
šokėją“	(N-7).

13.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

14.00	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.30	 „Departamentas“		
(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.05	 „Dar	viena	diena“	

(N-7).
18.00	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
19.00	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
20.00	 „Aivenhas“	(N-7).
21.00	VIP	seansas.	

„Reidas:	atpirkimas“	
(N-14).

22.50	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

23.20	 „Transporteris“	(N-7).
0.20	 „Įsimylėti	šokėją“		

(N-7).

„BeŽDŽioniŲ PlAnetoS SuKilimAS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2011.
Režisierius R.Vajatas.
Vaidina E.Serkisas, K.Konoval, R.Raidingsas.

Bandomasis preparatas suteikia beždžionei Cezariui žmogaus protą. 
Jis auga su preparato išradėju Vilu Rodmanu ir primatologe Karolina 
Arana. Vieną gražią dieną Cezaris atplėšiamas nuo mylimų žmonių ir 
įkalinamas. Siekdamas teisingumo, jis kitiems duoda to paties preparato, 
kurį vartojo pats. Subūręs beždžionių kariuomenę, Cezaris pasprunka iš 
nelaisvės. Jis ketina sukilti prieš žmones ir pakeisti istorijos tėkmę.

tV3
21.30

rekomenduoja

„ŽinAu, KĄ VeiKei  
AnĄ VASArĄ“
siaubo trileris. JAV. 1997.
Režisierius Dž.Gilespis.
Vaidina Dž.Gilespis, S.M.Gelar, 
R.Filipas.

Apsvaigę jaunuoliai automobi-
liu partrenkia žvejį. Jie prisiekia 
niekam apie tai nepasakoti, tikė-
damiesi, kad bėgant laikui viskas 
užsimirš, ir įmeta kūną į jūrą. 

„DomAS HeminGVĖJuS“
kriMinalinė koMedija. Didžioji 
Britanija. 2013.
Režisierius R.Šepardas.
Vaidina Dž.Lo, R.E.Grantas, 
D.Bičiras.

Domas Hemingvėjus - linksmų plau-
čių seifų įsilaužėlis. Išėjęs laisvėn po 
12 metų kalėjimo, jis susitinka savo 
seną bendražygį Diką ir kartu keliau-
ja atsiimti to, kas jam priklauso už bo-
so dangstymą ir neįskundimą.

„BeBrAS“
draMa. JAV. 2011.
Režisierė Dž.Foster.
Vaidina M.Gibsonas, Č.Džouns, 
Dž.Foster.

Volteris Blekas, žaislus gaminančios 
kompanijos savininkas, balansuoja 
ties pamišimo riba. Verslas žlunga, 
šeima byra. Volteris išsikelia iš namų 
ir apsigyvena viešbutyje. Vienatvė 
dar labiau pablogina jo savijautą. 
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“.
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	Komedija		

„Garfildas	2“.
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Kung	Fu	Panda“.
14.00	 „Kempiniukas	

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Išdavystė“	(N-14).
0.10	 TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

1.10	 TV	serialas	
„Skandalas“	(N-14).

2.00	 TV	serialas	„Daktaras	
Hausas“	(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	II“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	komedija	

„Laukiniai	šernai“.
10.50	Nuotykių	f.	šeimai	

„Prezidento	duktė“.
12.55	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	Animacinis	f.	„Ogis	
ir	tarakonai“.

13.35	 „Benas	Tenas“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(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).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	„Agentai“.

6.00	 LRhimnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	14“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Gyvenimas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	14“.
17.10	 „Didysis	Gregas	3“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	LRT	forumas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	LRT	forumas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Dokumentinis	f.	

„Placebo	efektas“.
1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
4.35	 LRT	forumas.

 6.05 	 Labas	rytas,	
	 Lietuva

 7.50 	 „Virtuvė“  22.10 	 „Mentalistas“

Pirmadienis

 TV8
10.15	 Senoji	 animacija.	 10.55	 „Nepažįstamojo	
širdis“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30	 Gardu	
Gardu.	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 18.00,	 22.55	
„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	20.35	
„Moterys	meluoja	geriau“.	21.05	Drama	„Meilės	
pergalė“.	23.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	

 Info TV
8.05	Apie	 žūklę.	8.30	Šefas	 rekomenduoja.	9.00	
Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.05	Ne	vienas	kelyje.	
10.35,	 16.30	 „Alfa“	 savaitė.	 Savaitės	 įvykių	 apž-
valga.	11.05	24	valandos.	12.10	Valanda	su	Rūta.	
13.50	Mes	pačios.	14.15	Autopilotas.	14.45	Yra	
kaip	yra.	15.45	KK2.	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	
Dviračio	šou.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30,	 9.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	
klubas.	7.00,	9.25	„Labas	rytas“.	11.00	Naujienos.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40,	 14.20	 Šįvakar	 su	
A.Malachovu.	 15.00	 Lauk	 manęs.	 15.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	 Laikas.	20.35,	23.20	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	21.10	„Pagunda“.	23.30	Vakarinis	Urgantas.	
24.00	Informacinė	laida.	0.30	Nakties	naujienos.	

 REn
7.00	 „Vovočka	 4“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45	 Tinkama	 priemonė.	
9.40	 Informacinė	 laida	112.	10.05	Keista	byla.	
11.00	Švarus	darbas.	11.55	Gyvenimo	taisyklės.	
12.45	 „Pėdsekiai“.	 13.40	 „Kariai	 17“.	 15.30	
Informacinė	 laida	 112.	 15.55	 Žiūrėti	 visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	
20.25	Kviestinė	vakarienė.	21.25	Žiūrėti	visiems!	
22.20	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopen-
ka.	0.05	„Kariai	17“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.30	Prokurorų	patikrinimas.	8.45	
Bet	 kada.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	
9.25	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	 10.25	 Medicinos	
paslaptys.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.35	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.45	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	14.25,	
15.35	 „Taikiklyje“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	
19.05	„Brolis	už	brolį“.	21.00	Dienos	anatomija.	
22.00	 „Maskva.	 Trys	 stotys“.	 23.55	 „Eigulys“.	
1.50	 DNR.	 2.45	 „Lošimas	 iš	 gyvybės“.	 4.35	
Humoro	laida.	

„AfERISTAS“
SerialaS. JAV. 2011.
Režisierius Dž.Istinas.
Vaidina M.Bomeris, T.Dekėjus, V.Garsonas.

Ištirti sunkiausią FTB bylą gali tik vienas žmogus, tas, kuris pats yra nu-
sikaltėlis. Talentingiausias vagišius Nilas sutinka padėti FTB spręsti bylas 
pasitelkdamas savąją vagišiaus praktiką. Filmas įtrauks į rafinuotų nusi-
kaltimų ir jų tyrėjų pasaulį. Finansines apgavystes, brangakmenių ir me-
no kūrinių padirbinėjimą, stambaus masto vagystes ir kitus nekruvinus 
nusikaltimus tirs specialus FTB agentas Piteris Burkas.

TV6
18.00

„MEILĖS PERGALĖ“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina K.Volfas, D.Kiorner, 
Z.Berkhėmer.

Studentė Ema Klark nekantriai lau-
kia atostogų su vaikinu Robertu. 
Prieš išvykstant ji pasako Robertui 
esanti nėščia. Šis reaguoja kur kas 
blogiau, nei mergina tikėjosi, - sa-
ko nenorintis turėti nieko bendra 
su būsimu vaiku. Labai nusivylusi 
Ema nutraukia santykius ir keliauja 
į mamos ūkį. Mergina nuspren-
džia vaiką auginti viena. 

„nUo SUTEMŲ IKI AUŠRoS 3.  
BUDELIo DUKRA“
TrileriS. JAV. 2000.
Režisierius P.J.Peščė.
Vaidina M.Leonardis, 
M.Parksas, T.Morisonas.

XX a. pradžioje jaunas pašėlęs plė-
šikas Džonas Madridas už daugybę 
savo nusikaltimų Meksikoje nutei-
siamas myriop. Sėkmingai išsisukęs 
nuo kartuvių, pagriebęs gražuolę 
budelio dukrą Esmeraldą, jis pabėga 
iš miestelio. Tačiau porelė neturi jo-
kio tikslo. Jie ieško pastogės, kur ga-
lėtų praleisti besiartinančią naktį.

„SKAnDALAS“
SerialaS. JAV. 2013.
Režisierė Š.Raimz.
Vaidina K.Vašington, 
D.Stenčfild, K.Louz.

Olivija - įstabaus proto moteris, pa-
skyrusi savo gyvenimą elito įvaiz-
džio visuomenėje apsaugai. Ji įsi-
tikinusi, kad tamsiausios paslaptys 
niekada neišaiškės. Ilgus metus dir-
busi Baltuosiuose rūmuose komu-
nikacijos vadove, herojė palieka šį 
darbą ir pradeda naują etapą.

TV8
21.05

TV3
1.10
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 „Brolis	už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.10	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.10	TV	serialas	
„Šeimynėlė“	(N-7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Kriminalinis	trileris	

„Oušeno	tryliktukas“.
23.55	TV	serialas	„Sostų	

karai“	(N-14).
1.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
3.00	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Programa.
7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Namų	daktaras.
8.00	 Vantos	lapas	(N-7).
8.30	 Girių	takais.
9.00	 Šiandien	kimba.
9.30	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	R.Janutienė.
10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	 Pasaulis	X.	„DEJA	VU	

stebuklai	ir	gydantys	
sapnai“	(N-7).

12.30	24/7.
13.30	Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.40, 3.30, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.	
18.40	 „Sukčius“	(N-7).
19.50	 „Kulinaras“	(N-7).
20.55	VMG	sala.
21.00	Nuoga	tiesa.	

Tiesioginė	debatų	
laida	(N-7).

22.50	Didysis	pasivaikš-
čiojimas.

23.50	 „Dingęs	pasaulis“.
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
4.00, 6.15	 „Mikropasauliai“.

8.00	 Brolių	Grimų	pasa-
kos.	„Skiautinė“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	Muzika	gyvai.	
13.20	Šiuolaikinių	lietuvių	

autorių	knygos.	
Rašytojas	Saulius	
Šaltenis.

14.10	 „Koncerto	„Gimę	
Rygoje“	užkulisiai“.

15.00	Kultūra.	Skulptorius	
Romas	Kvintas.

15.20	Arti.	Toli.
16.00	Gimtoji	žemė.
16.25	Girių	horizontai.
16.50	Kaimo	akademija.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	LRT	Kultūros	akade-

mija.	Ilja	Laursas.	
19.45	Durys	atsidaro.
20.15	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	„Liza,	namo!“	
20.45	Linija,	spalva,	forma.
21.30	Paryžiaus	moky-

klos	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	8	d.	

22.00	 „37	lemtingos	die-
nos“	(subtitruota).

0.45	 Panorama.	
1.15	 Dėmesio	centre.	
1.30	 Kultūros	savanoriai.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Keksiukų		

karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Viengungis“.
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija	„Julie	ir	
Julia“	(N-7).

23.15	 „Slapti		
reikalai“	(N-7).

0.10	 „Begėdis“	(N-14).
1.05	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Kobra	11“	(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00 „Simpsonai“		

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

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

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

(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai		
(N-7).

22.00	 „Amerikietiška		
siaubo	istorija“	
(N-14).

23.00	Siaubo	f.		
„Nuo	sutemų	iki	
aušros	3.	Budelio	
dukra“	(S).

1.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).	

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
11.30	 „Karamelė“.
12.30	 „Įspūdingiausios	

kelionės	oro	
balionu“.

13.30	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.00	 	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.15	 „Tai	bent		

mamytė!“		
(N-7).

17.00	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

17.30	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

18.00	 „Aivenhas“	(N-7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00, 22.40	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Žodžių	magija:	
J.K.Rowling		
istorija“.

22.55	 „Trauma“	(N-7).

 20.15 	 „Liza,	namo!“	 8.30 	 Girių	takais 19.00 	 „Detektyvė	
	 Džonson“

 19.00 	 „Karamelė“ 13.00 	 „Simpsonai“ 10.45 	 „Karadajus“

TV PROGRAMAlapkričio 24 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Rasti	ir	padaryti	nepavo-
jingą.	Kurmiai.	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	
10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	
Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	
atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	
„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	
2.05	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Jekaterina“.	22.35	
Sąmokslas	 prieš	 moteris.	 23.35	 „Melaginga	
liudytoja“.	0.35	„Artistė	iš	Gribovo“	(1).	

 TV Polonia
8.25	 „Karino“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.10	 Made	 in	 Poland.	 12.40	 „Baronas24“.	
13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	
18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Ži-
nios.	13.50	„Ranča“.	14.45	Savaitraštis.pl.	15.40	
Kultūringieji	 PL.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	 17.20	
Lenkų	kalbos	kursas.	17.55,	1.45	„Baronas24“.	
18.20,	22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Rytų	studija.	20.25	„Cafe	historia“.	20.45	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	21.50,	3.45	 „Namai	prie	užliejamos	
pievos“.	23.00,	5.15	Lenkijos	reporteris.	23.45,	
5.50	T.Lisas	gyvai.	0.45	„Naszaarmia.pl“.	1.10	
Lenkų	 kalbos	 kursas.	 2.45	 Animacinis	 f.	 6.45	
„Auksinio	ulono	legenda“.	

 DiVa UniVeRsal TV
9.10,	15.50,	21.40	„Išskirtiniai“.	10.00,	16.15	„E!	
Naujienos“.	 10.25,	 17.05	 „Vakarėliai	 aplink	 pa-
saulį“.	10.50,	18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	11.40,	
17.30,	23.45	„Ieškau	topmodelio“.	12.30	„Karda-
šianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	13.20	
„Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeimininkės“.14.10,	
20.50,	 22.55	 „Tikroji	 Holivudo	 istorija“.	 15.00	
„Nuotaka	milijonieriui“.	16.40	„Svajonių	namas“.	
19.10	 „Mados	 projektas“.	 20.00	 „Kortnė	 ir	 Kim	
užkariauja	Majamį“.	22.05	„Vestuvių	projektas“.	

 TV1000
11.10	 „Protas	 ir	 jausmai“.	 13.40	 „Kaip	 prarasti	
draugus	ir	atstumti	žmones“.	15.40	„Gili	žydra	jūra“.	
17.30	„Para“.	19.00	„Laisvieji	menai“.	20.45	„Laimė	
viena	nevaikšto“.	22.50	„Populiari	mergina“.	

 TRaVel
8.00,	12.00,	17.00	Svajonių	kelionė.	Kalifornija.	
8.30,	 14.00	 Montevidėjas,	 Urugvajus.	 9.00,	
14.30	 Ekstremali	 vieta	 gyventi	 per	 atostogas.	
9.30,	13.30,	17.30	Katastrofos,	gelbėtojai.	10.00,	
15.00,	 23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	
11.00,	16.00	Paminklų	paslaptys.	12.30,	13.00,	
18.00	Kovos	dėl	bagažo.	19.00	Niujorkas.	20.00	
Londonas;	Amsterdamas.	21.00	Pietų	Afrika.	

 animal PlaneT
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	 Aligatorių	 tramdytojai.	 8.15	 Gyvūnai	
ekstremalai.	 9.10	 Namai	 medžiuose.	 10.05,	
18.20	Mutantų	planeta.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	
12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Basei-
nų	 meistras.	 13.45,	 20.10	 Akvariumų	 verslas.	
14.40,	21.05	Gyvenimas	laisvėje.	15.35	Namai	
medžiuose.	 17.25	 Mieliausi	 augintiniai.	 22.00	
Slaptas	 augintinių	 gyvenimas.	 22.55	 Blogas	
šuo.	23.50	Gyvačių	gelbėtojas.	

 sPoRT1
10.15	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-		
Portlando	„Trail	Blazers“.	12.30	Olandijos	„Ere-
divisie“	2014/2015	lyga.	12	turo	apžvalga.	13.00	
Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„Feyenoord“	-	„Gro-
ningen“.	 2014/2015	 sezonas.	 15.00	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Mordovia“.	 16.50	
NBA	krepšinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-	Čikagos	
„Bulls“.	2014/2015	sezonas.	19.00,	21.00,	23.00	
„Sportas“.	Dienos	naujienos.	19.15	Pasaulio	ga-
liūnų	čempionatas.	20.10,	21.10	NBA	krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Dalaso	„Mavericks“.	
2014/2015	sezonas.	22.10,	23.15	WTA	Čempi-
onių	 turnyras.	 Moterų	 tenisas.	 Andrea	 Petkovic	
-	Tsvetana	Pironkova.	1.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Oklahomos	„Thunder“	-	Memfio	„Grizzlies“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
	6.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-		
„Manchester	 United“.	 8.40	 „Formulė-1“.	 Abu	
Dabio	GP	 lenktynės.	10.50	 Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Crystal	 Palace“	 -	 „Liverpool“.	
13.55	 Boksas.	 Manny	 Pacquiao	 -	 Chrisas	
Algieri.	15.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Metallurg“	-		
„Avangard“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 18.30	
Premier	 lygos	 apžvalga.	 19.25	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Jokerit“.	 Tiesioginė	
transliacija.	 21.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	„Aston	Villa“	-	Southampton“.	Tiesioginė	
transliacija.	 24.00	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	
„Dinamo“	 -	 „Jokerit“.	 2.00	 Boksas.	 Nathanas	
Cleverly	 -	 Tony	 Bellew	 II.	 4.50	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Metallurg“	-	„Avangard“.	

 eURosPoRT
9.30,	 19.15	 Angliškasis	 biliardas.	 Europos	
turas.	 10.30,	 15.00	 Akmenslydis.	 Europos	
čempionatas.	 13.00,	 18.00,	 1.45	 Šuoliai	 nuo	
tramplino.	Pasaulio	taurė.	14.00	Dailusis	čiuo-
žimas.	„Grand	Prix“	serija.	18.30,	23.30	Futbo-
lo	 apžvalga.	 21.15	 Sporto	 linksmybės.	 22.00	
Imtynės.	WWE	žurnalas.	22.30	 Imtynės.	WWE	
archyvai.	 0.15	 Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	 lyga.	
„Real	Madrid“	-	„FC	Liverpool“.	
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 21.00 	 Farai  18.40 	 „Mesingas.	
	 Aplenkiantis	laiką“	

 12.15 	 A.Grikevičiaus	
	 istorinė	drama	

 11.00 	 Ryto	suktinis	su	
	 Zita	Kelmickaite

 8.50 	 „Aš	esu	legenda“ 19.30 	 Prieš	srovę

 TV8
7.40,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.35	 Interjerų	
dvikova.	 9.35	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
10.05	Senoji	animacija.	10.45	„Meilės	pergalė“.	
12.30	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Moterys	meluoja	
geriau“.	 17.00,	 23.50	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
2008.	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	18.00,	
22.55	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaiku-
čiai.	21.05	Drama	„Dėl	visko	kalta	meilė“	.	

 Info TV
9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	21.00	Dviračio	
šou.	10.40	Savaitės	kriminalai.	11.10	Nuo...	Iki.	
12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 13.05,	 15.45	 KK2.	
14.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
17.00,	22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
6.35,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	
klubas.	 7.00,	 9.25	 TV	 kanalas	 „Labas	 rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Bučinys“.	 13.40,	
14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	 Vyriška.	 Mote-
riška.	 15.55	 Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susi-
tuokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.45,	
23.20	Lietuvos	„Laikas“.	21.20	„Pagunda“.	23.35	
Vakarinis	Urgantas.	0.10	Informacinė	laida.	

 REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.05	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.05	 Tinkama	 priemonė.	
9.55	 Informacinė	 laida	 112.	 10.25	 Paklydimo	
teritorija	 su	 Igoriu	Prokopenka.	12.10	 „Pėdse-
kiai“.	13.05	„Kariai	17“.	14.55	Informacinė	laida	
112.	15.25	Žiūrėti	visiems!	16.15	Šeimos	dra-
mos.	 17.10	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	
19.25	Tinkama	priemonė.	20.25	Kviestinė	vaka-
rienė.	21.25	Mano	tiesa.	23.10	Žiūrėti	visiems!	
0.05	„Kariai	17“.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	Bet	kada.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šian-
dien.	9.25	 „Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Ru-
siškas	 įdaras.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
12.35	Prisiekusiųjų	 teismas.	Galutinis	spren-
dimas.	 13.45	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsitiki-
mas.	14.25,	15.35	„Taikiklyje“.	17.00	Kalbame	
ir	 rodome.	 18.50	 Kriminalinė	 Rusija.	 19.25	
„Brolis	 už	 brolį“.	 21.20	 Dienos	 anatomija.	
22.20	 „Maskva.	 Trys	 stotys“.	 0.15	 „Eigulys“.	
2.10	 Kulinarinė	 dvikova.	 3.10	 „Lošimas	 iš	
gyvybės“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	„Beriozka“.	Kapitalizmas	
iš	po	skverno.	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	
10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	
Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	
atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	
„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Kamenskaja“.	17.30,	
2.10	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Jekaterina“.	22.45	
Šiuolaikinis	verbavimas.	23.50	„Melaginga	 liu-
dytoja“.	0.50	„Artistė	iš	Gribovo“	(2).	

 TV PolonIa
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.05	 Lenkijos	
reporteris.	 12.40	 „Karšta	 tema“.	 13.05,	 19.55	
„Laimės	spalvos“.	13.30,	18.50,	21.40,	2.10	Gal-
vosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Londoniečiai“.	
14.50	„Išsaugotas	pasaulis“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	
16.35	„Zlotopolskiai“.	17.05	Kultūros	savaitraštis.	
17.55,	1.45	„Karšta	tema“.	18.20,	22.45	Polonija	
užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	
amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 „Auksinio	 ulono	 le-
genda“.	20.25	Abipus	Oderio.	Kaimynai	po	lupa.	
20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	
prognozė.	21.50	„Tėvas	Mateušas“.	23.00	Sveika,	
Polonija.	 23.45	 „OddziaB	 Zamknięty“	 koncertas	
(2).	0.20	„Notacijos.	Rita	Gombrovič.	Gyvenimas	
kaip	epopėja“.	0.40	„Operacija	gyvenimas“.	1.10	
Made	in	Poland.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin-
kės“.	5.50,	12.30	„Kardašianų	šeimos	aukštuome-
nės	 gyvenimas“.	 6.15,	 9.10,	 12.55,	 14.10,	 17.30,	
21.40	 „Išskirtiniai“.	 6.40,	 11.40	 „Ieškau	 topmo-
delio“.	7.30,	10.50,	18.20	 „Gyvenimas	kaip	šou“.	
8.20,	15.50,	20.50	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Maja-
mį“.	10.00,	16.40 „Svajonių	namas“.	10.25,	17.05	
„Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	
projektas“.	20.00	„Auksinis	jaunimas“.	22.05	„Ves-
tuvių	projektas“.	22.55	„Garsenybių	nuotykiai“.	

 TV1000
12.10	 „Para“.	 13.40	 „Geras	 vyrukas“.	 15.20	
„Turėti	 Tave“.	 17.05	 „Tarp	 dviejų	 mylimųjų“.	
19.00	 „Haid	 Parkas	 prie	 Hadsono“.	 20.40	
„Stabdis“.	22.20	„Dviejų	šimtmečių	žmogus“.	

 TRaVEl
8.00,	12.00,	17.00	Havajai.	8.30,	14.00	Bavarijos	
Alpės.	9.00,	14.30	Didžiulės	valdos.	9.30,	13.30,	
17.30	 Katastrofos,	 gelbėtojai.	 10.00,	 15.00,	
23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 11.00,	
16.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.30,	 18.00	 Kovos	
dėl	bagažo.	19.0	Amerikos	maistas.	20.00	Ispa-
nija;	 Belizas.	 21.00	 Bronsono	 projektas.	 22.00	
Statybos	Aliaskoje.	1.00	Naktinė	programa.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.20	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“.
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“.
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Kung	Fu	Panda“.
14.00	 „Kempiniukas	

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP.	Įžymybių	nau-

jienos	(N-7).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	TV	serialas	

„Nematoma	riba“.
23.15	TV	serialas	

„Išdavystė“	(N-14).
0.15	 TV	serialas	„CSI	

kriminalistai“	(N-14).
1.10	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.00	 „Daktaras	Hausas“.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	II“.
7.25	 Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Veiksmo	trileris	„Aš	
esu	legenda“	(N-7).

10.40	Lietuvos	balsas.
12.55	Animacinis	f.	

„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.25	Animacinis	f.	„Ogis	
ir	tarakonai“.

13.35	Animacinis	f.	„Benas	
Tenas“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(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).
20.25	Pagalbos	skambutis.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Užpuolikai“	(N-14).
0.20	 TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
1.15	 TV	serialas	„Farų	

šeima“	(N-7).
2.10	 TV	serialas	„Agentai“.

6.00	 LRhimnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	14“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
13.15	 „Džiunglių	knyga“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	14“.
17.10	 „Didysis	Gregas	3“.
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.30	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	TV	serialas	„Senis“.
1.10	 Tikri	vyrai.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Stilius.
4.35	 Emigrantai.

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

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Gyvatės	rojuje“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.10	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.10	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“.
14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija	„Nepėsčias	

Džo“	(N-7).
23.30	TV	serialas	„Sostų	

karai“	(N-14).
0.35	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.30	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 VMG	sala.
7.55	 „Kulinaras“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.30	Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20, 1.40, 3.30, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Mesingas.	

Aplenkiantis	laiką“	
(1)	(N-7).

19.50	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.50	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.Krivicku.

23.50	 „Dingęs	pasaulis“.
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
4.00, 6.15	

„Mikropasauliai“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Septynios	Kauno	

dienos.
12.15	A.Grikevičiaus	isto-

rinė	drama	„Sodybų	
tuštėjimo	metas“.

13.30	Kultūra	+.
13.55	Mūsų	miesteliai.	
14.45	Gimtoji	žemė.
15.15	LRT	Kultūros	aka-

demija.	Ilja	Laursas.	
Verslas	naujai.	

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	6“.

16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 „Keliaujantys	namų	

dailintojai“.
18.45	Prisiminkime.	Groja	

„Lietuvos	kvartetas“.
19.00	Mūsų	dienos	-	kaip	

šventė.	
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	 Istorijos	detektyvai.	
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Lilehameris“	(N-7).
23.30	Paryžiaus	moky-

klos	dailininkai	iš	
Baltarusijos.	8	d.	

24.00	Panorama.	
0.30	 Dėmesio	centre.	
0.45	 Linija,	spalva,	forma.

laisvalaikis 2 0 1 4  l a p k r i č i o  2 1 63

lapkričio 25 d.

 11.45 	 „Tėvai	už	borto“ 21.35 	 UEFA	Čempionų	
	 lygos	rungtynės

 23.30 	 „Slapti	reikalai“

 AnimAl PlAnet
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	Aligatorių	tramdytojai.	8.15	Mieliausi	au-
gintiniai.	9.10,	15.35	Namai	medžiuose.	10.05,	
18.20	Mutantų	planeta.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	
12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Slaptas	
augintinių	gyvenimas.	13.45,	20.10	Blogas	šuo.	
14.40,	 21.05	 Gyvenimas	 laisvėje.	 17.25	 Kačių	
neįmanoma	nemylėti.	 22.00	 Veterinaras.	 22.55	
Veterinarijos	klinika.	23.50	Laukinis	kriminalas.	

 SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Die-
nos	naujienos.	7.15,	19.15	Olandijos	„Eredivisie“	
lyga.	 Turo	 apžvalga.	 8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Memfio	 „Grizzlies“	 -	 Los	 Andželo	 „Clippers“.	
10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Oklahomos	„Thunder“	
-	 Memfio	 „Grizzlies“.	 12.15	 Rusijos	 „Premier	
League“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	New	Yorko	„Knicks“	-	Denverio	„Nuggets“.	
15.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	
-	„PEC	Zwolle“.	17.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Krasnodar“	 -	 „Zenit“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
20.10,	21.10	NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizz-
lies“	 -	 Los	 Andželo	 „Clippers“.	 22.10,	 23.15	
WTA	Čempionių	turnyras.	Moterų	tenisas.	Flavia	
Pennetta	 -	 Garbine	 Muguruza.	 0.30	 Olandijos	
„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	Turo	apžvalga.	

 ViASAt SPort BAltic
6.50	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 7.50	 Rankinis.	
Europos	 čempionato	 atranka.	 Danija	 -	 Lietuva.	
9.20	Boksas.	Nathanas	Cleverly	-	Tony	Bellew	II.	
10.20	Boksas.	Manny	Pacquiao	-	Chrisas	Algieri.	
11.20	Krepšinis.	Eurolyga.	„Neptūnas“	-	„Laboral	
Kutxa“.	 13.10	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	
„Real“.	15.00	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-		
„Jokerit“.	 17.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Aston	Villa“	-	„Southampton“.	18.50	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	lyga.	CSKA	-	„Roma“.	Tiesioginė	trans-
liacija.	21.05	Futbol	Mundial	žurnalas.	21.35	Fut-
bolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„Manchester	City“	-	„	
Bayern“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Schalke“	-	„Chelsea“.	

 euroSPort
9.30	 Dailusis	 čiuožimas.	 „Grand	 Prix“	 serija.	
11.15	Futbolo	apžvalga.	12.00	Jojimo	žurnalas.	
12.15,	 20.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasau-
lio	 taurė.	 13.15,	 21.30	 Akmenslydis.	 Europos	
čempionatas.	 16.00	 Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	
lyga.	 „Real	 Madrid“	 -	 „FC	 Liverpool“.	 17.00	
Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Manchester	
City“	 -	 „FC	 Bayern	 Muenchen“.	 19.00	 Sporto	
linksmybės.	 0.05	 Motosportas.	 GT	 akademija.	
0.15	 Motosportas.	 „Blancpain	 Sprint	 Series“.	
1.15	Angliškasis	biliardas.	Europos	turas.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Toks		

gyvenimas“	(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	 „Viengungis“.
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Trileris		

„Vaiduoklis“	(N-7).
23.30	 „Slapti		

reikalai“	(N-7).
0.25	 „Begėdis“		

(N-14).
1.25	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Kobra	11“	(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

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

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“	(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

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

(N-7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.	
	„FC	Shalke	04“	-	
	„Chelsea	FC.	
Tiesioginė		
transliacija.

23.40	Trileris	
„Susigrąžintoji“		
(N-7).

1.25	 UEFA		
Čempionų	lygos	
apžvalga.

1.40	 „Dingusiųjų	paieškos	
grupė“	(N-7).

9.00, 20.00, 21.50	 Balticum	
TV	žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Aivenhas“	(N-7).
10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.30	Kinomano		

užrašai.
12.45	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

13.15	 „Rani:	maištingoji	
princesė“	(N-7).

14.15	 „Įsimylėti		
šokėją“	(N-7).

15.15	 „Komisaras	Manara“	
(N-7).

16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
17.00	 „Įspūdingiausios	

kelionės	oro	
balionu“.

18.00	 „Departamentas“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Transporteris“		

(N-7).
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
23.20	 „Aivenhas“	(N-7).
0.20	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).

„iŠDAVYStĖ“
TV serialas. JAV. 2013. 
Režisierius D.Zeibelas. 
Vaidina H.Ver, H.Tomas, K.Džonsonas.

Jauna ir talentinga fotografė Sara gyvena puikų gyvenimą, kuriame 
trūksta tik vieno - vyro dėmesio. Kartą, kaip visad atstumta dėl begalinių 
sutuoktinio reikalų, ji sutinka įtakingą advokatą Džeką. Šis vyras gali duoti 
kur kas daugiau nei jos vaikų tėvas. Vis dėlto tai išdavystė. Sarą kankina 
kaltės jausmas ir baimė. Abu jos vyrai netrukus įsitraukia į žmogžudystės 
teismo procesą ir atsiduria priešingose konflikto pusėse.

tV3
23.15

„DĖl ViSKo KAltA meilĖ“
Drama. Vokietija. 2004.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina H.Vais, K.Vildbolcas.

Amanda dirba Plimute ir su savo 
vaikinu Džulianu susitinka tik sa-
vaitgaliais. Kartą Džuliano dėdė 
Hju Hentopas pasiūlo sūnėnui 
darbą Naujojoje Zelandijoje. Vai-
kinas išvyksta. Jis vis labiau tolsta 
nuo Amandos...

„SuSiGrĄŽintoJi“
Trileris. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius M.Džinas.
Vaidina M.Keli, A.Teping, 
D.Kjubitas.

Istorija apie motiną, dvylika metų 
ieškančią savo dukters. Karen sa-
vo vienturtę Heilę prarado, kai šiai 
tebuvo treji. Dėl netekties skaus-
mo moteris apleido savo darbą, 
prarado garsios fotografės vardą 
ir įklimpo į depresiją. 

„uŽPuoliKAi“
Veiksmo Trileris. JAV. 2010.
Režisierius Dž.Liusenhopas. 
Vaidina P.Volkeris, M.Dilonas, 
Dž.Ernandesas.

Bankų plėšikų gauja ką tik įvykdė 
apiplėšimą ir ramiai planuoja naują. 
Tuo metu iš kalėjimo išėjęs bendras 
įkalba apiplėšti banko šarvuotį. Kol 
užpuolikai kuria planą, jų pėdsakais 
pradeda sekti policijos detektyvas.

tV8
 21.05

lnK
22.10

tV6
23.40

rekomenduoja
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“	

(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Ančiukas	Donaldas	
ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	„Kung	
Fu	Panda“.

14.00	Animacinis	f.	„Kempi-
niukas	Plačiakelnis“.

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Žvagulio	klanas	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	TV	serialas	

„Elementaru“	(N-7).
23.10	TV	serialas	

„Išdavystė“	(N-14).
0.10	 TV	serialas	„Pelkė“	

(N-14).
1.10	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.00	 TV	serialas	„Biuras“	

(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	II“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	Nuo...	Iki.
12.55	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.25	 „Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	 „Benas	Tenas“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	„Gyveni-

mo	receptai“	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Kriminalinė	drama	

„Išbandymų	diena“	
(N-14).

0.35	 TV	serialas	„Mafijos	
daktarė“	(N-7).

1.30	 TV	serialas	„Nikita“	
(N-7).

2.25	 TV	serialas		
„Agentai“	(N-7).

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

14“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.35	Lašas	po	lašo.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	

14“	(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	3“	

(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Gyvenimas.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.10	Vakaro	žinios.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Keliaujantys	namų	

dailintojai“.
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.

11.00 	 Emigrantai 12.55	 „Ančiukas	Donal-
	 	 das	ir	draugai“

20.25	 „Gyvenimo	receptai“

Trečiadienis

„MEILĖ GYVENTI“
SerialaS. Vokietija. 2012.
Režisierė P.Vymers.
Vaidina K.Bail, I.Burbach, K.Dyzing.

Tarp nuostabaus grožio Bavarijos kalnų įsikūrusi ligoninė, kuriai va-
dovauja profesorė Joana Lindner. Jos vyras Tomas - teisėjas, o sūnus 
Markas - irgi gydytojas. Šioje klinikoje, be Lindnerių, dirba daug pro-
fesionalių gydytojų ir slaugytojų, pacientai prižiūrimi itin rūpestingai. 
Tačiau darbas - dar ne viskas. Ligoninėje ūžia intrigos, kyla asmeninių 
santykių dramos.

rekomenduoja

TV8
18.00

„DINGUSIŲJŲ  
PAIEŠKOS GRUPĖ“
VeikSmo SerialaS. Belgija. 2008.
Režisieriai J.Ferhejenas, J.Van 
Hubraukas.
Vaidina S.Van Samangas, 
K.Jansensas, J.Devinkas.

Belgijos federalinės policijos Dingu-
sių žmonių skyrius imasi visų prie-
monių, kad reikiamu metu galėtų 
skubiai suteikti reikalingą pagalbą. 
Vienos bylos - tiesiog šeimyniniai 
konfliktai ar klaidingi pavojaus sig-
nalai, o kitos - įvairūs nusikaltimai, 
nuo šantažavimo iki terorizmo...

„BIURAS“
TV SerialaS. JAV. 2010.
Režisieriai R.Einhornas, P.Feigas.
Vaidina S.Kerelas, R.Vilsonas, 
Dž.Fišer.

Biuro klerkai naujame sezone vėl 
aptaria savo asmeninį gyvenimą, 
reklamos akcijas, kalba apie politiką, 
atleidimus ir t.t. Dėmesio centre - va-
dybininkas Maiklas Skotas. Maiklas 
į save žvelgia kaip į kontoros links-
mintoją, verslo išminčių ir laiko save 
„kietu“ draugu. Jis net nenutuokia, 
kad jo pavaldiniai jį toleruoja tik to-
dėl, kad jis jiems moka algas.

„IŠBANDYMŲ DIENA“
kriminalinė drama. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius A.Fukua.
Vaidina D.Vašingtonas,
I.Houkas, S.Glenas.

Los Andželo policijos departamen-
to narkotikų skyriuje pradeda dirbti 
jaunas pareigūnas Džeikas Hoitas. 
Tačiau jau pirmąją darbo dieną jau-
nuolis įsitikina, kad jį globojantis vy-
resnysis porininkas, visų gerbiamas 
Alonzas Harisas, yra korumpuotas...

TV6
1.30

TV3
2.00

LNK
22.10

 TV8
7.50,	15.00	 „Žavūs	 ir	drąsūs“.	8.40,	10.20	Senoji	
animacija.	9.45	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.55	
„Dėl	visko	kalta	meilė“.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.40	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	
gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.05	 Drama	
„Erškėčių	paukščiai.	Nepasakota	istorija“.	

 INfO TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	21.00	
Dviračio	šou.	10.40	Pasivaikščiojimai	su	A.Tereškinu.	
11.10	Pagalbos	skambutis.	12.00,	14.45	Yra	kaip	yra.	
13.05,	15.45	KK2.	14.15	Šefas	rekomenduoja.	17.00,	
22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.00	Informacinė	laida.	6.35,	
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	
klubas.	 7.00,	 9.25	 „Labas	 rytas“.	 11.35	 Gyventi	
sveikai.	12.40	„Bučinys“.	13.35,	14.20	J.Menšovos	
laida.	14.55	Vyriška.	Moteriška.	15.55,	2.55	Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.45,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	
21.20	 „Pagunda“.	 23.35	Vakarinis	Urgantas.	 0.10	
Informacinė	laida.	0.40	Nakties	naujienos.

 REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.30	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 Tinkama	 priemonė.	
10.05	 Informacinė	 laida	 112.	 10.35	 Mano	
tiesa.	 12.20	 „Pėdsekiai“.	 13.20	 „Kariai	 17“.	
15.05	 Informacinė	 laida	 112.	 15.35	 Žiūrėti	
visiems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	Neme-
luok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	
priemonė.	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	
„Tėtis	 turi	 rūpesčių“.	 23.00	 Žiūrėti	 visiems!	
23.35	„Kariai	17“.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	Bet	 kada.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šian-
dien.	9.25	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Gami-
name	su	A.Ziminu.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	
12.35	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendi-
mas.	 13.45	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsitikimas.	
14.25,	 15.35	 „Taikiklyje“.	 17.00	 Kalbame	 ir	
rodome.	18.50	Kriminalinė	Rusija.	19.25	„Bro-
lis	 už	 brolį“.	 21.20	 Dienos	 anatomija.	 22.20	
„Maskva.	Trys	stotys“.	0.15	„Eigulys“.	2.10	Buto	
klausimas.	3.15	„Lošimas	iš	gyvybės“.	
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7.00	 TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N7).

9.00	 Amerikietiškos	
imtynės“	(N7).

11.00	Kalbame	ir	rodome“	
(N7).

12.00	TV	serialas	„Prokurorų	
patikrinimas“	(N7).

13.10	TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

14.10	TV	serialas	„Vedęs	ir	
turi	vaikų“	(N7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N7).
17.00	TV	serialas	„Muchta

ro	sugrįžimas“	(N7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N7).
19.00	TV	serialas	„Detekty

vė	Džonson“	(N7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N7).
21.00	Farai	(N14).
21.30	Trileris	„Striptizas“	

(N14).
23.50	TV	serialas	„Sostų	

karai“	(N14).
0.55	 TV	serialas	„Detek

tyvė	Džonson“	(N7).
1.50	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini
mas“	(N7).

2.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 VMG	sala.
7.55	 „Kulinaras“	(N7).
9.00	 „Albanas“	(N7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N7).
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa	(N7).
13.00	Vantos	lapas	(N7).
13.30	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20, 1.40, 3.30, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.
18.40	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.50	Laikas	krepšiniui.	
Speciali	laida.

19.00	Europos	taurė	2014.	
Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“		Rumunijos	
„CSU	Asesoft“.	
Tiesioginė	transliacija.

21.00	Sąmokslo	teorija	(N7).
22.50	Patriotai	(N7).
23.50	 „Dingęs	pasaulis“	(N7).
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15	Reporteris.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N7).

8.50	 „Džiunglių	knyga	1“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos			

kaip	šventė.
13.45	Lietuvos	kariuome

nės	kūrimas	1918
1919	m.

14.15	Dainuoja	Asta	
Krikščiūnaitė	ir	
Vytautas	Juozapaitis.

14.45	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita	(subtitruota).
18.15	Henrikas	Šablevičius.	

„Kelionė	ūkų	lanko
mis“,	„Apolinaras“,	
„Liuob	šokt,	liuob	
dainiuot“,	„Žiniuonė“.

19.00	Dirigentas	Jonas	Aleksa.
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...formatas.	Poetas	

Petras	Gintalas.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	Komiška	drama	

„Keturi	liūtai“	(N14).
23.45	 ...formatas.	Poetas	

Antanas.	A.Jonynas.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Žmogusvoras“.
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N7).
12.40	 „Audra“	(N7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
16.30	Keksiukų	karai.
17.30	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N7).
20.05	 „Karadajus“	

(N7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Nakties	klajūnai“	
(N14).

23.00	 „Slapti	reikalai“		
(N7).

23.55	Drama		
„Begėdis“		
(N14).

0.55	 „Paskutinė		
tvirtovė“	(N7).

9.15	 	Teleparduotuvė.
9.30	 Adrenalinas	(N7).
10.00	 „Kobra	11“	(N7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N7).

12.00	 „Aferistas“	(N7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N7).
13.30	 „Naujokė“	(N7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos	

lenktynės	(N7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“		
(N7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N7).

18.00	 „Aferistas“	(N7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N7).
20.00	 „Naujokė“	(N7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.		
„FC	Basel	1893“		
„Real	Madrid	
CF.	Tiesioginė	
transliacija.

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.40	 „CSI	kriminalistai“	
(N7).

1.30	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.	

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių	
kronika.	

9.45	 „Departamentas“		
(N7).	

10.45	 „Karamelė“.	
11.45	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.	
12.15	 „Aivenhas“		

(N7).	
13.15	 „Pavojingoji		

Afrika“.	
14.15	 „Nuostabi		

malonė“.	
16.20	 „Rani:	maištingoji	

princesė“		
(N7).	

17.20	 „Tėvai	už	borto“.	
18.00	 „Įsimylėti		

šokėją“		
(N7).	

19.00	 „Karamelė“.	
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.	

20.50	 „Baimė	mylėti“		
(N7).	

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „Transporteris“		
(N7).	

24.00	 „Departamentas“		
(N7).	

 14.15 			 Vytautas	
	 	 	 Juozapaitis

 18.40	 Keliauk!	Pažink!
	 	 Pasidalink!	

 15.45 	 „Prokurorų		
	 patikrinimas“

 14.15	„Nuostabi	malonė“ 10.00		„Kobra	11“ 10.15	 „Duok	leteną!“

TV PROGRAMAlapkričio 26 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Nacionalinė	virtuvė.	10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	 16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiau
sia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigž
dės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	
„Kamenskaja“.	17.30,	1.55	Tiesioginis	eteris.	20.00	
„Jekaterina“.	22.45	Karibų	krizė.	23.40	„Melaginga	
liudytoja“.	0.35	„Prajuokinkite	klouną“	(1).	

 TV Polonia
7.05	Pasaulis	sukasi.	7.55	Miško	istorijos.	8.25	
„Atostogos	su	vaiduokliais“.	9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40,	17.55,	
1.45	„Karšta	tema“.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Namai	 prie	 užlie
jamos	pievos“.	 14.50,	 21.50,	 5.20	 „Vedybos“.	
16.20	Gyvenimo	menas.	16.45	„Zlotopolskiai“.	
17.15	 Myliu	 kiną.	 18.20,	 23.40,	 4.35	 Polonija	
užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	
amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Ekologijos	 laida.	
20.25	 „Vilnoteka“.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	23.25	„Naktys	
ir	 dienos“	 	 kaip	 gimė	 šedevras.	 23.50,	 3.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 0.45	 „Uršula	 Dudziak.	
Gyvenimas	yra	gražus“.	2.45	Animacinis	f.	6.55	
Klajūno	užrašai.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 13.20	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šeiminin
kės“.	5.50,	11.40,	3.25	„Kardašianų	šeimos	aukš
tuomenės	 gyvenimas“.	 7.30,	 10.50,	 18.20	 „Gy
venimas	kaip	 šou“.	8.20,	15.50,	21.15	 „Auksinis	
jaunimas“.	9.10,	17.30,	23.45	„Tikroji	Holivudo	is
torija“.	10.00,	16.40,	0.35,	2.40	„Svajonių	namas“.	
10.25,	 17.05,	 3.05	 „Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	
14.10	 „Išskirtiniai“.	 15.00,	 19.10	 „Mados	projek
tas“.	20.00,	1.50	„Didelė	klaida“.	20.50	„Auksinis	
jaunimas“.	22.05,	1.00	„Vestuvių	projektas“.	

 TV1000
9.25	„Laisvieji	menai“.	11.10	„Sviestas“.	12.45	„Dvie
jų	šimtmečių	žmogus“.	15.00	„Vunderkindai“.	16.55	
„Optimisto	istorija“.	19.05	„Džounsų	šeimynėlė“.	20.50	
„Romo	dienoraštis“.	23.00	„Sparnuoti	padarai“.

 TRaVel
8.00,	12.00,	17.00	Svajonių	kelionė.	8.30,	14.00	Būsto	
paieška.	 9.00,	 14.30	 Didžiulės	 valdos.	 9.30,	 13.30,	
17.30	 Katastrofos,	 gelbėtojai.	 10.00	 Pilių	 paslaptys	
ir	legendos.	11.00,	6.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
12.30,	18.00	Kovos	dėl	bagažo.	15.00,	23.00	Vieš
bučių	paslaptys	ir	legendos.	19.00	Amerikos	maistas.	
20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Kelionių	 aistra.	
22.00	Įspūdingiausios	pasaulio	kelionės	motociklu.

 animal PlaneT
7.25,	16.30	Aligatorių	 tramdytojai.	8.15	Kačių	neį
manoma	nemylėti.	9.10,	15.35	Namai	medžiuose.	
10.05,	18.20	Mutantų	planeta.	11.00	Gyvūnų	 teri
torija.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	
Veterinaras.	13.45,	20.10	Veterinarijos	klinika.	14.40,	
21.05,	2.35	Gyvenimas	laisvėje.	17.25	Blogas	šuo.	
22.00,	 3.25	 Vilkai	 laisvėje.	 23.50,	 5.00	 Gamta	 su	
D.Salmoniu.	0.45,	5.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	

 sPoRT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15,	19.15	
Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	Premjera.	
8.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Valencia	
Basket“		„Unicaja“.	10.00	Ispanijos	„Endesa“	krepši
nio	lyga.	„Joventut“		„FC	Unicaja“.	12.15	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	13.00	Rusijos	„Premier	Le
ague“.	„Dinamo“		„Rubin“.	2014/2015	m.	sezonas.	
15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	
	Sakramento	„Kings“.	2014/2015	m.	sezonas.	17.00	
Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	„PSV	Eindhoven“		„Az	
Alkmaar“.	2014/2015	sezonas.	20.10,	21.10	Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Valencia	Basket“		„Unica
ja“.	22.10,	23.15	WTA	Čempionių	turnyras.	Moterų	
tenisas.	Dominika	Cibulkova		Andrea	Petkovic.	0.20	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	turo	apžvalga.	1.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“		Los	Andželo	
„Clippers“.	2014/2015	m.	sezonas.

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50	Futbol	Mundial	žurnalas.	7.20	Boksas.	Manny	
Pacquiao		Chrisas	Algieri.	10.20	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	„Dinamo“		„Jokerit“.	12.20	UEFA	Čempio
nų	lyga.	CSKA		„Roma“.	14.10	UEFA	Čempionų	
lyga.	 „Manchester	 City“	 	 „Bayern“.	 16.00	 UEFA	
Čempionų	 lyga.	 „Schalke“	 	 „Chelsea“.	 17.50	
„Formulė1“.	18.50	UEFA	Čempionų	lyga.	„Zenit“	
	„Benfica“.	Tiesioginė	transliacija.	21.05	Golfas.	In
side	the	PGA	Tour	žurnalas.	21.35	UEFA	Čempionų	
lyga.	„Atletico“		„Olympiacos“.	Tiesioginė	translia
cija.	23.45	UEFA	Čempionų	lyga.	„Basel“		„Real“.	
1.35	UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.	2.10	
Eurolyga.	„Neptūnas“		„Laboral	Kutxa“.	

 eURosPoRT
9.30	 Motosportas.	 9.45	 Sporto	 linksmybės.	 10.00,	
15.00	 Akmenslydis.	 Europos	 čempionatas.	 13.00,	
1.30	UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Manchester	City“	 	 „FC	
Bayern	Muenchen“.	14.00,	23.20	Šuoliai	nuo	trampli
no.	Pasaulio	taurė.	18.00	Dailusis	čiuožimas.	„Grand	
Prix“	serija.	20.00	FISU	universiados	žurnalas.	20.30	
Trečiadienio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 20.35	 Dailusis	
jojimas.	Pasaulio	 taurė.	21.35	 Jojimas	su	kliūtimis.	
Pasaulio	 taurė.	21.50	Raitelių	klubo	žurnalas.	21.55	
Golfas.	Europos	 turas.	22.30	Žvaigždės	 ir	 renginiai.	
22.35	Jachtų	klubas.	22.45	Trečiadienio	sporto	įvykių	
apžvalga.	22.50	Žvaigždės	iš	arti.	Francois	Pervis.
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23.30 	„Gyvi	numirėliai“  18.00 	 Reporteris  0.45	 „Keturi	liūtai“19.50		„Meilė	kaip	mėnulis“19.30	 Valanda	su	Rūta0.15 		 „Kaulai“

 TV8
7.50,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.45	 „Rutos	Rendel	
detektyvai“.	9.50	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.15	
Senoji	animacija.	10.55	„Erškėčių	paukščiai.	Nepasa-
kota	istorija.	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	14.30,	20.35	„Mote-
rys	meluoja	geriau“.	17.00,	23.45	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	 18.00,	 22.50	 „Meilė	 gyventi“.	 20.00	 Labanakt,	
vaikučiai.	21.05	Drama	„Prisiminimų	metas“.	

 Info TV
5.30	Info	diena.	9.30	Žinios.	10.15,	13.50,	16.30,	
21.00	 Dviračio	 šou.	 10.40	 Autopilotas.	 11.05	
Šefas	 rekomenduoja.	 11.35	 Padėkime	 augti.	
12.00	Yra	kaip	yra.	13.05	KK2.	14.15	Tauro	ragas.	
14.45	24	valandos.	15.40	Nuo...	Iki.	17.00,	22.00	
Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Buči-
nys“.	13.35,	14.20	J.Menšovos	laida.	14.50	Vyriška.	
Moteriška.	15.55,	3.40	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
20.45,	23.30	Lietuvos	„Laikas“.	21.20	„Pagunda“.	
23.40	Vakarinis	Urgantas.	0.15	Informacinė	laida.	

 REn
7.00	 „Vovočka	 4“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.10	 Informacinė	 laida	112.	10.35	Paklydimo	
teritorija	 su	 Igoriu	Prokopenka.	12.25	 „Pėdse-
kiai“.	 13.20	 „Super	 uošvė	 nevykėliui“.	 15.05	
Informacinė	 laida	 112.	 15.35	 Žiūrėti	 visiems!	
16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	
20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.25	 „Žvaigždžių	
gyvenimas“.	23.15	Žiūrėti	visiems!	0.10	„Super	
uošvė	nevykėliui“.	

 nTV MIR
	 5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	Bet	kada.	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šian-
dien.	9.25	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Valgo-
me	 namie.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.35	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.45	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	14.25,	
15.35	 „Taikiklyje“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodo-
me.	18.50	Kriminalinė	Rusija.	19.25	„Brolis	už	
brolį“.	 21.20	 Dienos	 anatomnija.	 22.20	 „Mas-
kva.	Trys	stotys“.	0.15	„Eigulys“.	2.10	Vasarvie-
tės	atsakymas.	3.15	„Lošimas	iš	gyvybės“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Valdžios	sūpuoklės.	Din-
gusios	 žmonos.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Ži-
nios.	10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	
10.55	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypa-
tingas	 atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	
4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.30	 „Kamenskaja“.	
17.30,	1.40	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Jekaterina“.	
21.50	Vakaras	su	V.Solovjovu.	23.30	„Melaginga	
liudytoja“.	0.15	„Prajuokinkite	klouną“	(2).	

 TV PolonIa
7.05	 Pasaulis	 sukasi.	 8.00	 „Čekai	 Lenkijoje“.	
8.25	 „Klasė	 ant	 kulniukų“.	 9.00	 Klausimai	 per	
pusryčius.	12.05	„Laukinė	Lenkija“.	12.40,	17.55,	
1.45	 „Karšta	 tema“.	 13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	
spalvos“.	 13.30,	 18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.35,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
15.55	 „Uršula	 Dudziak.	 Gyvenimas	 yra	 gražus“.	
16.45	„Zlotopolskiai“.	17.15	Kultūros	laida.	18.20,	
22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspre-
sas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	
KucinAlina.	 20.25	 Kultūros	 informacija.	 20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.55,	3.45	„Komisa-
ras	Aleksas“.	23.00,	5.15	Sveika,	Polonija.	23.45	
„Trečiasis	karininkas“.	0.40,	5.55	„Mano	Lenkija.	
Prezidentas	Ryšardas	Kačorovskis“.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.15,	 2.15	 „Tikrosios	 Niujorko	 namų	 šei-
mininkės“.	 6.05,	 12.30,	 4.10	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	gyvenimas“.	6.50,	9.10,	14.20,	17.30,	
20.00,	21.40,	23.45,	1.50	„Išskirtiniai“.	7.35,	10.50,	
18.20	„Gyvenimas	kaip	šou“.	8.20,	15.50,	22.55	„Di-
delė	klaida“.	10.00	„Svajonių	namas“.	10.25,	17.05	
„Vakarėliai	 aplink	 pasaulį“.	 11.40	 „E!	 Naujienos“.	
15.05,	19.10	„Mados	projektas“.	16.40,	0.35	„Svajo-
nių	namas“.	22.05,	1.00	„Vestuvių	projektas“.	

 TV1000
9.10	„Gyvūnas“.	10.50	„Haid	Parkas	prie	Hadsono“.	
12.40	 „Užrašų	knygelė“.	14.50	 „Žmogus	-	voras“.	
17.00	 „Laimė	 viena	 nevaikšto“.	 19.00	 „Jausmų	
vandenynas“.	 21.00	 „Optimisto	 istorija“.	 23.20	
„Džounsų	šeimynėlė“.	1.10	„Gyvūnas“.	

 TRaVEl
8.00,	 12.00,	 17.00	 Svajonių	 kelionė.	 Šveicarijos	
Alpės.	 8.30,	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Andora.	
9.00,	 14.30	 Didžiulės	 valdos.	 9.30,	 13.30,	 17.30	
Katastrofos,	 gelbėtojai.	 10.00,	 15.00,	 22.00	 Vieš-
bučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 11.00,	 16.00,	 21.00,	
24.00	Paminklų	paslaptys.	13.00,	18.00	Kovos	dėl	
bagažo.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	23.00	Miestų	paslaptys.	Glazgas.		

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	„Virtuvė“	

(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Kung	Fu	Panda“.
14.00	 „Kempiniukas	

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	TV	serialas	„Kobra	

11“	(N-7).
23.15	TV	serialas	

„Išdavystė“	(N-14).
0.15	 TV	serialas	„Kaulai“	

(N-14).
1.10	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.00	 TV	serialas	„Biuras“	

(N-7).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 Animacinis	f.	
„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	II“.

7.25	 Animacinis	f.	„Kempi-
niukas	Plačiakelnis“.

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	KK2	(N-7).
11.55	TV	serialas	„Gyveni-

mo	receptai“	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	„Kempi-

niukas	Plačiakelnis“.
13.25	Animacinis	f.		

„Ogis	ir	tarakonai“.
13.35	Animacinis	f.		

„Benas	Tenas“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis		

ir	Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	f.	„Naujieji	

samurajai“	(N-14).
24.00	TV	serialas	„Mafijos	

daktarė“	(N-7).
0.55	 TV	serialas	„Nikita“	

(N-7).
1.50	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

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

14“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Durys	atsidaro.
13.00	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
13.15	 „Džiunglių	knyga“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	

14“	(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	3“	

(N-7).
18.15	Šiandien.
18.50	Tikri	vyrai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Dėmesio	centre.	
21.15	Mūsų	laisvės	metai.	

2009-ieji.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Mūsų	laisvės	metai.	

2009-ieji.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Šiaurės	ir	Pietų	

Amerika“.
1.00	 „Senis“	(N-7).
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Muzikinė	kaukė	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
12.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
13.10	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.10	 „Vedęs	ir	turi		

vaikų“	(N-7).
14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Detektyvė		

Džonson“	(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.		

„Vinetu	ir	jo		
draugas	Ugninė	
Ranka“	(N-7).

23.30	 „Gyvi	numirėliai“		
(1)	(N-14).

0.25	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.20	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.25	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

7.55	 „Kulinaras“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Šeima	-	jėga!
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20, 1.40, 3.30, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Mesingas.	Aplenk-

iantis	laiką“	(N-7).
19.50	 „Kulinaras“	(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė(N-14).
22.00	Reporteris.	Įdomi	

Lietuva.	Orai.
22.50	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.50	 „Dingęs	pasaulis“	

(N-7).
0.50	 VMG	sala.
0.55, 2.55, 5.15		

Reporteris.
2.10, 4.30	 „Pragaras	ant	

ratų“	(N-7).
4.00, 6.15	Mikropasauliai“.	

(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	 „Pamiršti	namai“.	

Poetės	D.Teišerskytės	
ir	kompozitoriaus	
J.Cechanovičiaus	
kūrybos	vakaras.

13.50	Mokslo	sriuba.
14.00	Kasdienybės	aitvarai.
14.45	Kaimo	akademija.
15.15	Kultūros	savanoriai.
15.45	 ...formatas.	Poetas	

Petras	Gintalas.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 „Ateitis,	kuri	suvienijo“.
19.10	 ...formatas.	Poetė	

Dalia	Teišerskytė.
19.20	Roko	opera	„Dievas	

iš	mašinos“.	2013	m.
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	 „Misionierius“.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	LRT	aukso	fondas.	„Ben-

jaminas	Kordušas“.
23.30	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.30	 Dėmesio	centre.
0.45	 Elito	kinas.	Komiška	

drama	„Keturi	liūtai“.
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14.40	 „Leonardas	
Cohenas.	Aš	-	tavo	vyras“

 9.30	 Vienam	gale	kablys23.40	 „Užribis“

 AnimAl PlAnet
7.25,	16.30,	22.55,	4.15	Aligatorių	tramdytojai.	8.15	
Blogas	 šuo.	 9.10,	 15.35	 Namai	 medžiuose.	 10.05	
Mutantų	 planeta.	 11.00	 Gyvūnų	 teritorija.	 12.20,	
6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Vilkai	laisvėje.	
14.40	Gyvenimas	laisvėje.	17.25	Mano	augintinis	-	
interneto	žvaigždė.	18.20	Mieliausi	augintiniai.	21.05,	
2.35	Gyvenimas	laisvėje.	23.50,	5.00	Man	įkando.

 SPort1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15,	19.15	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	Premjera.	8.00	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Gran	Kanarijos	„Her-
balife“	-	„Bilbao	Basket“.	10.00	Čempionai	LT.	Tarp-
tautinis	laisvųjų	imtynių	čempionas.	11.00	Tiesioginė	
transliacija.	Europos	Mini	futbolo	čempionatas.	Graikija	
-	Lietuva.	12.15	Olandijos	 „Eredivisie“	 turo	apžvalga.	
13.00	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„SC	Heerenveen“.	
15.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Toronto	
„Raptors“.	17.00	Rusijos	„Premier	League“.	„Krasno-
dar“	 -	 CSKA.	 2014/2015	 sezonas.	 20.00	 Tiesioginė	
transliacija.	Europos	Mini	futbolo	čempionatas.	Lietuva	
-	Rumunija.	21.15	WTA	Čempionių	turnyras.	Moterų	
tenisas.	 Flavia	 Pennetta	 -	 Alize	 Cornet.	 22.35,	 23.10	
WTA	 Čempionių	 turnyras.	 Moterų	 tenisas.	 Karolina	
Pliskova	 -	 Flavia	 Pennetta.	 23.45	 Rusijos	 „Premier	
League“.	Turo	apžvalga.	0.45	NBA	krepšinio	lyga.	Los	
Andželo	„Clippers“	-	Sakramento	„Kings“.	

 ViASAt SPort BAltic
6.50	UEFA	Čempionų	lyga.	„Atletico“	-	„Olympiacos“.	
8.40	UEFA	Čempionų	 lyga.	 „Basel“	 -	 „Real“.	 10.30	
Golfas.	Inside	the	PGA	Tour	žurnalas.	11.30	Anglijos	
Premier	 lygos	 žurnalas.	 12.00	 „Trans	 World	 Sport“	
žurnalas.	 13.00	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Manchester	
City“	-	„Bayern“.	14.50	Futbol	Mundial	žurnalas.	15.15	
Boksas.	 Manny	 Pacquiao	 -	 Chrisas	 Algieri.	 16.15	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Zenit“	-	„Benfica“.	18.05	Eu-
rolyga.	„Neptūnas“	-	„Laboral	Kutxa“.	19.55	Eurolyga.	
„Crvena	Zvezda“	-	„Neptūnas“.	Tiesioginė	 transliaci-
ja.	21.45	Eurolyga.	 „Laboral	Kutxa“	-	 „Olympiacos“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Eurolyga.	 „Maccabi“	 -	
CSKA.	1.35	UEFA	Europos	lyga.	„Wolfsburg“	-	„Ever-
ton“.	3.25	Boksas.	Nathanas	Cleverly	-	Tony	Bellew	II.	
5.10	Krepšinis.	Eurolyga.	„Maccabi“	-	CSKA.	

 euroSPort
9.35,	16.45,	24.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasaulio	
taurė.	 10.00	 Akmenslydis.	 Europos	 čempionatas.	
13.00,	15.45,	19.00	Angliškasis	biliardas.	Europos	
turas.	14.00	UEFA	jaunimo	lyga.	„Manchester	City“	
-	„FC	Bayern	Muenchen“.	15.00	Žvaigždės	iš	arti.	
Francois	 Pervis.	 15.30	 Sporto	 linksmybės.	 20.00	
Sporto	 lyderiai.	 20.30	 Kalnų	 slidinėjimas.	 20.45	
Akmenslydis.	Europos	čempionatas.	23.00	Kovinis	
sportas.	 „SuperKombat	World	Grand	Prix	Series“.	
1.00	Dailusis	čiuožimas.	„Grand	Prix“	serija.	

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.10	 „Didysis	filmukų	

šou“.
8.35	 „Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas	Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

(N-7).
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Džekas	Teiloras.	

Sergėtojai“		
(N-14).

22.40	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

23.40	 „Užribis“		
(N-7).

0.40	 „Paskutinė		
tvirtovė“	(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam		

gale	kablys.
10.00	 „Kobra	11“		

(N-7).
11.00	 „Dingusiųjų		

paieškos	grupė“	
(N-7).

12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Naujokė“	(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės		
(N-7).

16.00	 „Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Kobra	11“		
(N-7).

18.00	 „Aferistas“		
(N-7).

19.00	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

20.00	 „Naujokė“		
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Drama	„Ruandos	
viešbutis“		
(N-7).

0.05	 „CSI	kriminalistai“	
(N-7).

1.00	 „Dingusiųjų		
paieškos	grupė“	
(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.	

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.	

9.45	 „Įsimylėti		
šokėją“	(N-7).	

10.45	 „Karamelė“.	
11.45	 „Baimė	mylėti“		

(N-7).	
13.40	Reidas.	Eismo		

įvykių	kronika.	
14.10	Pirmasis	Pasaulinis	

karas:	lietuvių		
šalpos	draugijos.

14.40	 „Leonardas		
Cohenas.		
Aš	-	tavo	vyras“.	

16.30	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

17.00	 „Pavojingoji		
Afrika“.	

18.00 	„Komisaras		
Manara“		
(N-7).	

19.00	 „Karamelė“.	
20.00	Balticum	TV		

žinios.	
20.20	 „Šalčio		

gniaužtuose“.	
20.50	 „Trauma“		

(N-7).	
22.50	Balticum	TV		

žinios.
23.05	 „Baimė		

mylėti“		
(N-7).	

„ruAnDoS VieŠButiS“
Drama. Jungtinė Karalystė, Italija, Pietų Afrika. 2004.
Režisierius T.Džordžas.
Vaidina D.Čidlas, S.Okonedo, N.Noltė.

Tai vieno prabangiausių Ruandos sostinės viešbučių valdytojo Polo Ru-
sesabaginos istorija. Filmas pasakoja apie eilinio žmogaus neeilinę drąsą, 
kuri padėjo išgelbėti gyvybę 1268 pabėgėliams. 1994 metų pavasarį 
prasidėjus kovai tarp skirtingų Ruandos etninių grupių, dar vadinamai 
Ruandos genocidu, vos per tris mėnesius hutų radikalai nužudė beveik 
milijoną žmonių. Tai buvo bene žiauriausias dešimtmečio karas.

tV6
21.30

rekomenduoja

„PriSiminimŲ metAS“
Drama. JAV. 2003.
Režisierius Dž.Pačas.
Vaidina D.Delani, D.Roberts,
M.Galager.

Menininkė Megė Kalhun sugrįžta į sa-
vo vaikystės miestelį. Grįžusi ji stengiasi 
susitaikyti su savo atsiskyrusia motina 
Brit Kalhun. Motiną aplanko ir gerokai 
skirtinga nei ji jos sesuo Valeta Proktor. 
Visos paskęsta prisiminimuose...

„KAulAi“
TV serialas. JAV. 2013.
Režisierius H.Hensonas.
Vaidina D.Boreanasas,
E.Dešanel, M.Konlin.

Džefersono instituto antropolo-
gijos specialistė daktarė Brenan 
pakviečiama talkinti atskleidžiant 
seniai įvykdytas žmogžudystes, 
padėti tirti sudarkytus palaikus. 
Moteris dirba kartu su FTB Žmog-
žudysčių skyriaus agentu Butu.

„KoBrA 11“
TV serialas. Vokietija.
2012-2013. 
Režisieriai H.Dycas, A.Bartas,
A.Zandas.
Vaidina E.Atalajus, T.Bekas, 
K.Voivudas.

Sparčiausia policijos komanda, dirbanti 
Vokietijos automagistralėse,  „Kobra 11“ 
kviečia mėgautis kaskadiniais triukais 
ir intriguojančiomis bylomis...

tV8
21.05

tV3
22.10

tV3
0.15
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Nuo šiol žinoma Holivudo žvaigždė  
Skarlet JoHaNSoN (Scarllet Johansson) 
ne tik aktorė ir modelis, bet ir mama.  
Netrukus trisdešimtmetį švęsianti moteris 
rugsėjo 4 d. su savo sužadėtiniu prancūzu 
žurnalistu romenu Durijaku (romain Dau-
riac, 32) susilaukė dukters rouz (rose).

Nors S.Johanson savo, kaip aktorės, karje-
rą pradėjo būdama dar vaikas, pasaulis apie ją 
išgirdo tik 2003 m., kai didžiuosiuose ekranuo-
se pasirodė režisierės Sofijos Kopolos (Sofia 
Coppola) filmas „Pasiklydę vertime“. Aktorė 
pasakojo, kad scenarijus buvo 76 puslapių ir 
padarytas vos už 12 dolerių (33 litus). „Kai ma-
žo biudžeto filmas tampa kultūriniu fenomenu, 
tai didelis siurprizas“, - sakė S.Johanson.

- Praėjo daug laiko nuo tada, kai fil-
mas „Pasiklydę vertime“ jus pavertė 
žvaigžde. Ar dabar į aktorės darbą žiū-
rite kaip nors kitaip?

- Dabar labiau vertinu jį ir tai, ką į jį įdedu. 
Galiu daryti ryžtingesnius sprendimus, nes 
jaučiuosi drąsesnė ir turiu daugiau gyvenimo 

patirties. Jaučiu didesnį pasitikėjimą savo su-
gebėjimais, drąsiai neriu į man nepažįstamas 
sritis. Bet šalia to - niekada nepraradau entu-
ziazmo, kurį jaučiu darbui. Nors praėjo 20 me-
tų, kai pradėjau savo karjerą, vis dar būna to-
kių momentų, kai vaikštau filmavimo aikšte-
lėje ir stebiuosi: „Oho! Mes kuriame filmą.“

- Viename interviu sakėte, kad kino in-
dustrijoje į jus ir kitas moteris žiūrima kaip 
į sekso objektus. Bet ar tai nėra natūralus 
dalykas, kuris ir traukia žmones domėtis 
kino žvaigždėmis ir įžymybėmis?

- Esu tokia pati tokio požiūrio auka kaip ir 
visos kitos. Nejaučiu, kad tai mane kaip nors 
ypatingai palietė. Kartais užtenka nueiti į kokį 
nors naktinį klubą, kad gautum sekso simbolio 
etiketę. Suprantu, kad vyras tikrai ne visada 

pirmiausia atkreipia dėmesį į moters smege-
nis, bet aš manau, jog sugebu savo smegenis 
pateikti kaip didesnį privalumą, kad išvengčiau 
klijuojamos sekso simbolio etiketės.

Kita vertus, džiaugiuosi, kad bendradarbiau-
ju su garsiomis kosmetikos ir drabužių kompa-
nijomis, o fotografuoja mane tik profesionalūs 
fotografai. Priešingu atveju gali greitai nusvilti.

- Jūsų biografijoje - ne vienas provo-
kuojantis filmas. Vienas jų - pavasarį iš-
ėjęs režisieriaus Džonatano Gleizerio 
(Jonathan Glazer) filmas „Po oda“. Ar 
jaukiai jautėtės besifilmuodama scenose, 
kur reikėjo apsinuoginti?

- Nesu nuogo kūno demonstravimo ger-
bėja. Pažįstu savo kūną. Dirbdama tame filme 
visas išankstines nuostatas palikau už durų. 
Be to, nuogumu ten nėra piktnaudžiaujama. 
Praeityje būtent dėl to ir vengiau demons-
truoti savo kūną, nes jis atitraukia visą dė-
mesį nuo tavęs kaip asmenybės.

- Ar besirinkdama projektus vadovau-
jatės intuicija?

- Ja pasikliauju dažnai, kai reikia nuspręs-
ti, ar rinktis komercinį, ar meninį projektą. 
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S.Johanson  
į ketvirtąją dešimtį žengia 

naujomis pareigomis

Kino aiKštelėje 
vengiu demonstruoti 
savo Kūną, nes jis 
atitrauKia visą 
dėmesį nuo tavęs 
Kaip asmenybės
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Niekas nežino tikslios formulės, kaip renkantis 
nesuklysti. Turi tai jausti. Turi rizikuoti ir pasi-
kliauti savo pradiniais instinktais.

- Ar žiūrovai dar gali tikėtis jus išvysti 
romantinėje komedijoje?

- Pastaruoju metu į mano rankas nebuvo pa-
tekęs nė vienas įdomus scenarijus. Man patinka 
šis žanras, bet jis yra sunkus. Vyrauja labai daug 
klišių, todėl sudėtinga surasti tokią siužeto idėją, 
kuri dar niekur nebuvo panaudota.

- Esate jauna, graži. Sutikite, kad dau-
gelis jus laiko savotiška mados dievaite. Ar 
daug dėmesio skiriate savo drabužiams?

- Nesu iš tų, kurie seka naujausias mados ten-
dencijas. Nekreipiu didelio dėmesio rinkdamasi 
drabužius. Man svarbiau, kad jausčiausi patogiai. 
Kai einu į filmų premjeras, man patinka rinktis 
tokius drabužius, kurie siejasi su klasika.

- Fotoaparato blykstės jus seka ne tik 
ant raudonojo kilimo, bet ir gatvėje. Kaip 
dėl to jaučiatės?

- Apie tai, kaip gera būtų tapti nežinomai, 
pagalvoju tik tuomet, kai kokiame nors oro uos-
te einu per apsaugą ir jaučiu, kaip visi mane 
stebi. Arba - kai einu gatve ir visi išsitraukia 
savo telefonus, filmuoja, o paskui nežinia kur 
skelbia. Bet tai dalis mano darbo.

- Netrukus jums sukaks 30. Svarbus ju-
biliejus?

- Man dar ne trisdešimt, todėl nereikia sku-
bėti. (Šypsosi.) Juokinga yra tai, kad turiu dvynį 
brolį ir kai į jį pasižiūriu, stebiuosi ir negaliu 
patikėti, jog jam tuoj sukaks trisdešimt.

- Kaip vertinate dabartinį savo gyveni-
mo etapą?

- Man labai pasisekė, nes pastarieji metai 
buvo labai produktyvūs. Be to, džiaugiuosi, kad 
per dvidešimt metų kine man pavyko įveikti 
daug baimių.

Veidai

TELEVIZIJAUŽ KadRO

S.Johanson  
į ketvirtąją dešimtį žengia 

naujomis pareigomis

n Maistas - pica (tik be ananasų), mėsainis, 
aštrūs vištienos sparneliai
n Spalva - raudona
n Veiksmo filmas - „Karštis“
n Muzikos stilius - klasikinis rokas
n Atlikėjai - Mailsas Deivisas (Miles Davis),  
Bili Holidėj (Billie Holiday), Rozmari Kluni 
(Rosemary Clooney)
n Aktorės - Helena Bonhem Karter  
(Helena Bonham Carter), Džuljetė Luis (Juliette 

Lewis), Meril Stryp (Meryl Streep), Džudi Garland 
(Judy Garland)
n Aktoriai - Geris Sinisas (Gary Sinise), 
Kristoferis Volkenas (Christopher Walken), Tomas 
Kruzas (Tom Cruise)
n Režisieriai - Martinas Skorsezė (Martin 
Scorsese), Fransis Fordas Kopola (Francis Ford 
Coppola) ir Timas Burtonas (Tim Burton)
n Mados kompanijos - „Marc Jacobs“, 
„Chanel“, „Gucci“, „Prada“

akTORĖs MĖGsTaMiaUsi

Suprantu, kad 
vyraS tikrai ne 
viSada pirmiauSia 
atkreipia dėmeSį į 
moterS SmegeniS, 
bet aš manau, 
kad Sugebu Savo 
SmegeniS pateikti 
kaip dideSnį 
privalumą

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Tikras vardas - Skarlet Ingrid Johanson (Scarlett Ingrid Johansson).

n Gimimo data, vieta - 1984 m. lapkričio 22 d., Niujorkas.

n Veikla - aktorė, modelis.

n Ūgis - 160 cm, svoris - 57 kg.

n Jos akių spalva - žalia.

n Santykiai - šiuo metu 

aktorė yra susižadėjusi su 

žurnalistu R.Durijaku. Jiedu 

susitikinėja nuo 2012 m. 

Visai neseniai jie susilaikė 

pirmagimės. Prieš tai aktorė 

buvo susituokusi su aktoriu-

mi Rajenu Reinoldsu (Ryan 

Reynolds), jiedu susituokė 2007 m., išsiskyrė - 2011 m.

n Pirmą kartą savo jėgas filmo aikštelėje ji išbandė 1994 m.

n Aktorės tėtis danas Karstenas Johansonas (Karsten Johansson) yra 

architektas, mama - Melani Sloun (Melanie Sloan) - prodiuserė.

n Ji turi vyresnę seserį Vanesą (Vanessa), kuri taip pat yra aktorė, ir 

dvynį brolį Adrianą (Adrian).

n Aktorė yra alergiška kviečiams ir žiedadulkėms.

FakTai
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Kinas su žvaigžde

n Žanras: nuotykių, fantastinis,  

mistinis, JAV
n Režisierius: Christopher Nolan

n Vaidina: Matthew McConaughey, Anne 

Hathaway, Casey Affleck, Michael Caine, 

Topher Grace, Jessica Chastain ir kiti

„Tarp žvaigždžių“

Šį kartą į „Laisvalaikio“ kino kritiko kėdę  
sėdo aktorė Monika VaičiuLytė (30). nors  
mergina prisipažįsta, kad yra retas svečias kino  
teatruose, šį kartą jai buvo didelis malonumas 
pamatyti filmą „tarp žvaigždžių“. aktorė puikiai 
įvertino tiek filmo aktorius, tiek siužetą, tiek 
pagrindines idėjas.

- Kokius įspūdžius paliko filmas?
- Labai gerus. Šį filmą man rekomendavo pasi-

žiūrėti, ir tikrai nenusivyliau. Man patiko, kad filme 
nagrinėjamas labai įvairus idėjų spektras. Ir galbūt 
kokiame nors kitame filme tai gali pasirodyti kaip 
trūkumas, bet tik ne šiame.

- Kokios temos čia buvo nagrinėjamos?
- Vienas pagrindinių klausimų - ar gelbėti visą 

žmoniją, ar vieną žmogų. Aš galėčiau sulyginti šitą 
filmą su prieš daugiau nei penkiolika metų išėjusiu 
„Armagedonu“. Manau, kad „Tarp žvaigždžių“ drą-
siai pavadinčiau šių laikų „Armagedonu“.

- Filmas trunka beveik tris valandas. Ne-
prailgo laikas?

- Nors filmas truko tikrai ilgai, laikas neprailgo. 
Puiki aktorių vaidyba, garso takelis, siužetas ne-
leido atitraukti akių.

- Kam rekomenduotumėte šį filmą?
- Iš tiesų šį filmą gali žiūrėti labai įvairi audito-

rija - nuo vaikų iki suaugusiųjų, nes čia paliečiamos 
labai įvairios temos - nuo šeimos, meilės iki tarp-
galaktinių, mokslinių, fantastinių visatos aspektų. 
Manau, kad daugelis čia surastų ką nors sau įdo-
maus. Nuoširdžiai rekomenduoju pasižiūrėti.

- Ar dažnai pati einate į kino teatrus?
- Prisipažinsiu, kad nesu iš tų, kurie kiekvieną 

savaitgalį eina į kino teatrą. Tikrai ne. Labai retai 
ten lankausi. Dažniau žiūriu filmus namuose, bet 
tokį filmą verta žiūrėti kino teatre.

- Pagal ką renkatės filmą?
- Siužetas, aktoriai, režisieriai. Įver-

tinu daug ką. Man nepatinka tokie fan-
tastiniai filmai iš pasakų srities, pavyz-
džiui, tokie kaip „Saulėlydis“ ir pan.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Tarp žvaigždžių“ - šiandienis „armagedonas“

filmo  pliusai minusai

Įdomus siužetas
Originalios idėjos

Taupantiems laiką - filmo trukmė

Kartais ne iki galo įtikinantis 

scenarijus

Aktorė Monika Vaičiulytė filmą 
„Tarp žvaigždžių“ rekomenduoja 

žiūrėti kino teatre
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 10.30, 13.15, 16, 
18.45, 21.30 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d. 10.10, 
14.40, 19.15 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-27 d. 12.20, 
16.55, 21.20, 21.55 val. (27 d. 21.20 val. seansas nevyks; 
21.55 val. seansas vyks 27 d.).
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 16.10 val.
„1971-ieji“� (karinė drama, D.Britanija, N-16) -  
21-27 d. 19.40 val.
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (nuotykių komedija, 
D.Britanija, Vokietija, Pietų Afrika) - 25 d. 17.45 val. 
(FACEBOOK premjera).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) - 26 d. 
17.50 val. (M-1 premjera).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 11, 14.30, 17.10, 18.10, 20.10, 20.50 val.
„Redirected / Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 21-27 d. 14.20, 16.30, 21.50 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21-27 d. 
14.10, 19, 21.10 val. (27 d. 19 val. seansas nevyks).
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 10.40, 
12.50, 15 val.
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 21-27 d. 
11.50, 18.50 val. (24 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
21-27 d. 11.10, 13.30 val.
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV,  
N-16) - 21-27 d. 15.50, 21.40 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 21-27 d. 21 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 16.45 val.

„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 21-24, 27 d. 17.50 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-23 d. 11.20 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 13.40 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 12 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 12.15, 13.30, 15, 
16.20, 18, 21.10 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d. 12, 14.15, 
19 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-27 d. 16.30, 
21.30 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 11.10, 14.15, 
17.45, 20.30 val.
„1971-ieji“� (karinė drama, D.Britanija, N-16) - 21-27 d. 
14.30, 16.50, 19.15, 21.40 val.
„Sevilijos kirpėjas“� (opera, originalo k.) - 22 d. 
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!).
„Faraono duktė“� (baletas) - 23 d. 17 val. (Vaizdo įrašas 
iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (nuotykių komedija, 
D.Britanija, Vokietija, Pietų Afrika) - 25 d. 18.45 val. 
(FACEBOOK premjera).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) - 26 d. 
18.30 val. (M-1 premjera).
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21-27 d. 
13.45, 17, 19.30, 21.50 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 14.45, 18.10, 19.30, 20.45 val.  
(22, 27 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 11.40, 18, 
21.30 val. (26-27 d. 18 val. seansas nevyks).

„Redirected / Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 21-27 d. 18.30, 21 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 21-27 d. 11, 12.30 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 14.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 11, 15.45 val. 
(11 val. seansas vyks 22-23 d.; 22 d. 15.45 val. seansas 
nevyks).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
21-27 d. 12, 13.15 val. (12 val. seansas vyks 22-23 d.).
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 21-27 d. 15,  
21.20 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 22-23 d. 12.40 val.
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV,  
N-16) - 21-23, 25-27 d. 18.20 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 21, 23-27 d. 21.45 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-22, 24-27 d. 
16.15 val.
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 21-22, 24, 
26-27 d. 18.45 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk-
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 21-27 d. 14 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 21-27 d. 16 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Ida“� (drama, Lenkija, Lietuva) - 21 d. 16.50 val.  
22, 23 d. 16 val. 24 d. 14 val. 25 d. 21.30 val. 26 d.  
16.20 val. 27 d. 18.45 val.
„Sen Loranas. Stilius - tai aš“� (drama, Prancūzija,  
N-18) - 21 d. 18.30 val. 22 d. 20.10 val. 24 d. 15.40 val. 
25 d. 18.45 val. 26 d. 20.30 val. 27 d. 16 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą“� (komedija, 
Kroatija, Švedija) - 21 d. 21.15 val. 22 d. 18 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
22 d. 14 val.

Tris apdovanojimus pelnė Morteno Til-
dumo (Morten Tyldum) drama „Nešvarus 
žaidimas“ („The Imitation Game“) - prizus 
gavo režisierius Mortenas Tildumas, aktorius 
Benediktas Kamberbečas (Benedict Cumber-
batch) ir aktorė Kira Naitli (Keira Knightley), 
kaip geriausia antro plano aktorė.

Geriausia aktore pripažinta Džuliana 
Mur (Julianne Moore) už vaidmenį filme 
„Vis dar Elis“ („Still Alice“). „Hollywood 
Film Awards“ garbės apdovanojimas atite-
ko Maiklui Kytonui (Michael Keaton).

„Hollywood Film Awards“ apdovanoji-
mai skiriami nuo 1997 metų.

„Laisvalaikio“ inf.

Filmui „Dingusi“ - pagrindinis apdovanojimas
Per kino apdovanojimų ceremoniją 
„Hollywood Film Awards“ Holivude pa-
grindinis apdovanojimas skirtas režisie-
riaus Deivido Finčerio (David Fincher) 
kino juostai „Dingusi“ („Gone Girl“). Šiai 
juostai taip pat skirtas apdovanojimas 
už geriausią scenarijų.

Filmas „Dingusi“ su Benu Afleku  
(Ben Afleck) ir Rozemunda Paik (Rozamund 
Pike) dar rodomas Lietuvos kino teatruose

EPA-Eltos nuotr.
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„Vaikystė“
„Boyhood“

Filmas patiks, jei patiko: „Prieš saulė-
tekį“, „Gyvenimo medis“, „Berniukas dry-
žuota pižama“ ir jei esate įsitikinę, kad vai-
kystė - gražiausias gyvenimo etapas.

Nebanalių romantinių pasakojimų mė-
gėjai neabejotinai žino unikalų du dešimt-
mečius besitęsiantį projektą, kuriame 
vaidina Džulija Delpi (Julie Delpy), Eta-
nas Haukas (Ethan Hawke): 1995 m. fil-
mą „Prieš saulėtekį“, 2004-ųjų „Prieš 
saulėlydį“ ir 2013 m. „Prieš vidurnaktį“. 
Šiose trijose juostose pasakojama dviejų 
netikėtai susitikusių įsimylėjėlių gyveni-

mo istorija. Natūraliai sendami aktoriai 
istorijai suteikia nepakartojamo auten-
tiškumo.

Šios trilogijos režisierius Ričardas 
Linkleiteris (Richard Linklater) su nauju 
savo filmu „Vaikystė“ žengia dar toliau. 
Juosta pasakoja Meisono istoriją - nuo 
penkerių iki 18 metų. Pradėtas filmuoti 
2002-aisiais, filmas seka tų pačių veikė-
jų gyvenimus ištisus vienuolika metų. 
Pagrindinio vaidmens atlikėjas aktorius 

Elaras Koltreinas (Ellar Coltrane) tiesio-
gine prasme užaugo priešais kino kame-
rą. Kai filmas buvo pradėtas kurti, jam 
buvo septyneri, dabar - devyniolika. Ati-
tinkamai auga bei sensta ir visi kiti filmo 
aktoriai.

Unikalus kino projektas leidžia visiškai 
kitu žvilgsniu pamatyti kiekvienam įprastą 
ir, atrodytų, paprastą (ar net nuobodų) šei-
mos gyvenimą.
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KINAS

Premjera

„Nono, berniukas Zigzagiukas“� (filmas vaikams, 
Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Prancūzija, V) - 23 d. 14 val.
„Paskutinis tango Paryžiuje“� (drama, Italija) - 23 d. 
18 val.
„Dingusi“� (drama, JAV) - 23 d. 20.40 val. 24 d. 18.15 
val. 25 d. 16 val. 27 d. 20.20 val.
„Dalelių karštinė“� (dokumentika, JAV) - 24 d. 21 val.
„Altajaus montažas / Vulkanovka. Po didžiojo 
kino“� (dokumentinis f., Lietuva) - 26 d. 18 val.

MULTIKINO OZAS
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 10.45, 13.30, 16.15,  
19, 21.45 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21, 23 d. 11.30, 
13.10, 15.15, 17.30, 19.45 val. 22 d. 11, 13.10, 15.15, 
17.30, 19.45 val. 24-25, 27 d. 11.30, 13.10, 15.15,  
17.30 val. 26 d. 13.10, 15.15, 17.30 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-23 d. 22 val.  
24-27 d. 19.45, 22 val.
„1971-ieji“� (karo drama, D.Britanija, N-16) - 21-27 d. 
19.15, 22.10 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 21-27 d. 13.45, 20.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21-26 d. 17, 
18.30, 21.30 val. 27 d. 17, 21.30 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 21 d. 11, 13, 15.15, 17.15 val. 22 d. 
13, 15.15 val. 23-25, 27 d. 11, 13, 15.15 val. 26 d.  
11, 15.15 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-22, 24-27 d. 12.10, 14.15, 
16.30 val. 23 d. 10.05, 14.15, 16.30 val.
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV,  
N-16) - 21 d. 15, 19.15 val. 22-26 d. 15, 17, 19.15 val.  
27 d. 14.45, 16.45 val.

„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 15.15, 17.15, 18.45, 21 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija, N-16) - 21-27 d.  
21.15 val.
„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
Prancūzija, V) - 21-22, 24-25 d. 10.15, 12.45 val. 23 d. 
10.15, 12 val. 26 d. 10.45, 12.45 val. 27 d. 10.15, 12.30 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) - 21-
22, 24-25 d. 10.30, 13 val. 23 d. 10, 12.30 val. 26-27 d. 
10.30, 12.45 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija,  
dubliuota lietuviškai, JAV, 3D, V) - 21, 23-27 d.  
11 val. 22 d. 10 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 21, 24-27 d. 10 val. 22 d. 11.15 val. 
23 d. 12.45 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 22 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 26 d. 12 val. 
(Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Interviu su D.Banioniu“�:
„Adomas Mickevičius. Realybės versijos“�/ 
„Juozas Miltinis. Nežinomas interviu“� (dokumenti-
nis f., Lietuva) - 21 d. 17.30 val.
„Po merginų sijonais“� (komedija, Prancūzija) -  
21 d. 19 val.
Uždaras seansas - 22 d. 15 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 25 d. 17.15 val.
„Mona“� (drama, Latvija, Islandija) - 25 d. 19.20 val.
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva) - 26 d. 17.30 val.
„Tėve mūsų, kuris esi medyje“� (drama, Australija, 
Vokietija, Italija) - 26 d. 19 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 27 d. 17.30 val.
„Stounhersto beprotnamis“� (mistinis trileris, JAV,  
N-13) - 27 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 10.20, 13.10, 16, 18.45, 
20.15, 21.20, 23.59 val. (25-27 d. 20.15 val. seansas nevyks; 
21.20 val. seansas vyks 25-27 d.; 23.59 val. seansas vyks 
21-22 d.).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d. 12.20, 
14.30, 19 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-27 d. 16.40, 
21.15, 21.30, 23.30 val. (25-27 d. 21.15 val. seansas 
nevyks; 21.30 val. seansas vyks 25-27 d.; 23.30 val.  
seansas vyks 21-22 d.).
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 25-27 d. 12.15,  
16.20 val.
„1971-ieji“� (karinė drama, D.Britanija, N-16) - 21-27 d. 
12.30, 15, 15.40, 21.10, 23 val. (12.30, 15 val. seansai 
vyks 21 d.; 15.40, 21.10 val. seansai vyks 25-27 d.; 23 val. 
seansas vyks 21-22 d.).
„Sevilijos kirpėjas“� (opera, originalo k.) - 22 d. 
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!).
„Faraono duktė“� (baletas) - 23 d. 17 val. (Vaizdo įrašas 
iš Maskvos Didžiojo teatro).
Scanorama 2014 (festivalis) - 21-23 d.
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (nuotykių kome-
dija, D.Britanija, Vokietija, Pietų Afrika) - 25 d. 18 val. 
(FACEBOOK premjera).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) - 26 d. 
18.20 val. (M-1 premjera).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 12.50, 17, 20.30, 21.30, 22.50 val.  
(22-23, 27 d. 17 val. seansas nevyks; 22 d. 20.30 val. 
seansas nevyks; 25-27 d. 21.30 val. seansas nevyks;  
22.50 val. seansas vyks 21-22 d.).

Kino teatruose - nuo lapkričio 21 d.

n Drama, JAV, 2014

n Režisierius: Richard Linklater

n Scenarijus: Richard Linklater

n Vaidina: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, 

Ethan Hawke ir kiti

n IMDB: 8,5/10

Filmo žvaigždės - Elaras Koltreinas (Ellar 
Coltrane) ir Etanas Haukas (Ethan Hawke)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„1971-ieji“
„71“

Filmo režisierius Janas Demandžas 
(Yann Demange) - patyręs televizijos reži-
sierius. Didžiajame kine debiutiniu jo filmu 
tapusi juosta „1971-ieji“ garsiai pareiškė - į 
kino olimpą ką tik įžengė naujas talentas. 
Šis filmas sulaukė daugybės kino kritikų 
liaupsių, o kino festivaliuose nuo žiūrovų 
gausos lūžo salės. Atskirų pagyrų nusipel-
nė ir pagrindinio vaidmens atlikėjas - Dže-
kas O’Konelis (Jack O’Connell). Sparčiai 
kylanti kino žvaigždė itin įtaigiai įkūnijo 
sutrikusį ir pėstininku valdžios rankose ta-
pusį jauną kareivį.

Kariniai konfliktai - tai šachmatai, kai 
kažkas dėlioja figūrėles, lentoje verda aist-
ros, o pėstininkai aukojami be jokio gailes-
čio... Istorinėje veiksmo dramoje „1971-ieji“ 
atskleidžiami juodžiausi Airijos dienų pus-
lapiai. Pagal tikrus įvykius sukurtas filmas 
pasakoja apie jauną britų karį, atsidūrusį 
karo zona tapusiame Belfasto mieste.

Filmo herojus Garis Hukas - armijos 
naujokas. Vaikinas užaugo vaikų namuose, 
kur iki šiol gyvena ir jaunesnysis jo brolis. 

Tvirto pagrindo po kojomis neturinčiam 
jaunuoliui į galvą šauna mintis, kad armija 
yra ta vieta, kur jis galėtų pradėti savaran-
kišką gyvenimą. Tačiau jis nė pagalvoti ne-
galėjo, kad viena pirmųjų jo užduočių bus 
vykti į pilietinio konflikto zona tapusį Bel-
fastą. Ramaus miesto gatves katalikų ir pro-
testantų riaušės pavertė karo zona. Žmonės 
suirzę ir įbauginti, o valdžiai atstovaujantys 
kariai - didžiausi jų priešai.

„Forum Cinemas“ inf.

„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21-27 d. 
16.20, 18.30, 20.45, 23.50 val. (20.45 val. seansas vyks 
25-27 d.; 23.50 val. seansas vyks 21 d.).
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 10.30, 12.40, 14.50 val. 
(22-23 d. 14.50 val. seansas nevyks).
„Redirected / Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 21-27 d. 13, 18.20, 20.45 val.  
(18.20 val. seansas vyks 25, 27 d.; 25-27 d. 20.45 val. 
seansas nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 21-27 d. 18, 22.30 val. 
(18 val. seansas vyks 26 d.; 22.30 val. seansas vyks 22 d.).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
21-27 d. 10.50 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 21-27 d. 15.15,  
20.40 val. (20.40 val. seansas vyks 25-27 d.).
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 21-27 d. 12.10, 14.45, 18.10, 19.45 val. (12.10, 
14.45 val. seansai vyks 21 d.; 24-27 d. 18.10 val. seansas 
nevyks.; 19.45 val. seansas vyks 25-27 d.).
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.40, 11.50 val.  
(10.40 val. seansas vyks 22-23 d.; 11.50 val. seansas vyks 
25-27 d.).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 10.10 val.
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 25-27 d. 14 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 25-27 d. 21.45 val.

CINAMON
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) -  
26 d. 19 val. (M-1 premjera).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d. 10.30, 
12.45, 15 val. (10.30 val. seansas vyks 22-23 d.).

„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-27 d. 18, 19.30, 
21.45 val.
„1971-ieji“� (karinė drama, D.Britanija, N-16) -  
22, 24, 26 d. 20.15 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 21.30 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 
21.05 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 21, 23, 25, 
27 d. 20.15 val.
„Dviejų naktų nuotykis“� (romantinė komedija, JAV, 
N-16) - 21-27 d. 17.15, 21.30 val. (22, 24, 26 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 11.30, 13.35, 15.45 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 21-27 d. 12.30, 14.45, 17 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 14.30, 18.15, 21.15 val.
„Redirected / Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 21-27 d. 19, 22.30 val. (26-27 d.  
19 val. seansas nevyks).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
21-27 d. 12 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 21-27 d. 10.15, 13, 15.45, 
18.30, 21.15 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 21-27 d. 10.30, 
12.45, 15, 19.40 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 21-27 d. 17.15, 
21.55 val.
„Sevilijos kirpėjas“� (opera, originalo k.) - 22 d. 
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!).

„Faraono duktė“� (baletas) - 23 d. 17 val. (Vaizdo įrašas 
iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (nuotykių kome-
dija, D.Britanija, Vokietija, Pietų Afrika) - 25 d. 19 val. 
(FACEBOOK premjera).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27 d. 19 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) - 26 d. 
18.20 val. (M-1 premjera).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 21-27 d. 11, 14.30, 18.10, 20.45, 21.10 val.  
(25, 27 d. 18.10 val. seansas nevyks; 27 d. 20.45 val. 
seansas nevyks; 21.10 val. seansas vyks 27 d.).
„Redirected / Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
N-18) - 21-27 d. 16.05, 19, 21.30 val. (22-23 d. 19 val. 
seansas nevyks).
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
21-27 d. 10.10, 12.25 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) -  
21-27 d. 17.05, 19.20 val. (22-23 d. 17.05 val. seansas 
nevyks).
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 21-27 d. 10.20, 14.40 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, D.Britanija, JAV, 3D, V) - 21-27 d. 12.30,  
16.50 val.
„Dėžinukai“� (animacinė nuotykių komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV, V) - 21-27 d. 11.30, 13.50 val. (11.30 val. 
seansas vyks 22-23 d.).
„Karti, karti 2“� (komedija, Rusija, N-16) - 21-27 d. 
18.20, 21.50 val. (24, 26-27 d. 18.20 val. seansas nevyks; 
22 d. 21.50 val. seansas nevyks).
„Su meile, Rouzė“� (romantinė komedija, D.Britanija, 
Vokietija, N-13) - 21-27 d. 14.50 val.
„Džesabelė: dvasios prakeiksmas“� (siaubo f., JAV, 
N-13) - 21-27 d. 21.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

Kino teatruose - nuo lapkričio 21 d.

n Istorinė veiksmo drama, Didžioji Britanija, 

2014
n Režisierius: Yann Demange

n Vaidina: Jack O’Connell, Sam Reid, Sean 

Harris, Paul Anderson, Charlie Murphy ir kiti

n IMDB: 7,7/10

Filmas „1971-ieji“ sulaukė 
daugybės kino kritikų liaupsių

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
21, 22 d. 18.30 val.; 23 d. 12 val. -  Premjera! 
P.Čaikovskio „Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje -  K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
21 d. 19 val. Mažojoje salėje -  S.Palsson „Nuošaly“.  
Rež. G.Padegimas.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje -  F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
22 d. 16 val. Studijoje - „Poetė“ (Salomėjos Nėries  
dienoraščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R.Garuolytė.
23 d. 16 val. Mažojoje salėje -  „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
23 d. 16 val. Studijoje -  T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje -  „Yolo“.  
Rež. P.Makauskas.
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje -  F.Molnar 
„Lilijomas“. Rež. L.Bagossy.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje -  M.Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. -  „Trio (J.Bramso, R.Šumano ir Klaros 
Šuman meilės istorija)“. Rež. P.Galambosas (Vengrija).
22 d. 18.30 val. -  Juozo Erlicko programa -  „Ne visi 
namie“.
23 d. 12 val. -  „Brangusis atrakcionų parko dėde!“  
Rež. O.Lapina.

23 d. 16 val. -  „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.
25 d. 18.30 val. -  M.Ivaškevičiaus „Mistras“.  Rež. R.Tuminas.
26 d. 18.30 val. -  Premjera! N.Erdmano „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.
27 d. 18.30 val. -  B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
21 d. 18 val. -  E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“.  
Rež. P.E.Landi.
22 d. 12 val. 99 salėje -  J.Erlicko „Bilietas iš dangaus“ 
(muzikinis spektaklis vaikams ir jaunimui).  
Rež. D.Jokubauskaitė.
22 d. 18 val. -  M.McDonagh „Pagalvinis“. Rež. J.Vaitkus.
23 d. 15 val. -  „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
Rež. E.Jaras.
23 d. 18 val. 99 salėje -  C.Murillo „Tamsos žaidimas“. 
Rež. D.Rabašauskas.
25 d. 18 val. -  A.Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val. -  R.Cooney „Nr.13 (Out Of Order)“. 
Rež. E.Murašov.
22 d. 18.30 val. -  F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietu-
viškais). Rež. M.Poliščiuk.
22 d. 12 val. -  J.Švarc „Sniego karalienė“. Rež. A.Ščiuckij.
23 d. 12 val. -  J.Ščiuckij „Coliukė“. Rež. J.Ščiuckij.
23 d. 18.30 val. -  J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ (su 
lietuviškais titrais, N-18). Rež. A.Jankevičius.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

21 d. 18 val. -  „Ne pagal šio pasaulio madą“. Fantazija 
apie poetą Kristijoną Donelaitį.
22 d. 12 val. -  „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
22 d. 14 val. -  „Baltos pasakos“ (pagal H.K.Anderseną).
23 d. 14 val. -  „Coliukė“ (pagal H.K.Anderseno pasaką).

„DOMINO“� TEATRAS
22 d. 12 val. -  R.Kūnio „Šeimyninis įvykis“.  
Rež. M.Slawinski.
23 d. 19 val. -  B.Nušičiaus „Daktaras“. Rež. A.Večerskis.
24 d. 19 val. -  K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.  
Rež. M.Slawinski.
25 d. 19 val. -  B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

MENŲ SPAUSTUVĖ
21 d. 19 val. Juodojoje salėje -  Premjera! GESH’move 
pristato: „K.ID“. Choreogr. E.Vizbaraitė.
22 d. 19 val. Juodojoje salėje -  „Aritmijos“. Choreogr. 
V.Jankaukas.
22 d. 12 val. Kišeninėje salėje -  „Tarmių stalas“.  
Rež. S.Degutytė.
23 d. 12 val. Kišeninėje salėje -  „Gandro dovana“ 
(„Stalo teatras“).
23 d. 16 val. Juodojoje salėje -  „Tėčio pasaka“.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
21 d. 19 val. -  „Išėjau aš stotin“. Rež.: Vytautas 
V.Landsbergis ir A.Giniotis.
22 d. 12 val. -  „Grybų karas ir taika“ (pagal Justiną 
Marcinkevičių). Rež. A.Giniotis.
22 d. 19 val. -  „Gerbiami piliečiai!“ (pagal M.Zoščenkos 
kūrybą). Rež. A.Giniotis, A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.
23 d. 12 val. -  „Mamulė Mū“. Rež. A.Sunklodaitė.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
23 d. 13 val. -  „Trys pingvinai (Arba „Prie laivo 8.00“)“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
23 d. 19 val. -  Premjera! „Vertėjas“.  
Rež. A.Gian (JAV) / M.Mačiulis.

Humoro jausmo nestokojantis žurnalistas, po-
litikas, signataras Česlovas Juršėnas, apsilankęs 
Vilniaus mažojo teatro premjeroje „Savižudis“, 
sako, kad spektaklis jam priminė jo jaunystės lai-
kus ir „komunalines istorijas“, kurias dažnai nu-
šviesdavo jo redaguotos „Vakarinės naujienos“.

- Kokių minčių sukėlė Vilniaus mažojo 
teatro premjera pagal garsų Nikolajaus 
Erdmano kūrinį?

- N.Erdmanas labai subtiliai pastebėjo to lai-
kotarpio, kuris vadinamas NEP’u (Naujoji eko-
nominė politika), blogybes ir viso to gyvenimo 
laikotarpio esmę: žmonių psichologiją, charak-
terius, sumiesčionėjimą. Tuo metu vieni pratur-
tėjo ir gyveno prabangoje, o kiti buvo vargšai, 
neturėjo darbo, kaip ir mūsų herojus Podsekal-
nikovas. Su juo kankinosi žmona ir uošvė. Tai 
buvo laikai po suirutės. Radosi laisva rinka. Vis-
kas, kas buvo drausta, tapo galima. Pjesės au-
torius subtiliai sukritikavo tuometinį gyvenimą. 
Ir žinoma, tie, kurie buvo viršuje, tarp jų ir Sta-
linas, tai suprato. Laimei, kad autorių nubaudė 
ne itin žiauriai - trejų metų tremtimi. Jis atsilai-
kė ir, kiek žinau, buvo priverstas kurti linksmus 

„Savižudžio“ premjera: yra kam mus prajuokinti ir priversti susimąstyti
Gabrielės Tuminaitės režisuota Vilniaus mažojo teatro premjera „Savižudis“ su-
laukė ypatingo susidomėjimo ir pozityvių vertinimų. Spektaklyje vaidina talen-
tinga Rimo Tumino mokinių karta: „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatai Dauman-
tas Ciunis ir Tomas Rinkūnas, taip pat Indrė Patkauskaitė, Agnė Šataitė, Tomas 
Rinkūnas, Tomas Stirna, Tomas Kliukas, Agnė Kiškytė ir Artūras Dubaka.

su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Česlovas Juršėnas ir Rimas Tuminas 
Vilniaus mažajame teatre

Aurimo Matulaičio nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje -  A.Čechovo „Žuvėdra“. 
Rež. D.Kazlauskas (J.Miltinio dramos teatras).
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje -  R.Thomas „Vyras 
spąstuose“. Rež. D.Kazlauskas (J.Miltinio dramos teatras).
25 d. 18 val. Rūtos salėje -  D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
25 d. 19 val. Ilgojoje salėje -  R.Kazlo „Palata“. Rež. R.Kazlas.
26 d. 18 val. Ilgojoje salėje -  B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18 val. -  „Madam Pompadur“. 2 d. operetė.  
Rež. ir choreogr. A.Cholina.
22 d. 18 val. -  „Mieloji Čariti“. 2 d. miuziklas.  
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Geniušas.
23 d. 12 val. -  „Grybų karas ir taika“. 2 d. operėlė-paro-
dija. Rež. A.Giniotis. Dir. V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
21 d. 18 val. -  K.Kostenko „Hitleris ir Hitleris“.  
Rež. S.Rubinovas.
22 d. 18 val. -  F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
23 d. 18 val. -  D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
22 d. 18 val. -  Premjera! H.Pinter „Gnomai“.  
Rež. A.Veverskis.
23 d. 14 val. -  A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
22 d. 12 val. -  „Princesės gimtadienis“.  
Rež. A.Stankevičius.

22 d. 18 val. -  Tarptautinis Indijos klasikinio meno festi-
valis „Sursadhana -  2014“.
23 d. 12 val. -  „Zuikio kaprizai“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
„Domino“ teatro gastrolės
22 d. 18 val. -  P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
23 d. 18 val. -  J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18.30 val. -  G.Kuprevičiaus „Veronika“. 2 v. miuziklas.
22 d. 18.30 val. -  „Altorių šešėly“. 2 d. šokio  
spektaklis. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.
23 d. 13 val. -  A.Kučinsko „Makaronų opera“. 2 v. opera 
vaikams.

ŽVEJŲ RŪMAI
21 d. 18 val. -  T.Murphy „Sugrįžimas“. Rež. A.Pociūnas.

KONCERTŲ SALĖ
24 d. 19 val. -  Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“  
Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
22 d. 11 ir 12 val. -  Premjera! „Sapnų pasakėlė -  van-
denynas“. Rež. D.Savickis.
23 d. 12 ir 14 val. -  „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. -  K.Borutos „Baltaragio malūnas“.  
Rež. A.Pociūnas.
22 d. 18 val. -  „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą).  
Rež. J.Vaitkus.
23 d. 12 val. -  „Blusyno pasakojimai“. Rež. A.Gluskinas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje -  Lietuvos kamerinis 
orkestras ir L.Shambadalas. Solistas Mathis Kaspar Stier 
(fagotas). Dir. L.Shambadal.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje -  Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Simfoniniai šokiai 2“. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Dir. M.Barkauskas.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
23 d. 16 val. -  Pianistės Irenos Uss jubiliejinis vakaras. 
Armonų trio: I.Armonaitė (smuikas), R.Armonas (violonče-
lė), Irena Uss (fortepijonas). Armonas-Uss Duo: R.Armonas 
(violončelė), I.Uss (fortepijonas), E.Armonas (violončelė).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
21 d. 19 val. -  „Simone Zanchini quartet“. Atlikėjai: 
S.Zanchini (akordeonas, efektai, Italija), S.Bedetti (sak-
sofonas, Italija), S.Senni (kontrabosas, Italija), K.Marktl 
(mušamieji, Austrija).
22 d. 19 val. -  Koncertas skirtas Vytauto Miškinio  
60-mečiui. Atlikėjai: choras „Brevis“, dir. G.Venislovas.

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
21 d. 18 val. Didžiojoje salėje -  Baigiamasis koncertas. 
Zalcburgo Mozarteum universiteto prof. J.Wallnigo meis-
triškumo kursų dalyvių baigiamasis koncertas. Dalyvauja: 
LMTA Dainavimo katedros studentai.
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje -  Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureatų kūrybos vakarų ciklas. Dalyvauja: 
„Vilniaus fagotynas“, Vilniaus miesto sav. choras „Jauna 
Muzika“, šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

tekstus NKVD šokių ir dainų ansambliui. Ir, 
deja, taip ir nepamatė šios pjesės pastatymo.

- Pjesę kūrė jaunų aktorių trupė. Dau-
guma jų - maestro Rimo Tumino mokiniai. 
Du iš jų - D.Ciunis ir T.Rinkūnas - „Auksinio 
scenos kryžiaus“ laureatai. Kuris aktorius 
ar aktorė jums padarė didžiausią įspūdį?

- D.Ciunis. Jis vaidina pagrindinį vaidmenį. 
Džiaugiuosi, kad režisierė jauna ir kolektyvas 
jaunas. Vadinasi, mes, vyresnieji, galime būti 
ramūs, kad yra kam mus pakeisti, yra kam mus 
prajuokinti, kita vertus, priversti susimąstyti. Šis 
spektaklis ne tik linksmina (salėje girdisi tai ty-
lesnis, tai garsesnis juokas), jis ragina susimąs-
tyti - ar viską teisingai darome. Visi tie dalykai, 
apie kuriuos kalbama spektaklyje, kaip tam tikras 
aidas yra atėję iki mūsų.

- Užsiminėte, kad skaitėte N.Erdma-
ną. Ar prieš kiekvieną spektaklį pasiruo-
šiate - perskaitote pjesę?

- Aš kitaip negaliu. Visada, kai einu į spek-
taklį - ar tai būtų Šekspyras, ar Erdmanas, ar 
lietuvių autorius, kurį esu skaitęs mokyklos 
laikais, - visuomet perskaitau kūrinį, atgaivinu 
atmintį. Taip įdomiau žiūrėti. Man įdomu pa-
lyginti - kaip tai matė autorius ir kaip tai mato 
režisierius.

„Savižudžio“ premjera: yra kam mus prajuokinti ir priversti susimąstyti
Televizijos laidų vedėja 
 Ugnė skonsmanaitė:

„Kaskart stebina ir žavi Gabrielės Tumi-
naitės drąsa. Drąsa imtis sudėtingų pjesių, 
nerti į kitą realybę. Drąsa ieškoti šviesos, vilties, 
išeities. Drąsa priminti tai, ko kartais prisi-
minti nesinori. Šiurpuliukai eina nuo tokių 
tekstų kaip: „Šiuo metu, pilieti Podsekalniko-
vai, tai, apie ką gali galvoti būdamas gyvas, 
pasakyti gali tik numiręs.“ Arba: „Žodis ne 
žvirblis, išleisi - nepagausi, bet užtat tave pa-
gaus ir nepaleis.“ Žiūrėdama spektaklį daug 
juokiausi, nors tema ir pagrindinė spektaklio 
mintis gana liūdna. Tai spektaklis apie žmogų 
(Podsekalnikovą), nerandantį savo vietos po 
saule, ir iš viso to kylantį absurdą. Ką galėčiau 
patarti šių laikų podsekalnikovams? Gal tiesiog 
kartais stabtelėti, apsidairyti ir įvertinti, kad 
laimė yra šalia. Tik reikia ją pamatyti...“

G.Tuminaitės premjerą „Savižudis“ galima pamatyti 

Vilniaus mažajame teatre lapkričio 26 d. ir gruodžio 30 d.

Bilietus platina „Bilietai.lt“

Ugnė Skonsmanaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.Parengė Rūta DUOBAITĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
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” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt 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 informuotumėte 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, 
papuošalams.  
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 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.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“
10% nuolaida procedūroms.
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
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.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% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
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 „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, 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 asmeniui.  
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. 85 Lt 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 fotosesijai.  
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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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 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.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
Restoranas „Belgai“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 612) 14  711, www.belgai.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

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

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Vyninė-restoranas „St.Michel“ 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 210 6837, www.stmichel.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% 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. 12% 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
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
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. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.), www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ Panevėžys.  
Bilieto kaina - 11 Lt. 3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)
Kino centras „Skalvija“
Vilnius. Bilieto kaina 10 Lt.
Tel. (8 5) 261 0505, www.skalvija.lt

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    
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“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
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 užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
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
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.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 paslaugoms.  
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

     
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
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 10% nuolaida visoms  
odontologo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.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 - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. 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
„MV gėrimų parduotuvė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida  
gėrimams ir maistui (išskyrus akcijines 
prekes ir tabako gaminius)  
www.mv.lt  

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“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 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. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
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, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. – spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Savaitgalio emocinį foną lems Mėnulio ciklo kaita: šeštadienį 7 val. 31 min. sulauksime jaunaties. Jei šią dieną susiplanuosite savo veiklą 
mėnesiui į priekį ir užmiršite visas nuoskaudas, sėkmė būtinai aplankys. Avinams, Liūtams, Skorpionams, Ožiaragiams šis savaitgalis 
bus gana įtemptas. Jausite emocinį diskomfortą, sunkiau bendrausite su aplinkiniais. Patartina apsvarstyti savo elgesį ir padaryti išvadas, 
kad naują Mėnulio ciklą pradėtumėte su naujais planais ir idėjomis. Jaučiams, Dvyniams, Vėžiams, Mergelėms, Svarstyklėms, 
Vandeniams laisvadieniai - pats tinkamiausias metas pradėti sportuoti, pasirūpinti sveikata. Patartina apgalvoti karjeros perspektyvas ir 
atrasti savyje paslėptus talentus. Šauliams ir Žuvims šį savaitgalį tiks posakis „kam nesiseka loterijoje, tam sekasi meilėje“, tad Jūsų teisė 
rinktis. Konfliktą tarp vidinio ir išorinio „aš“ užgesinti padėtų kelionių ir pramogų planavimas bei išmintingo žmogaus patarimas.
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SVEIKINA

Atlikėjas Česlovas Gabalis
1964 11 21

Šokėjas Andrius Kandelis
1981 11 23

„Ką pasėsi, tą ir pjausi“. Jei pa-
stebėsite, kad pasirinktame kelyje esate 
vieni, tai neturėtų tapti jūsų nerimo prie-
žastimi: juk vienumoje padarote daugiau 
nei pagalbininkų apsupty. Dėl finansų 
jaudintis neteks, nors pasistengti ir 
padirbėti turėsite. Vieniši turės galimybę 
užmegzti romantišką pažintį. Patartina 
vengti stresų: nepamirškite, kad visos 
ligos yra dėl nervų.

AVINUI

„Nemesk kelio dėl takelio“. Kliūtys 
jau liko už nugaros, tad galėsite mėgautis 
tuo, ką pavyko padaryti. Užsispyrimas ir 
atkaklumas turės būti jūsų sąjungininkai, 
antraip užklups buitinės problemos. Jeigu 
suprasite, kad gyvenimas yra nuostabus, 
laukia malonūs vakarai draugų rate. 
Žvaigždės žada viliojančius dalykinius 
pasiūlymus ir naujas pažintis, o turintiems 
antrą pusę - naują aistros pliūpsnį.

„Ganyk avis ir vilko nematyda-
mas“. Pagaliau aplankys stabilumas ir 
pasitenkinimas gyvenimu. Būsite imlūs 
ir lankstūs, pinigai tiesiog plauks jums 
į rankas. Paaštrėjusi intuicija laiku leis 
priimti teisingus sprendimus. Kūrybinių 
ir meno žmonių laukia karjeros šuolis. 
Jūsų noras sudaužyti kuo daugiau 
širdžių gali sutrukdyti pastebėti tą 
vienintelį, su kuriuo galite būti laimingi.

„Roges ruošk vasarą“. Turėsite 
galimybių pasitikrinti, kiek jūsų planai 
yra perspektyvūs. Probleminės situa-
cijos pareikalaus daug jėgų, o nenu-
matyti įvykiai padės atsikratyti iliuzijų. 
Problemų asmeniniame gyvenime 
nekils, jei vengsite ginčų su vyresniai-
siais. Užsiimkite įvaizdžio kūrimu, kad 
paliktumėte puikų įspūdį tiek potencia-
liems darbdaviams, tiek priešingai lyčiai.

„Jei šaknys karčios, tai vaisiai 
saldūs“. Galėsite pasimėgauti darbo vai-
siais. Galiausiai baigsite visus pradėtus 
darbus, atsikratysite popierizmo ir 
rasite laiko susitikimams su bičiuliais, 
pramogoms ir flirtui. Svarbiausia, kad 
nebūtumėte pernelyg patiklūs nei darbe, 
nei asmeniniame gyvenime, nes šiuo 
metu nesąžiningi žmonės jus gali leng-
vai apvynioti aplink pirštą.

„Duok kvailiui kelią“. Pats tinka-
miausias metas kompromisams su arti-
maisiais ir giminėmis. Galite nukentėti 
dėl apkalbų, kurias skleis konkurentai. 
Derėtų atidžiai planuoti savo biudžetą, 
vengti bereikalingų pirkinių. Daugiau 
laiko skirkite santykiams puoselėti. 
Meilės srity žvaigždės jums žada 
sėkmę, jei tik nepatingėsite pasinaudoti 
susiklosčiusiomis aplinkybėmis.

Horoskopas

astrologė vEGa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com
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JAUČIUI DVYNIAMS

VĖŽIUI LIŪTUI MERGELEI

„Kaip šauksi, taip atsilieps“. Būsite 
energingi, charizmatiški ir patrauklūs - tai 
pastebės visi. Svarbiausia tą energiją 
nukreipti tinkamai. Tebejausite Likimo 
palaikymą, kuris padės be praradimų 
išsisukti iš kebliausių situacijų. Profesinėje 
srityje pasistenkite būti smulkmeniški, o 
mylimąjį apgaubti rūpesčiu ir švelnumu. 
Norintiems sutikti meilę žvaigždės pataria 
neužsidaryti namuose.

„Namai - pragarai, be namų - 
negerai“. Meilės fronte pergalės laukia 
tų, kurie gerai supranta žmones ir randa 
prie jų ypatingą priėjimą. Stengsitės 
sutvirtinti šeimyninio lizdelio pagrindą, 
dėl mylimųjų poreikių paaukodami 
save. Tai pagirtina, tačiau pasistenkite 
nepersitempti, nes brangiausias turtas yra 
sveikata. Iškilus problemoms, neskubėkite 
kaltinti kito, o atsigręžkite į save.

„Gimę su auksiniu šaukštu burno-
je“. Šiuo metu jums seksis visur ir viskas. 
Galimos permainos asmeniniame gyveni-
me ir profesinėje sferoje. Būsite išskirtinai 
kūrybiški. Galimi įvykiai, priversiantys 
pakeisti draugus ar pakoreguoti ateities 
planus. Meilėje seksis, jei nespręsite apie 
žmogų pagal pirmą įspūdį. Žvaigždės pri-
mena, kad neišspręstos problemos niekur 
nedingsta ir trukdo judėti pirmyn.

SVARSTYKLĖMS SKORPIONUI ŠAULIUI

„Visi keliai veda į Romą“, tačiau 
reikės pasirinkti teisingą. Jėgų nestigs, 
narsiai ginsite savo nuomonę ir nugalėsite 
kliūtis. Nors finansinė padėtis nebus labai 
gera, rimti sunkumai taip pat negresia. 
Aplinkiniams iš jūsų reikės tai pagalbos, 
tai patarimo. Ir nors rūpinimasis svetimais 
reikalais atitrauks jus nuo reikalų, pajusite, 
kaip smagu būti reikalingiems. Žvaigždės 
žada sėkmę meilės srityje.

„Kas nerizikuoja, tas...“ Visi 
įvykiai, susiję su jumis, bus originalūs ir 
nestandartiniai. Išlieka tikimybė pervertin-
ti savo jėgas. Verčiau pagailėkite savęs ir 
nepamirškite, kad egzistuoja ne tik darbas 
ir karjera, bet ir kitos gyvenimo pusės. 
Finansinė sėkmė priklausys nuo to, ar 
jūsų partneriai laikysis susitarimų. Būkite 
apdairesni tiek darbe, tiek palaikant san-
tykius su priešinga lytimi.

„Tikėk, bet nepasitikėk“. Darbas 
bus rezultatyvus, o reikalai - kontroliuo-
jami. Siekdami maksimalaus rezultato, 
atrasite savyje naujų talentų. Sustiprėjusį 
autoritetą lems poreikis būti atviresniems 
ir drąsesniems sakant savo mintis ir 
norus. Subūrę grupę draugų ir partnerių, 
puikiai susitvarkysite su sudėtingomis 
situacijomis. Pasirūpinkite santykiais ir 
išsiaiškinti skaudulių priežastis.

OŽIARAGIUI VANDENIUI ŽUVIMS

Kompozitorius, atlikėjas 
Stanislavas Stavickis-Stano
1981 11 25

Atlikėja, laidų vedėja  
Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
1984 11 27
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

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

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 

puikų „Sothys“ prizą -  

kelioninį rinkinį 
(aksominis vanduo makiažui 

nuvalyti, drėkinamasis 
kremas, dušo gelis, 

drėkinamasis  
kūno pienelis - 100 Lt

Atsakymą į kryžiažodį iki lapkričio 25 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Gintarė 
KVIeTKUTĖ iš Vilniaus.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.
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Ruduo. Dvi meškos sėdi miške. Viena 
sako:

- Žinai ką, kada nors aš atsisakysiu žiemos 
miego, kad pažvelgčiau į tą tipą, kuris pavasa-
rį visus lapus vėl sukabina ant medžių.

l

Bendradarbis klausia savo kolegos:
- Ar tavo žmona taip pat kalbasi su sa-

vimi?.
- Taip, bet ji to nepastebi. Jai atrodo, kad 

kalbasi su manimi.
l

Skyriaus viršininkas nudistų paplūdi-
myje sutinka savo sekretorę:

- Nuoširdžiai džiaugiuosi jus čia maty-
damas.

l

Parduotuvėje.
- Duokite man butelį mineralinio.
- Su savimi?
- Ne, be jūsų.

l

Šefas darbininkui:
- Dabar tai jau pakaks, jūs - atleistas.
Darbininkas:
- Atleistas? Aš visada maniau, kad ver-

gai yra parduodami.
l

Teisėjas sako vyrui, kuris nutarė skirtis.
- Aš sutinku su skyrybomis ir priteisiu 

jūsų žmonai 1500 litų alimentų kas mė-
nesį.

- Tai labai miela iš jūsų pusės! - džiau-
giasi vyras. - Ir aš, savo ruožtu, jai kartais 
siuntinėsiu po 100 litų...

l

- Tėti, jeigu užpultų tigras, ką tu dary-
tum?

- Aš sudraskyčiau jį į gabalus.
- O jeigu liūtas užpultų?
- Aš nudirčiau jam kailį.
Berniukas susimąstęs:
- Vadinasi, tu tik mamos bijai... 

l

- Panele, ką jūs veikiate šį vakarą?
- Aš visiškai laisva.
- Tada aš jūsų vietoj nueičiau į sporto 

klubą.
l

Draugas sako draugui:
- Mano žmona turbūt mylisi su gėlininku.
- Iš kur žinai?
- Pareinu namo, o ant lovos šviežiai nu-

skintos rožės guli.
- Aaa... Na o manoji, manau, su san-

techniku mylisi.
- Iš kur žinai?
- Pareinu namo, o ant lovos santechnikas 

guli.
l

Pirmo kurso studentas susitinka mokyk-
los meilę ir sako:

- Kokia graži tavo palaidinė!
- O tu žinok, po ja nieko nėra...
- Nieko, nieko… Dar išaugs!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

KALĖDOS. Vokietijos šiltnamiuose pražydo 

Kalėdų gėlės - puansetijos. Tai vienos 

perkamiausių Europoje gėlių šventiniu 

laikotarpiu, kai žmonės ima puošti namus.

ČEMPIONATAS. Lenkijoje vyksta 7-asis 
Daržovių ir vaisių meninio drožinėjimo 
čempionatas.

EPA-Eltos nuotr.




