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 ■ Ne vienas vestuves suorganizavęs renginių vedėjas Vytautas Bertašius juokauja, kad 
pats žengti prie altoriaus dar nepasiruošęs ir kol kas dar nenori prarasti svajonių jau-
nikio titulo.  10 p.

 ■ Dainininkė, grupės „69 danguje“ narė 
Ingrida Martinkėnaitė atskleidė, ko-
kios namuose randamos priemonės 
puikiai padės pavargusiai ir papilkė-
jusiai odai. 23 p.

 ■ Ekonomistė Aušra Maldeikienė nau-
joje BTV laidoje mes iššūkį žinomiems 
žmonėms. Kaip jiems pavyks savaitę 
gyventi, kai kiekvienas centas taps 
aukso vertės? 39 p.
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aušros maldeikienės 
iššūkis šalies elitui

lietuviškų švenčių ypatumai pagal vytautą bertašių

Ingridos martinkėnaitės  
grožio receptai
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Pradėkime nuo LRT televizijos pro-
jekto „Vario audra“, kuriame ėmėtės va-
dovauti vienam iš kelių pučiamųjų orkest-
rų. Ar ilgai dvejojote dėl dalyvavimo?

- Tai buvo spontaniškas sprendimas. Man 
netikėtai pasiūlė, o aš iš karto sutikau. Tada 
jau pradėjau galvoti, kaip viską reikės daryti. 
Ir visai neblogai išėjo. Prisipažinsiu - pavarg-
ti reikėjo, ir dabar dar yra to galvos skausmo, 
bet rezultatas mane džiugina. Pati surinkau 
kolektyvą, jis yra šaunus, draugiškas ir talen-
tingas.

- O dėl ko galvos skausmas buvo di-
džiausias?

- Iš pradžių skaudėjo galvą dėl to, kaip 
surinkti muzikantus. Paskui pasirodė, kad 
mes turime turėti ir vadovą, ir šokėjų, apie 
repertuarą apskritai nekalbu. Maža to - or-
kestras turi turėti aprangą, o projekto suma-
nytojai nesitikėjo, kad gims visai naujas, pli-
kas ir basas orkestras, tad kol kas į priekį 
judame mažais ir lėtais žingsneliais, o per 
pirmąjį filmavimą mums labai padėjo ir pro-
diuseriai savo palaikymu, ir rėmėjai, tad labai 
dėkoju „United Colors of Benetton“ atsto-
vams, kurie pasirūpino mūsų orkestrantų dra-
bužiais, o „Švenčių miestui“ už tai, kad pa-
puošė vaikinus cilindrais.

- Koks jūsų vaidmuo šiame projekte?
- Dabar jaučiuosi viskuo po truputį - tru-

putį stilistė, truputį vadybininkė, truputį 
dainininkė, organizatorė, net jau kaip mama 
tiems savo „vaikučiams“, kuriuos spėjau ir 
pamėgti, ir pamilti. Nepaisant visų kliūčių 
ir kartais kylančių nesusipratimų, labai 
džiaugiuosi, kad sutikau dalyvauti šioje 
avantiūroje.

- Kas jums įdomiausia šiame projekte?
- Repeticijos. Man jos labai patinka. Pa-

menu, kai orkestras užgrojo pirmą kartą, ki-

lo įtarimų, ar kas nors iš to išeis. Bet kai 
susigrojo ir pasigirdo tie tikrieji pirmieji akor-
dai, man per kūną bėgo šiurpas.

- Į televiziją sugrįžote po tam tikros 
pertraukos. Ką davė ta pertrauka?

- Ji per ilgai užsitęsė. Ruošdamasi „Euro-
vizijai“ atidaviau labai daug jėgų. Pusę metų 
ruošiausi, nuoširdžiai dirbau, tikėjau, kad dėl 
Lietuvos galiu padaryti viską. Labai stengiau-
si ir dėl to šiek tiek praradau savęs. Reikėjo 
atsigauti tiek psichologiškai, tiek morališkai, 
tiek fiziškai. Šią vasarą patyriau daug visokių 
išgyvenimų, šeimoje buvo tam tikrų sukrėti-
mų. Supratau, kad jei turiu galimybę dainuo-
ti, noriu ją išnaudoti. Galbūt jei šeimoje viskas 
būtų susiklostę kitaip, gal nebūčiau grįžusi, 
bet Dievas padėjo, todėl negalėjau sau leisti 
sėdėti namuose.

- Tų pertraukų jūsų karjeroje buvo ne 
viena ir ne dvi. Po tų pertraukų sunkiau 
ar lengviau vėl žengti į sceną?

- Man - didesnis azartas ir adrenalinas. 
Kaskart kai ką nors prarandi ir vėl gauni ga-
limybę susigrąžinti, pajunti didelį malonumą. 
Tai galima palyginti su tuo, kai ilgus metus 
nematai savo mylimo draugo ir galiausiai su 
juo vėl susitinki.

- Neseniai pristatėte ir naują kūrinį. 
Kuris procesas jums malonesnis - kūryba 
ar atlikimas?

- Man atrodo, kad tai yra du neatsiejami 
dalykai. Jei esi kūrėjas ir atlikėjas, negali tik 
kurti ir neatlikti. Aš esu dainininkė, noriu 

ŽvaigŽdŽių 
liga kaip kokia 
pavasarinė 
alergija. Turiu ją 
ir karTkarTėmis ji 
vis aTbunda

„LaisvaLaikio“ interviu

Šiemet sukanka 10 metų nuo tada, kai dainininkė Vilija Matačiūnaitė (29) 
pradėjo savo muzikinę karjerą. ji prisipažįsta, kad per tuos metus buvo visko - ir  
pakilimų, ir nuosmukių, ir lengvesnių, ir labai sunkių periodų. Bet vieną dalyką ji su-
prato - be muzikos savo gyvenimo neįsivaizduoja. todėl ir šiemet, kai gavo  
pasiūlymą dalyvauti naujame lRt televizijos projekte „Vario audra“, nedvejodama 
ryžosi tokiai avantiūrai - vadovauti pučiamųjų orkestrui.
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n Vilija Matačiūnaitė gimė 1986 m. 

birželio 24 d. Vilniuje

n 2005 m. dalyvavo LNK realybės šou 

„Kelias į žvaigždes“

n 2010 m. projekte „Kviečiu šokti“ užėmė 

antrą vietą
n 2013 m. ji dalyvavo LRT televizijos 

projekte „Auksinis balsas“

n 2014 m. Vilija laimėjo nacionalinę 

atranką į „Euroviziją“. Su savo kūrybos daina 

„Attention“ „Eurovizijoje“ ji nepateko į finalą 

ir antrajame pusfinalyje liko 11-ta

Dosjė

V.Matačiūnaitė: gyvenu ne 
karališkai, bet dėl to man širdies neskauda
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dainuoti savo dainas. Ne visada pasiseka, to-
dėl dainuoju ir kitų, bet ir čia stengiuosi at-
rasti gerų dalykų.

- Koks skirtumas lipti į sceną atlikti 
savos dainos ar kito žmogaus sukurtos?

- Nešdama savo dainą jaučiu didesnę at-
sakomybę ir jaudulį. Juk tai tavo kūryba, da-
lis tavęs. Todėl kai kritikuoja ne atlikimą, o 
patį kūrinį, tos pastabos šiek tiek baksnoja į 
paširdžius.

- Kritika dėl kūrinio gali būti skau-
desnė nei dėl paties atlikimo?

- Kritika gal ir taip, bet tokiu atveju ir 
geras žodis yra kur kas svaresnis. Aš pame-
nu, kaip vienas mano dėstytojas parašė labai 
gerą atsiliepimą apie mano „eurovizinį“ kū-
rinį. Visų kitų blogi komentarai nublanko 
prieš jo svarius argumentus ir analizę.

- Kuris jūsų kūrinys jus atspindi ge-
riausiai?

- Jei kalbėsime apie tuos kūrinius, kuriuos 
girdėjo publika, matyt, būtų „Auksiniame bal-
se“ mano atlikta daina „And I am telling you“. 
Tai dramatiškas kūrinys, kuriame yra ir tru-
putį pokšto, ir emocijų. Man labai tinka, nes 
aš tokia ir esu.

- Ko reikia, kad jūsų galvoje atsirastų 
naujos dainos idėja, melodija?

- Tiesiog šauna į galvą ir tiek. Bet man 
labai svarbu, kad ta mintis sulauktų artimųjų 
palaikymo. Jei nesulaukia, ji taip ir lieka tik 
idėja.

- Tiesa ar mitas, kad geriausi kūriniai 
gimsta iš kančios?

- Tuomet ir kūryba būna kitokia. Saky-
čiau, kad yra dvi Vilijos - viena, kuri gali 
dainuoti viską - ir spjaudytis, ir gaudyti, bū-
ti ir dramatiška, ir linksma, ir pašėlusi, ir 
yra Vilija, kuri gimdo kūrinius iš kančios. Ir 
iš tikrųjų jie tuomet būna visi depresuoti. 
Bet gal jie yra tokie dėl to, kad nemoku ge-
rai groti pianinu. Tai nėra mano stiprioji sri-
tis, todėl akompanuoju sau lėtai. Kartą savo 
dainą nunešiau vienam prodiuseriui ir jis 
padarė visai gerą kūrinį - be depresijos ir 
visiškai neliūdną. Tai gal tos depresijos, pa-
tekusios į geras rankas, gali pavirsti visai 
gražiomis dainomis.

Aš mAnAu, kAd 
nepriklAusomAi 
nuo to, Ar esi 
žinomAs, Ar ne, 
su kitAis turi 
elgtis tAip, kAip 
norėtum, kAd 
elgtųsi su tAvimi

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Dažniausiai žiniasklaida jus api-
būdina kaip „pankišką“, pašėlusią at-
likėją. Kokie žiniasklaidos priklijuoti 
apibūdinimai jus erzina?

- Žmonės labai dažnai galvoja, kad esu 
arogantiška, pasipūtusi. Galbūt. Visiems 
geras nebūsi. Kartais eini gatve susimąs-
tęs, nepastebi ko nors, nepasisveikini. Bet 
iš tikrųjų anksčiau man tai rūpėjo labiau, 
galvodavau, kaip čia visiems parodyti, kad 
nesu arogantiška. Bet kodėl aš turiu kaž-
kam kažką įrodinėti? Žmonės, kurie norės, 
ras priėjimą prie manęs, o pabendravę, 
tikiu, pakeis nuomonę.

- Ar dėl to, kad esate žinoma, jau-
čiate didesnę atsakomybę dėl elgesio 
viešumoje?

- Aš manau, kad nepriklausomai nuo 
to, ar esi žinomas, ar ne, su kitais turi elg-
tis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavi-
mi. Taip ir stengiuosi elgtis. Be abejo, mus 
visus veikia Mėnulio fazės, moteris - dar 
ir įvairiausi gyvenimo ciklai. Aš į tai atsi-
žvelgiu, kartais ir dėl savo netinkamo el-
gesio kaltinu tuos reiškinius. Bet nesijau-
čiu ypatinga dėl to, kad esu ant scenos.

- Žvaigždžių ligos neteko patirti?
- Teko, ir ne kartą. Aš pati nepastebiu 

nei kaip ji pasireiškia, nei kada užpuola, 
bet kiti pasako. Gal jai užėjus tampu reik-
lesnė. Bet jei aš turiu tikslą, esu į jį susi-
koncentravusi, tiksliai žinau, ko noriu, tai 
ar čia pasipūtimas? Gal tas konkretumas 
ir reiklumas kitus gąsdina. Bet turiu tą 
ligą ir kartkartėmis ji vis atbunda. Čia kaip 
kokia pavasarinė alergija. (Šypsosi.)

- Šiemet sukanka dešimt metų, kai 
esate scenoje. Kaip keitėsi jūsų kūry-
ba per šitiek metų?

- Ta kančių muzika niekada nesikeičia. 
Bet aš labai džiaugiuosi, kad savo nemalo-
nias emocijas galiu ištransliuoti per muziką. 
Šitaip neapkraunu savo artimųjų tomis aša-
romis ir pezalais, o tiesiog duodu paklau-
syti ištraukos iš savo dainų. O ta Vilija, ku-
ri pašėlusi, ji lyg madų tendencijos ar metų 
laikai - eina ratu ir per daug nesikeičia.

- Pati savo karjerą pradėjote nuo 
realybės šou, dabar populiarūs talentų 
šou. Kaip manote, ar tai teisingas ke-
lias patekti ant scenos?

- Jei tikslas yra patekti į sceną, tie šou 
yra labai geras būdas. Padainavai, žmonės 
tave išgirdo, varnelę padėjai. Bet prieš de-
šimt metų viskas tikrai buvo lengviau. Tie 

„LaisvaLaikio“ interviu
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Mano antra 
religija -  
šalies vienybė
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šou buvo pirmieji, jų buvo mažai, visa Lie-
tuva juos žiūrėjo. Dabar muzikinių projek-
tų yra labai daug, daug žmonių atėjo, daug 
dingo. Jei nori išbandyti save, tai puikus 
būdas. Galbūt pasiseks. Niekada negali ži-
noti. Todėl pabandyti visada verta.

- Ar daug pastangų reikia, kad iš-
liktum muzikos scenoje?

- Nežinau. Mums tada viskas išėjo labai 
natūraliai. Mums pasisekė. Ir tų pastangų 
nereikėjo tiek daug. Bet man visada pasi-
seka, vis atsiranda koks nors projektas, 
kas nors ką nors pasiūlo, o aš mielai su-
tinku. Man patinka naujovės.

- Neturite tabu?
- Gal ir turiu, tiesiog dar nepasitaikė 

tokių pasiūlymų. Man labiausiai patinka 
tai, kas susiję su menine, muzikine, vai-
dybos veikla. Pasiūlymas dalyvauti pokal-
bių laidoje apie gyvenimo kokybę manęs 
labai nepradžiugintų.

- Koks buvo didžiausias iššūkis per 
visus šiuos dešimt metų?

- Gal dalyvavimas „Auksiniame balse“. 
Šis projektas mano gyvenime atsirado po 
gana ilgos pertraukos. Tuo metu gyvenau 
užsienyje, netikėtai gavau pasiūlymą da-
lyvauti tokiame projekte su simfoniniu or-
kestru. Tuo metu buvau jau praradusi pa-
sitikėjimą savimi, savo muzikiniais suge-
bėjimais, todėl galvojau, kaip čia reikės 
pasirodyti prieš žmones, kurie turi ir klau-
są, ir balsą. Buvo sunku, bet labai gera, 
nes po pirmų kelių repeticijų pajutau labai 
stiprų orkestro palaikymą.

- O ką davė gyvenimas Anglijoje?
- Supratau, kad labai noriu dainuoti. 

Kad galiu daryti labai daug visokių dalykų, 
esu išsilavinusi, turiu galvą, moku mate-
matiką, galiu dirbti įvairius darbus, bet dai-
nuoti vis tiek labai noriu.

- Kuo skiriasi britų ir lietuvių gy-
venimo būdas?

- Jie kitokie žmonės. Mes labai skiria-
mės. Kai ten nuvažiavau, maniau, kad su-
sirasiu vyrą užsienietį, sukursiu šeimą, vai-
kai bus poliglotai. O paskui supratau, kad 
mes per daug skiriamės, mūsų kultūra, mū-
sų šaknys visiškai kitokios. Gali prisitaiky-

ti, bet ilgalaikiai santykiai man sunkiai se-
kėsi. Aišku, mes lietuviai esame gabūs ir 
pasistengę galime pritapti. Bet tada bus 
toks ėjimas prieš gamtą, prieš save patį, ir 
vis tiek tik grįžęs į Lietuvą jausiesi namuo-
se. O tas tavo draugas niekada iš tikrųjų 
ne supras, kodėl tau čia taip patinka.

- O pramogų pasaulyje niekada ne-
reikėjo eiti prieš save?

- Reikėjo, ir anksčiau aš labai tam 
prieštaraudavau, o dabar pati stengiuosi ir 
kitiems sakau, kad jei yra, ko nenori da-
ryti, pabandyk rasti tame pozityvių dalykų. 
Jei yra kūrinys, kurio nenori atlikti, pažiū-
rėk į jį kitaip, atlik taip, kad jis taptų tau 
savas. Kai imi gyventi turėdamas tokį po-
žiūrį, tampa daug lengviau.

- Neseniai dainavote iš Europos 
krepšinio čempionato sugrįžusiems 
krepšininkams. Ar krepšinis jums ant-
ra religija?

- Ne. Mano antra religija - šalies vie-
nybė. Aš palaikau Lietuvą. Mūsų yra tiek 
nedaug, todėl, manau, privalome vieni ki-
tus nuoširdžiai palaikyti.

- Kokie artimiausi jūsų planai?
- Vienas iš planų yra susijęs su mano 

soline karjera. Noriu susikurti ir sudėlioti 
savo naują repertuarą. Tam reikės ir laiko, 
ir investicijų. Bet viskam savas metas. Ant-
ras dalykas - jubiliejaus scenoje proga pra-
dėjau intensyviau bendrauti ir bendradar-
biauti su kolegomis. Numatome išleisti ne 
tik duetų, bet kartu su kolega Jonu Čepuliu 
tikimės greitu metu pabaigti ruošti bliuzinę 
akustinę programą bei pristatyti Jono su-
kurtą singlą. Trečias dalykas - noriu ir pa-
sibaigus projektui toliau bendradarbiauti su 
savo suburtu orkestru. Nes už tai, kad čia 
groja, jie kol kas negauna jokių pinigų. No-
riu rasti būdų, kaip jiems išlikti ir gauti bent 
šiokios tokios finansinės naudos. Noriu juos 
įkvėpti, kad galima gyventi iš muzikos, ir 
visai neblogai. Gal ne karališkai, bet...

- O ko reikia, kad karališkai pra-
gyventum?

- Gal tų skandaliukų. Nežinau, čia tik 
spėlionės. Mes gyvename ne karališkai ir 
mums dėl to širdies neskauda.

NeapkrauNu 
savo artimųjų 
ašaromis ir 
pezalais, o tiesiog 
duodu paklausyti 
ištraukos iš  
savo daiNų

yra dvi vilijos -  
vieNa, kuri 
gali būti ir 
dramatiška, 
ir liNksma, ir 
pašėlusi, ir yra 
vilija, kuri gimdo 
kūriNius iš kaNčios

„LaisvaLaikio“ interviu

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  9

G
rim

as
 ir

 š
uk

uo
se

na
: G

re
ta

 S
ub

at
av

ič
iū

tė
. N

uo
tr

au
ko

s: 
Fo

to
A

lib
i

10 metų scenoje proga Vilija Matačiūnaitė 
klausytojams žada naują programą
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Veidai

Daugiau nei dešimtmetį kurianti dizainerė Laura 
DaiLiDienė neseniai pakvietė į pirmųjų savo 
mados namų „Laura Daili Vilnius“ atidarymą.  
Susirinkusieji galėjo ne tik apžiūrėti naujosios  
studijos erdves, bet ir pasigrožėti dizainerės kūry-
ba. renginyje buvo pristatyta jos 2015-16 metų 
rudens-žiemos kolekcija „aves“, įkvėpta paukščių. 
Kolekcijoje - skirtingi mėlynos spalvos atspalviai, 
žydra, juoda ir balta. Daug plunksnų motyvų,  
natūralūs ir šaltuoju sezonu sušildantys audiniai. 
L.Dailidienė dėkojo susirinkusiesiems ir sakė,  
kad panašių mados pristatymų jos studijoje bus  
ir daugiau: „Kartu su Vilniumi alsuosime mada.“ 
Eimantės Juršėnaitės ir 
irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Šių metų 
L.Dailidienės  

rudens - žiemos 
kolekcijos 

drabužiai - 
įkvėpti paukščių 

ir dekoruoti 
plunksnos 

motyvais

Drabužių dizainerė 
Laura Dailidienė

Mada pulsuojantis 
„Laura Daili Vilnius“

atidarymas
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10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Kristiną
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Veidai

Atlikėja, grupės „Magnit“ narė bei grožio  
studijos vadovė KristinA ivAnovA (28) 
už veiklumą ir išpuoselėtą stiliaus pojūtį 
neretai sulaukia aplinkinių pagyrų. Ji žino - 
komplimentas turi kainą, tad visus labai  
vertina. tačiau savo grožio paslapčių atskleis-
ti nevengianti dainininkė apie asmeninį 
gyvenimą kalba kur kas atsargiau. vis dėlto 
„Laisvalaikiui“ pavyko atskleisti keletą faktų, 
kurių apie Kristiną galbūt dar nežinojote.

n Kristinos šaldytuve visada yra uogienės.
n Talismanas, nešantis sėkmę, - akmuo opalas.
n Kristina sako, jog dabar toks periodas, kai ji 
nenori kvepintis, tad dauguma anksčiau mėgtų 
kvepalų buteliukų tiesiog stovi lentynoje.
n Žinomos moters silpnybė - saldumynai.
n Televizoriaus ji nežiūri, mieliau laiką leidžia 
skaitydama.
n Atlikėja bijo gylio, bet su šia fobija po truputį 
stengiasi susidraugauti. 
n Pasak Kristinos, perdėtas įvykių ir darbų pla-
navimas - savybė, kurios jau seniai norėjo atsikra-
tyti. Todėl džiaugiasi, jog tai jai beveik pavyko.
n Šiuo metu Kristina laisvalaikiu mieliausiai 
klausosi klasikinės muzikos.
n Visada ryškiai ir stilingai atrodančios atlikėjos 
garderobe dominuoja švelnios, pastelinės spalvos.
n Savo dienos ji neįsivaizduoja be šypsenos.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Pažintis

- Kiek metų dirbi renginių ir vestuvių 
vedėju? Nuo ko viskas prasidėjo?

- Renginius vedu jau beveik 10 metų. Pradė-
jau dar būdamas septyniolikos, tiesa, tuo metu jų 
dar nebuvo daug, tačiau atvažiavus studijuoti į 
Vilnių renginių vedimas tapo nuolatiniu mano už-
siėmimu. Teko bendradarbiauti su profesionaliais 
renginių organizatoriais, vedybų planuotojomis. 
Tai buvo savotiška mokykla, kurioje pamačiau 
daug didelių kokybiškų renginių, gražias, kokybiš-
kas ir brangias vestuves ir išmokau dirbti profe-
sionaliai. Jau nuo tada nenuleidžiu kartelės ir savo 
renginiuose siekiu aukščiausių rezultatų. Per tiek 
laiko įgijau patirties ne tik vesdamas renginius, 
bet ir juos organizuodamas. O prasidėjo viskas 
nuo dar vaikystėje įskiepytos meilės scenai Plun-
gės vaikų ir jaunimo teatre „Saula“. Tada jau su-
pratau, kad man patinka būti scenoje, kad turiu ką 
duoti, esu labai aktyvus ir energingas. Tik viskas 
pakrypo kiek kitaip, pasukau ne į aktorystę, bet į 
labai panašią studijų kryptį, kuri man leido labai 
daug išmokti, kurti savo sceninę karjerą ir, žinoma, 
tapti profesionaliu renginių vedėju.

- Kokius renginius vedi? 
- Na, kartais mėgstu juokauti, kad dar tik 

šermenų neteko. Bet žinodamas, kaip viskas 
žengia į priekį, nenustebsiu, jei kada atsiras ir 
tokio pobūdžio renginių paklausa. Tačiau tai 
juodas humoras. Vedu įvairius renginius - nuo 
vestuvių, gimtadienių iki įmonių vakarėlių, 
abiturientų švenčių ar naujo produkto prista-
tymų ir t.t. Tiesa, vestuvėse dirbu dažniausiai, 
tad šis formatas yra bene geriausiai pažįsta-
mas, galiu nesikuklindamas sakyti, kad esu 
geras vestuvių vedėjas. (Šypsosi.) Kiekvienam 
renginiui atiduodu 100 proc. savęs: man patin-
ka matyti džiaugsmu spindinčias vakaro svečių 
akis ir žinoti, kad prie to smarkiai prisidėjau.

- Kaip vyksta tas renginio ar vestuvių 
planavimas? Sukuri programą?

- Žmonės man pasako savo viziją, lūkes-
čius, tuomet siūlau savo idėjas, kaip galima tą 
renginį paversti tikrai įsimintiną. Viskas yra 
planuojama nuo pirmų minučių iki renginio 
kulminacijos. O atskiros detalės jau priklauso 
nuo renginio tipo - ar tai staigmenos vakarėlis, 
ar vestuvės, ar įmonės gimtadienis. Su užsa-
kovais derindamas šventės planą, stengiuosi 
papasakoti ne viską, o pasilikti vietos staigme-
noms ir išlaikyti intrigą. Džiaugiuosi, kad dau-
guma mano klientų nenori mokėti vakaro pla-
no atmintinai ir stebinti tik svečius. 

Renginių vedėjas Vytautas Bertašius 
dar nesutiko nuotakų siaubūnių

Beveik dešimtmetį įvairius renginius 
vedantis Vytautas BeRtašius (26), 
kai kam gal geriau žinomas kaip buvęs 
ilgametis radijo stoties „Radiocentras“ 
laidų vedėjas, sako, kad gyvenime vi-
suomet ko nors laukia. O smagiausia 
laukti renginių, kuriuos tenka vesti. Pa-
sak jo, Lietuvoje žmonės moka ir mėgs-
ta švęsti. itin dažnai vestuves vedantis 
Vytautas džiaugiasi, kad mūsų krašte 
nuotakų siaubūnių jam neteko sutikti.

Ringailė Stulpinaitė
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- Kokiomis savybėmis turi pasižymė-
ti geras renginio vedėjas?

- Pirmiausia jis turi būti lankstus, gebėti pri-
sitaikyti prie bet kokių kliento norų ir vizijų. O 
jų būna įvairiausių: kai kurie užsakovai nori oriai 
vedamos šventės, kiti tikisi labai laisvo ir ener-
gingo vedėjo. Todėl reikia būti visapusiškam. 
Geram renginio vedėjui turėtų nestigti profesio-
nalumo, charizmos, jis turi gebėti greitai reaguo-
ti į bet kokią situaciją ir suvaldyti bet kokią pu-
bliką. Jei reikia - išjudinti, padrąsinti, o kartais 
prislopinti, kad neužgožtų jubiliato ar jaunųjų. 

- Ar egzistuoja nuotakos siaubūnės?
- Apskritai tokių siaubą keliančių - reiklių, 

irzlių, nežinančių, ko nori, - nuotakų gal ir yra, 
bet man su tokiomis dar neteko susidurti. Bet 
susidūriau su siaubūnais jaunikiais. Siaubū-
nais, kiek pašiepiant, galima pavadinti tuos 
vertintojų tipo, perdėtai pedantiškus žmones. 
Jie iš renginių vedėjų reikalauja ne tiesiog de-
talaus plano, bet minučių tikslumo su nurody-
mu, kokia intonacija bus sakomas vienas ar 
kitas sakinys, domisi, kada ir kaip vedėjas keis 
savo aprangą, ir panašiai. Lietuvoje tokių ma-
žai, pas mus žmonės šventėms nusiteikę tei-
giamai ir paprastai viską suderinti gana lengva. 
Nuotakų siaubūnių greičiausiai pasitaiko tik 
užsienyje, ir tuo galiu tik pasidžiaugti. 

- Kaip atrodys tavo vestuvės? Sam-
dysi organizatorius, planuotojus?

- Kai iš aplinkinių išgirstu šį klausimą, 
kandžiai pajuokauju, kad dar nenoriu praras-
ti svajonių jaunikio titulo, todėl neskubu apie 
tai galvoti. (Šypsosi.) Tiesą sakant, jau ne kar-
tą esu sulaukęs kolegų organizatorių pažadų: 
„Vytai, tavo vestuves padarysim nerealias.“ 
Žinau viena, kad tradicinių vestuvių nenorė-
siu. Manau, man ir mano būsimai žmonai pa-
kaktų gražios, koncentruotos kelių valandų 
šventės su dideliu būriu draugų ir artimųjų, 
kurie norėtų pasidžiaugti mūsų švente. Ko 
aš tikrai neatsisakysiu, tai povestuvinės ke-
lionės. Be galo mėgstu keliauti, ir pirma šei-
myninė kelionė, mano manymu, būtina. 

- Patarimai jauniesiems, planuojan-
tiems savo šventę?

- Visų pirma išsirinkite šventės datą. Žino-
dami ją jau galėsite rinktis šventės vietą, laiką 
bažnyčioje ar civilinėje metrikacijoje. Taip pat 
užsakykite fotografus ir vedėją. Tai, mano ma-
nymu, jūsų šventės kertiniai akmenys. Pradė-

ti ruoštis vestuvėms patarčiau likus metams 
iki pasirinktos datos. Jei norite gauti viską, ko 
norite, planuokite savo šventę gerokai anks-
čiau ir neliks jokių kliūčių. Jei tik turite gali-
mybę, nepabijokite savo vestuvių organizavimo 
patikėti profesionalams. Vedybų planuotojos 
suorganizuos svajonių šventę, o jums tereikės 
išsakyti savo pageidavimus ir išklausyti pateik-
tus pasiūlymus. Paprasta ir patogu.

- Ar daug kainuoja samdytis renginio 
vedėją vestuvėms?

-  Nesakyčiau, kad tai brangus malonumas. 
Tiesa, vidutiniškai vestuvės Lietuvoje ir kai-
nuoja nuo 8 tūkst. eurų, bet į tą sumą paprastai 
įeina ir muzikantai ar didžėjus, renginio vedėjas, 
fotografo paslaugos, šventės vieta, jaunųjų rū-
bai, žiedai ir t.t. Ne visada brangiai kainuojantis 
ir labai žinomas renginių vedėjas yra geras, jo 
kaina kartais didėja vien dėl žinomumo. Tačiau 
jei kaina labai maža, reikėtų žiūrėti įtariai. Vi-

dutinė kaina už vedėjo ir didžėjaus paslaugas 
gali būti apie tūkstantis eurų vakarui. Savo 
šventę reikia vertinti realiai, tad kainos netu-
rėtų bauginti, juk žmonės nori, kad toji šventė 
būtų tikrai įsimintina. Kai perkame maistą ar 
drabužius, kitus daiktus, taip pat žiūrime, kad 
jie būtų kokybiški, nes perkame sau. Ta pati 
taisyklė galioja ir renginiams, šventėms.

- Renginių metu atiduodi labai daug 
savęs. Kaip ilsiesi?

- Esu iš tų žmonių, kurie visiškai nemoka 
ilsėtis. (Šypsosi.) Aš baisiausiai nenusėdžiu vie-
toje, nuolatos ką nors galvoju. Kartais net pa-
vargstu nuo savo didelio aktyvumo. Bandau 
ilsėtis patylėdamas, apmąstydamas viską, atos-
togaudamas kur nors toli nuo darbų. Kartais 
tam užtenka kelioms dienoms nuskristi į Nor-
vegiją pažvejoti, o kartais norisi ten, kur šilta. 
Stengiuosi nuo visko atitrūkti bent keletą kar-
tų per metus. Tai laikau tikruoju savo poilsiu.

Pažintis

Renginių vedėjas Vytautas Bertašius 
dar nesutiko nuotakų siaubūnių

n Gimimo data: 1988 12 21

n Išsilavinimas: teatro padagogikos 

bakalauras
n Karjera trumpai: nemenka patirtis 

vaikų ir jaunimo teatre „Saula“, darbas 

radijo stotyse „Spindulys“, „Laluna“, 

„Radiocentras“, nuo 2006 m. renginių 

organizatorius-vedėjas 

n Gyvenimo credo: kad ir kas tavo 

gyvenime vyksta, tai vyksta ne veltui

DOsJĖ
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Vilniaus mažajame teatre spalio 11 dieną - 
ypatingas vakaras. Čia bus rodomas jubi-
liejinis 300-asis „Madagaskaras“.

Tai - vienas lankomiausių Mažojo teatro 
spektaklių, kurio premjera įvyko dar rekons-
truojamo Vilniaus mažojo teatro fojė 2004-ai-
siais. Per vienuolika metų į „Madagaskarą“ 
teatras pardavė daugiau kaip 50 tūkstančių 
bilietų ir uždirbo daugiau kaip du milijonus 
litų (640 tūkst. eurų). Spektaklis buvo paro-
dytas ne tik įvairiuose Lietuvos miestuose, 
bet ir Latvijoje, Austrijoje, Belgijoje, Suomi-
joje, Serbijoje, Rusijoje, Lenkijoje.

Spektaklyje nuo 2004 m. nesikeitė tik du 
aktoriai: Valda Bičkutė (Milė) ir Mantas Vai-
tiekūnas (Oskaras).

Kartu su jais jubiliejiniame spektaklyje taip 
pat vaidins: Jūratė Brogaitė, Almantas Šinkū-
nas, Tomas Rinkūnas, Indrė Patkauskaitė, 
Agnė Kiškytė, Agnė Šataitė, Vytautas Rumšas 
jaunesnysis, Jokūbas Bareikis, Tomas Kliukas.

Spalio 11 d. Vilniaus mažojo teatro žiūro-
vų laukia ypatingas vakaras, mat jį praturtins 
profesoriaus A.Bumblausko paskaita-disku-
sija „Kam istorikams reikalingas teatras ir 
kam teatralams reikalingi istorikai“.

Spektaklyje kalbama apie Lietuvą kaip 
fenomeną, gvildenamas lietuvio požiūris į sa-
ve ir pasaulį. Intriguojantis siužetas, išmo-
ningos situacijos, meistriški dialogai, parašy-
ti pasitelkiant autentišką XX a. pradžios kal-
bą. „Madagaskaro tema - neišsenkanti. Ji 
šiandien itin aktuali, jaudinanti, atspindinti 
politinę situaciją, socialinius santykius. Kad 
ir kur atvažiuotume, ten kuriam Lietuvą - šil-
tesnį, laisvesnį kraštą. Siekiam ją apsaugoti 
nuo pavojų iš rytų ir vakarų, trokštam savam 
kraštui ramybės, užtikrintumo“, - sakoma 
VMT pranešime spaudai.

Į režisieriaus Rimo Tumino pastatytą 
„Madagaskarą“ nuolat atvyksta grupės moks-
leivių ir pedagogų iš visos Lietuvos, mat ši 
M.Ivaškevičiaus pjesė įtraukta į gimnazijų 
bendrojo ugdymo programą.

„Madagaskaras“ per savo gyvavimo me-
tus pelnė ne vieną reikšmingą apdovanojimą 
tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniuose festiva-
liuose.

VMT inf.

Veidai

V.Bičkutė ir M.Vaitiekūnas - 
300-ajame „Madagaskare“

Aktoriai Mantas Vaitiekūnas ir Valda Bičkutė - 
vieninteliai artistai spektaklyje „Madagaskaras“ 
vaidinantys nuo pat pirmosios jo premjeros

Redakcijos archyvo nuotr.

Spalio 11 dieną 16 val.  

Vilniaus mažajame teatre - jubiliejinis  

300-asis „Madagaskaras“.
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NuomoNė

Eglė Driukaitė

Minimali alga - tai suma egzistavimui nuo vieno mėnesio iki 
kito, bet ne visaverčiam gyvenimui. Mokesčiai šalyje ne tokie ir 
maži, ypač šildymo laikotarpiu, o kur dar transporto išlaidos ir 
vaikų išlaikymas. Juk daugelis norime, kad vaikai būtų ir papil-
domai ugdomi, lankytų būrelius. Jau nekalbu apie dvasinius po-
reikius - koncertus, kiną ar teatrą, kuriuos ne visi gali sau leisti. 
Mažiausia suma, su kuria galima būtų pragyventi, manau, - 500 
eurų. Kai minimalus darbo užmokestis tik kiek didesnis nei 300 
eurų, nenuostabu, jog kai kurie šia sistema piktnaudžiauja ir 
verčiau be pastangų gauna pašalpas, o kiti lieja prakaitą ir sun-
kiai dirba, kad gautų bent tą minimalų atlygį. Neteisingas stere-
otipas, kad neužsidirba tik tinginiai. Manau, mūsų užmokesčio 
sistema nėra tobula, bet lietuviai - darbščių žmonių tauta, tik duok 
galimybę, ir jie užsidirbs. Svarbu, kad ir į dirbančius žmones bū-
tų pagarbus požiūris, atitinkamas atlygis. Jei žmonės tą jaus, 
galbūt ir mažiau uždirbdami jausis gerai, jausis vertinami.

Artėjant šildymo sezonui daugelis susimąsto, kad reikės dar stipriau susiveržti diržus. Šis klausimas ypač opus gaunantiems  
minimalią algą, kuri šiuo metu tėra 325 Eur. Ar įmanoma pragyventi už tokią sumą ir koks turėtų būti minimalus darbo užmokestis, 
svarstė žurnalistas, televizijos laidų vedėjas PAulius skučAs (31) bei aktorė Eglė DriukAitė (36).

Paulius skučas

Iš tiesų 325 Eur yra tiek mažai, kad net sunku pasakyti, 
kaip tuos pinigus reikėtų paskirstyti. Ar įmanoma pragyventi 
už 325 Eur? Žmogus gali išgyventi valgydamas ir kartą per 
dieną. Lietuvoje yra šeimų, auginančių 2 ar 3 vaikus, vienišų 
tėvų, kurie išgyvena iš minimalios algos, tad, matyt, viskas 
įmanoma, bet apie kokią gyvenimo kokybę galima kalbėti? Už 
tokią minimalią algą galima įsigyti tik dalį to, ko žmogui iš 
tiesų reikia, ši suma neužtikrina oraus pragyvenimo. Juk žmo-
gui reikia ne tik mokesčius sumokėti ir maisto nusipirkti, bet 
ir skirti lėšų sveikatos priežiūrai, laisvalaikiui, kultūriniam 
gyvenimui. Manau, kiekvienam pragyvenimui reikalinga skir-
tinga suma, vis dėlto, mano galva, minimalus darbo užmokes-
tis neturėtų būti mažesnis nei 800-900 ar net 1000 eurų. At-
sižvelgus į skirtingus gyvenimo aspektus tai veikiausiai būtų 
suma, kuri leistų žmogui jaustis gerbiamam valstybės ir gy-
venti oriai.

Parengė Eimantė JUršėNAItė

Ką manai?
Apie minimalų 
darbo užmokestį...
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Ringailė STULPINAITĖ

- Kokie automobiliai tau patinka la-
biausiai?  

- Nėra konkretaus automobilio tipo, kuris 
labiausiai patiktų. Kai kurių automobilių mar-
kių modeliai gražesni sportinio tipo, kai ku-
rių - visureigiai. Pavyzdžiui, man labai patin-
ka „Range Rover“ visureigiai arba „Audi“ 
sportinio tipo modeliai

- Ar domiesi automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Pati labai nesidomiu, bet daž-
niausiai išgirstu apie naujus mode-
lius iš tėčio ar draugų.

- Ekstremaliausia situacija 
vairuojant?

- Kartą teko patirti stresą važiuo-
jant per sankryžą, bet labai sunku at-
pasakoti, kaip visas vyko. Tiesiog vai-
ruotojas pavargo laukti savo eilės va-
žiuoti per sankryžą, tad nelaukęs važia-
vo tiesiai į mane, vos išvengiau avarijos.

- Kas vairuojant keliuose er-
zina labiausiai?

- Vairuodama stengiuosi nesiner-
vinti, pasinaudoju laisvu laiku ir ilsiuosi.

- Ar mėgsti greitį? Išbandytum jėgas 
ralyje?

- Mėgstu greitį. Tikrai norėčiau kada nors 
išbandyti jėgas ralyje! Specialiai dėl to laikiau 
teises vairuodama automobilį su mechanine 
greičių dėže.

- Ką visuomet rastume tavo automo-
bilyje?

- Vandens ir salono gaiviklį arba specialius 
automobiliams skirtus kvepaliukus. Mėgstu, 
kai mašina maloniai kvepia.

- Kokia transporto priemonė tau pri-
imtiniausia keliaujant?

- Keliaujant - visureigis. Bet sportinio tipo 
automobilis pagelbėtų greičiau įveikti trasą.

- Kur važiuoti smagiausia?
- Žinoma, atostogauti! 

- Ką veiki patekusi į automobilių 
spūstis? 

- Dainuoju.

- Kokius reikalavimus keltum, jei rei-
kėtų rinktis naują automobilį?

- Dar neteko kelti kokių specialių reika-
lavimų. Mašina arba patinka, arba ne.

- Pagal ką nusprendi, 
kad prieš tave važiuoja 
prastas vairuotojas? 

- Iš vairavimo manierų, 
manevrų, bet nevadinčiau jo 
prastu vairuotoju. Tai gali 
būti tiesiog žmogus, turintis 
mažiau patirties, įgūdžių.

- Šalis, kurioje vai-
ruotojai pasirodė labiau-
siai pametę galvas?

- Teises turiu dar neil-
gai, tad pačiai neteko vai-
ruoti kitose šalyse. Tačiau 
stebint iš keleivio vietos 
Italijoje eismas ir vairavi-
mo kultūra pasirodė labai 
keisti.

Ratai

Militai Daikerytei vairavimas - poilsis
Dainininkė ir vizažistė Milita Daikerytė (18) džiaugiasi neseniai išlaikiusi vairavimo tei-
ses ir su ne mažesniu džiugesiu vairuoja įspūdingą automobilį. Milita tikina, jog jai patinka 
įvairiausi automobiliai, nuo visureigių iki sportinių, o juo labiau jei automobilis šokolado 
spalvos. Greičio nebijanti mergina sako, jog kada nors mielai jėgas išbandytų ralio trasoje.

Stasio Žumbio nuotr.

Dosjė

l Šiuo metu vairuoja: „Audi A5“
l Svajonių automobilis: 
nuomonė keičiasi atsiradus naujam 
modeliui
l Vairavimo stažas: teisės 
išlaikytos dar neseniai
l Dažniausias prietaras: nėra
l Gražiausia automobilio 
spalva: priklauso nuo automobilio 
modelio. Labai žavi šokoladinės 
spalvos automobiliai

Patekusi į automobilių 
spūstis Milita Daikerytė nė 

kiek nesinervina. Ji dainuoja
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ŽvaigŽdės

Kalbama, jog dainininkės ir dizainerės Gven Stefani (Gwen Stefani) 
ir Gevino Rosdeilo (Gavin Rossdale) skyrybos bus itin aršios

EPA-Eltos nuotr. 

Benas Aflekas (Ben Affleck) ir Dženifer Garner 
(Jennifer Garner) augina dvi dukras ir sūnų

Romaniukai su vaikų auklėmis, pasirodo, pastaruoju metu tampa  
viena dažniausių skyrybų Holivude priežastimi. Tad vaikus auginančios 
garsios mamytės turėtų atidžiau žiūrėti, ką įsileidžia į namus.

Romaniukas su aukle papurtė ir kitą garsią šeimą, auginančią dvi dukras ir sūnų. Beno Afleko (Ben Affleck, 43) santykiai su buvusia jo vaikų aukle iškilo į dienos šviesą likus trims dienoms iki Beno ir jo žmonos DženifeR GArner (Jennifer Garner, 43) pareiškimo apie sprendimą skirtis. Tiesa, auklė, matyt, buvo ne vienintelė priežastis - 2005 metais susituokusią porą, iki šiol laikytą viena tvirčiausių Holivudo porų, griovė ir Beno polinkis į alkoholį.

Praėjo beveik du mėnesiai po šokiruojančio atlikėjos 

Gven STefAni (Gwen Stefani, 45) pareiškimo, kad 

skiriasi su vyru Gevinu RoSDeilu (Gavin Rossdale, 

49). Bet dabar tapo visiškai aišku, kodėl dainininkė ne-

dvejodama išardė 13 metų trukusią santuoką, kurioje 

gimė trys sūnūs.
Jos vyras Gevinas susidėjo su buvusia vaikų aukle, 

ir šis romanas tapo paskutiniu lašu, privertusiu žvaigž-

dę įteikti skyrybų prašymą. Auklė ilgą laiką padėjo Gven 

auginti vaikus, gyveno jų namuose ir dainininkė ją laikė 

vos ne seserimi ar drauge, dovanodavo jai savo daiktų, 

tardavosi, kviesdavo į savo koncertus ir šou „Balsas“ 

užkulisius. Bet vieną kartą tapo aišku, kad mergina ro-

do per didelį dėmesį Gevinui, o jis savo ruožtu atvirai 

su ja flirtuoja. Tada Gven atleido išdavikę, o netrukus 

nutarė ir skirtis su vyru, nors jų jauniausiam sūnui tėra 

vos metukai. Sprendžiant iš visko, būsimos skyrybos 

nebus taikios, ir Gven padarys viską, kad buvusiam su-

tuoktiniui atitektų kuo mažiau jos uždirbtų pinigų.

Skandalingos intrigėlės su aukle Kino garsenybė DžorDžas 
Klunis (George Clooney, 54) ir jo 
žmona teisininkė amal (amal, 37) 
turi bėdų su kaimynais.

Holivudo žvaigždė su žmona re-
montuoja didžiulį 9 miegamųjų namą 
viename Berkšyro kaime Anglijos 
piet ryčiuose, dėl to yra nepatenkinti 
visi jų kaimynai. Prabangus, gražiai 
dekoruotas namas su atvirais židi-
niais yra prie pat Temzės. Pora skly-
pe dar nori įsirengti didžiulį šiuolai-
kišką baseiną, privatų kino teatrą. 
Visą teritoriją kiaurą parą stebės de-
šimt modernių stebėjimo kamerų. 
Kalbama, kad remontui garsioji pora 
jau išleido 15 mln. eurų.

O kaimynai yra nepatenkinti 
vykstančiais remonto darbais, trik-
dančiais vietovės ramybę. „Tai bjau-
ru. Mane tai varo iš proto. Ši vieta 
atrodo baisiai, o pabaigos apskritai 
nematyti“, - pasiskundė vienas kai-
mynas leidiniui „Daily Mail“. „Gy-
venu čia 20 metų ir nė karto nepa-
tyriau ko nors panašaus - visiškai 
negerbiami kiti gyventojai, tai tikrai 
ne į naudą mūsų kaimui“, - mano 
kitas. Klunių kaimynę cituoja ir 
„Daily Star Sunday“: „Siaubinga. Ei-
nant palei upę girdėti, kaip rėkauja 
statybininkai. Tai tikrai nuodija 
atmosferą.“

Visa tai yra panašu tiesiog į prie-
kabes. Juk Dž.Klunis su žmona daž-
nai lankosi vietos kavinėje, eina į kai-
mą pavalgyti arba apsilanko vietos 
teatre. Nejau tai šiek tiek nepagyvina 
vietos atmosferos? „Džordžas nuola-
tos čia ateina. Jis sėdi prie stalo ir 
žiūri į upę. Čia jis mėgaujasi ramybe - 
niekas jo netrukdo. Jam tai patinka ir 
jis yra labai dosnus“, - žavisi resto-
rano savininkė. Pasak jos, kaimy-
nams reikėtų apsiraminti, juk remon-
to darbai netruks amžinai.

Parengė Milda KUNSKAITĖM
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StiliuS

Italijos mados savaitė Milane 
užbaig ta įspūdingu ir skambiu  
akordu - Italijos mados karaliaus 
Džordžo Armani (Giorgio Armani) 
kolekcija 2016 m. pavasariui ir  
vasarai. Ypatinga elegancija  
išsiskiriantis dizaineris savo  
„Emporio Armani“ kolekcijoje žaidė 
audinių tekstūromis (organza,  
šifonas ir naujos kartos medžiagos), 
intriguojančiais kirpimais ir raštais 
bei spalvomis. Vyravo žemiškos 
spalvos ir įvairių atspalvių raudona - 
dauguma kolekcijos modelių turėjo 
bent jau raudonų akcentų.
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Kolekcijos 
drabužiai 

išmarginti 
raudonais 
akcentais
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StiliuS

Išskirtinumas - 
modernūs 
kirpimai, 
asimetrija
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Skarutės - dar vienas 
kolekcijos akcentas



- Kuo šį kartą nustebinsite savo klien-
tus, juk jau 11 metų jūsų centre jie gali 
rinktis iš daugiau kaip 30 procedūrų?

- Reikėtų išskirti ir paminėti, kad šios pro-
cedūros yra sukurtos panaudojant ne tik mū-
sų ajurvedines žinias ir techniką, bet ir kos-
metologinę praktiką. Taip, mūsų klientai gali 
lepintis plačiu asortimentu procedūrų, kurių 
pagrindą sudaro masažai su juodųjų sezamų 
ir rožių aliejais. Šį kartą viskas kiek kitaip ir 
labai egzotiškai: procedūrose naudojama 100 
proc. ekologiška ajurvedinė kosmetika, atsi-
randa kūno įvyniojimas, specialūs perlų švei-

Rudens darganai praskaidrinti - rožių ritualai kūnui ir sielai
Indiško masažo ir ajurvedos centras SPA 
SHANTI spalio mėnesį švenčia savo 11-ąjį 
gimtadienį ir ta proga pristato dvi naujie-
nas - karališkus SPA rožių ritualus kūnui ir 
veidui. Apie naujas procedūras pasakojo 
centro vadovė Justina Ližaitienė, o įspū-
džiais iš SPA SHANTI centro dalijosi grupės 
„4 Roses“ merginos.

11-ojo gimtadienio proga SPA SHANTI siūlo dvi  
naujienas - karališkus SPA rožių ritualus kūnui ir veidui

SPA SHANTI nuotr.
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tikliai su kriauklėmis, rožinio kvarco kristalai 
veido masažui, o ajurvedinė masažo technika 
čia susipina su profesionalioje kosmetologijo-
je taikomomis žiniomis. Rožių ritualus pa-
mėgs visos moterys, turinčios tiek jauną, tiek 
brandžią odą, juk, kad ir kokio esame amžiaus, 
mes visada trokštame, kad mūsų kūnas išlik-
tų grakštus ir dailių linijų, sveikas ir išpuose-
lėtas, o veidas skaistus, be nuovargio ir am-
žiaus raukšlių. Po procedūros jau iš karto ma-
tomas efektas, mat veidas ir kūnas maloniai 
nušveičiamas, pamaitinamas, o masažuotojas 
lyg skulptorius rankomis ir mintimis sufor-
muoja jūsų kūno ir veido prigimtines formas.

- Kas yra SPA rožių ritualas kūnui?
- SPA rožių ritualas kūnui yra pirmoji SPA 

procedūra SPA SHANTI centre su įvyniojimu 
ir profesionalams skirta natūralia kosmetika. 
Ji stangrina, maitina ir modeliuoja kūną. Kūnas 

yra nušveičiamas šveitikliu su rožių žiedla-
piais, vyniojamas į rožių purvą, gausų mikro-
elementų, ir galiausiai procedūra užbaigiama 
jauninamuoju veido masažu su rožių kristalais.

- Kas yra SPA rožių ritualas veidui?
- Tai veido procedūra, kurią atliekant naudo-

jamas perlų šveitiklis su kriauklėmis, rožių alie-
jumi ir masažiniais rožinio kvarco kristalais. Pro-
cedūra sumažina raukšles, pamaitina ir giliai su-
drėkina odą, veidas spinduliuoja jaunystę ir grožį.

- Kiek reikia tokių procedūrų?
- SPA rožių ritualo tiek veidui, tiek kūnui 

užtenka kartą per mėnesį. Turinčioms pro-
blemiškesnę veido ir kūno odą rekomenduo-
jame pasidaryti tris procedūras per mėnesį, 
nes vienoms užtenka ir vienos, o kitoms gal 
prireiks dviejų trijų. SPA SHANTI meistrai 
parinks jums optimaliausią programą.

- Kodėl rožės?
- Rožės - moteriškumo, subtilaus grožio 

ir moteriškos brandos simbolis. Apgaubta ro-
žių, moteris visada pasijus it karalienė, o jos 
kūną apgaubs svaiginantis ir raminantis rožių 
aromatas. Tai lyg gaivus pasivaikščiojimas po 
kvapiuosius rožių sodus.

Rudens darganai praskaidrinti - rožių ritualai kūnui ir sielai

DILETA MEškAITĖ-kIsIELIEnĖ:

Masažai man - vienas didžiausių malonumų, deja, 
jais mėgautis tenka rečiau, nei norėčiau, tačiau 
skyrus tam laiko gero masažo poveikis kūnui išlieka 
dar ilgai. Kadangi turiu nugaros problemų, dažniau-
siai renkuosi gydomuosius masažus. Jie nėra tokie 
malonūs, sakyčiau, kartais net skausmingi, bet, 
perėjus visą kursą, nugara būna tarsi nauja. O norė-
dama malonių dalykų renkuosi masažų saloną SPA 
SHANTI. Kvapai, raminanti rytietiška muzika, aliejai, 
tobulas masažas, rožių vonia - visa tai „išneša“ į 
kosmosą. Šiuo metu man labiausiai patinka visą 
kūną atpalaiduojantis masažas. Rekomenduoju!

„4 Roses“ meRginų įspūdžiai apie spa sHanTi cenTRo pRocedūRas

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ ir Ringailė STULPINAITĖ

AkvILĖ MATukAITĖ:

Masažas padeda atpalaiduoti kūną ir mintis. Tenka kartais apsilankyti masažo salo-
nuose įvairiuose Lietuvos kampeliuose, o ta viso kūno masažo valanda yra aukso 
vertės. Kadangi kartais mūsų grafikas būna be galo intensyvus, daug fotosesijų, grimo, 
makiažo, pristatymų, veidas taip pavargsta, kad iš karto išryškėja mažos raukšlelės, 
oda papilkėja. SPA rožių ritualas tobulas toms, kurios nori greitai ir efektyviai atgaivinti 
veido odą, atgauti natūralų spindesį. Aplinkiniai tikrai pastebės jūsų žavesį.

EGLĖ kETuRkĖ:

Masažas man - vienas labai malonių atsipalaidavimo būdų, kai skiri laiko sau ir pamiršti 
dienos rūpesčius. Rami aplinka, muzika, šiltas aliejus ir profesionalo darbas leidžia pasi-
nerti į kitą pasaulį. Dažniausiai renkuosi atpalaiduojamuosius masažus, nes po inten-
syvios darbo savaitės ar mėnesio tiek kūnas, tiek siela būna išsekę, tad reikia įsikrauti 
energijos. SPA SHANTI salone pirmą kartą teko patirti, ką reiškia nėščiųjų masažas. Jis 
labai lengvas ir puikiai tinka besilaukiančiai moteriai, nes visa, ko norisi, - tai švelnumo 
ir meilės. Tikrai rekomenduočiau šiuos masažus kiekvienai būsimai mamytei.

GIEDRĖ GIRnyTĖ:

Masažai yra gerai, visada ir visokie! Mielai gyvenčiau 

ant kupros užsikabinusi kokį mažą masažuotoją tvirto-

mis rankomis. Masažai yra vienintelis užtikrintas būdas 

mane visiškai „atjungti“, prieš juos aš bejėgė. SPA 

SHANTI namų ramybė ir profesionalų rankos per kelias 

valandas suteikia visą reabilitacijos komplektą. Visą 

gyvenimą turėjau problemų dėl stuburo, taigi masažais 

tekdavo lepintis gana dažnai. Dar ir dabar turiu lengvą 

stuburo išvaržą, taigi masažas - ne tik malonumas, bet 

ir vaistas. Tiesa, labiau mėgstu stipresnį masažą, kitaip 

tariant, gilesnį ir sunkesnį, nes lengviems paglosty-

mams mano taškai jau seniai tapo atsparūs.

Grupės „4 Roses“ merginos Dileta Meškaitė-Kisielienė, 
Giedrė Girnytė, Eglė Keturkė ir Akvilė Matukaitė 
atsipalaidavo SPA SHANTI centre 
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Sidabrą laimėjęs podiumo makiažas
Auksą laimėjęs nuotakos makiažas

Šarūno Kiliaus nuotraukos

Makiažai, 
skinantys laurus
Pasaulio kirpėjų ir grožio specialistų 
organizacijos (OMC) rengiamame Eu-
ropos čempionate mūsų šalies vizažo 
meistrės neliko nepastebėtos. Pirmą 
kartą čempionato auksas atiteko Lie-
tuvos atstovėms. Tokį garbingą apdo-
vanojimą laimėjo Irma Baltrušaitienė 
(jos trenerė Birutė Pajedienė - vienin-
telė Lietuvoje atestuota OMC vizažo 
teisėja) nuotakos makiažo kategorijo-
je. Podiumo makiažo rungtyje sidabrą 
pelnė Evelina Borisniova. „Laisvalaikis“ 
pristato makiažus, kuriuos mūsų šalies 
vizažistės parengė čempionatui.
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Žaidimas

Galbūt tėvams nederėtų mergaitėms 
drausti dažytis, nes vėliau jos, rodos, nori at-
sigriebti. Kadangi tėvai nuo mažų dienų auk
lėjo gan griežtai, katalikiškai, mokykloje išvis 
nesidažiau. Kiek pamenu, kosmetikos priemo-
nes į rankas paėmiau tik paskutiniais studijų 
universitete metais ir nuo tada dažydavausi 
kasdien ir ryškiai. Tarsi atradau naują pomėgį. 
Pamenu, galėdavau valandų valandas sėdėti 
prie veidrodžio, analizuoti savo veidą, ekspe-
rimentuoti, žaisti su vokų šešėliais ir panašiai. 
Man buvo labai įdomu.

Pertraukėlės

Dabar viskas pasikeitė. Mano darbas  
atrodyti gražiai, sceniniams ir televizijos 
makiažams naudojama daug kosmetikos, 
pavargsti ir norisi duoti odai pailsėti. Lais-
valaikiu beveik nesidažau ir be dekoraty-
vinės kosmetikos galėčiau lengvai išgyven-
ti. Pastebėjau, kad netgi kosmetika ant vei-
do gula kitaip, kai oda pailsėjusi. Vykdama 
atostogauti nepasiimu nei kosmetikos, nei 
aukštakulnių. Veikiausiai tai savotiška pro-
fesinė liga. 

(Ne)įprasti receptai

Kai tenka nuolat sėdėti vizažisto kėdėje, 
ruoštis fotosesijoms, koncertams ar pasiro-
dymams televizijoje, oda labai pavargsta, o 
kartais netgi primena popierių. Tad ją reikia 
nuolat puoselėti ir lepinti. Neretai mėgstu 
pati pasigaminti įvairių priemonių. Pamenu, 
paauglystėje, kai kankindavo spuogeliai, 
prausdavau veidą ramunėlių nuoviru. Dabar 
pasigaminu maitinamųjų kaukių. Žinoma, 
agurkai ir braškės jau pabodę, mieliau odą ir 
plaukus palepinu egzotiškesnėmis priemo-
nėmis. Išvykusi į kitas šalis mėgstu gaminti 
kaukes iš avokadų. Kai gyvenau Ispanijoje, 
pastebėjau, kad sūrus jūros vanduo ir aktyvi 
saulė labai nualindavo, tad avokadų ir citrinų 
sulčių kaukė buvo labai naudinga ir efektyvi 
priemonė.   

Egzotika kosmetinėje

Atostogaudama užsienyje mielai išbandau 
įvairias SPA procedūras, masažus. Neretai 
parsivežu ir kosmetikos. Žinoma, turistams 
skirta kosmetika dažnai būna brangi ir neko-
kybiška, todėl pabendrauju su vietos gyven-
tojais, išsiaiškinu, ką vartoja jie patys, ir įsi-
gyju kosmetikos su ypatingomis tos vietos 
žolelėmis ar augalų ekstraktais. Stengiuosi 
surasti ką nors, ką galėčiau panaudoti namie: 
kokosų aliejaus, kakavos sviesto iš Domini-
kos ir panašiai. Kakavos sviestas  tobulas 
vaistas nuo nudegimų ar skaudančiai gerklei. 
Jau nekalbu apie naudą grožiui. 

Dainininkė, grupės „69 danguje“ narė IngrIDa MartInkėnaItė (37), kaip ir daugelis 
dailiosios lyties atstovių, yra neabejinga moteriškiems ritualams prie veidrodžio. nors  
į keliones užsienyje ji nesiveža nei aukštakulnių, nei kosmetikos, Ingrida  stengiasi pasimė-
gauti vietos spa procedūromis ir išsiaiškinti vieną kitą išvaizdos puoselėjimo paslaptį.

Egzotiški Ingridos 
atradimai

n Kelioninėje kosmetinėje visuomet 

yra: veido prausiklis, kremai ir pora kaukių.

n Kosmetikos priemonė Nr.1: veido kremas.

n Kvepalai: pagal nuotaiką. 

iNgridos favoritai 

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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SveikatoS kodaS

Ringailė Stulpinaitė

- Koks maistas yra tinkamiausias 
pusryčiams?

- Tiesą sakant, seniau buvo sakoma, kad bū-
tent avižinė košė yra vienas geriausių pasirinki-
mų pusryčiaujantiems. Mat ši košė turi skaidulų, 
kurios suteikia kokybiškesnį, ilgesnį sotumo 
jausmą, tad per dieną sukelia mažesnį norą už-
kandžiauti. Skaidulinių medžiagų rekomenduo-
jama suvartoti apie 30 gramų per dieną, o jų yra 
neskaldytų grūdų košėse. Dabar mity-
bos specialistai sutaria, kad per pusry-
čius tinka valgyti ne tik košes. Rytą ga-
lima valgyti vaisius ir ką nors saldesnio, 
tarkime, šokolado ar ko nors, kas sutei-
kia organizmui daugiau energijos, reika-
lingos visai dienai. Amerikos dietologų 
asociacija, pavyzdžiui, tvirtina, kad pir-
miausia per pusryčius tinka suvalgyti 
obuolį ar išgerti arbatos, o košės - antro-
je vietoje. Tačiau jos vis tiek išlieka vie-
nas geriausių pusryčių pasirinkimų.

- Kodėl ir ar apskritai svarbu pusry-
čiauti?

- Žinoma, pusryčiai yra vienas svarbiausių 
dienos valgymų, tad jų praleisti nereikėtų. 

Jeigu nepavalgome pusryčių, tuomet per pie-
tus arba vakarienę esame linkę persivalgyti. 
Tikrai nėra mitas, kad pusryčius valgyti reikia.

- Ar košes tinka valgyti per pietus ar 
vakarienę?

- Košes vis dėlto geriausia valgyti per 
pusryčius. Kartais kai kurias košes galima 
valgyti ir per pietus, tačiau tikrai nerekomen-
duojama jų rinktis vakarienei. Tai yra gana 
kaloringas maistas, turi daug lėtųjų komplek-

sinių angliavandenių, kurie, suvalgius vakare, 
per naktį virsta niekieno nemėgstamais rie-
balais ant kūno. Kalorijos naktį nemiega. 

- Košes gardinti galima ar reikėtų su-
silaikyti?

- Galima gardinti, tik tuos pagardus reikė-
tų rinktis atidžiau. Dabar, artėjant vis šaltes-
niems orams, košes galima pagardinti įvairiais 
džiovintais vaisiais. Jie turi gana daug įvairių 
antioksidantų ir košėms suteikia tikrai gardų, 
gerą skonį, kartais saldesnį, o kartais rūgš-
tesnį - priklausomai nuo vaisių. Žinoma, rei-
kėtų nepamiršti, kad jei verdame košę, vaisių 
nereikia virti kartu su ja. Verdant vaisius, iš-
nyksta naudingosios medžiagos ir antioksi-
dantai. Džiovintus vaisius galima kuriam laikui 
užpilti virintu vandeniu, kad pabrinktų, ir tik 
tuomet dėti į košę. Tarkime, avižinei košei 
gardinti puikiai tinka džiovintos spanguolės, 
vynuogės ar ananasai. Tiesa, taip pat gardinant 
košes reikia turėti galvoje, kad džiovinti vai-
siai yra kaip tam tikras koncentratas. Tai reiš-

kia, kad saujoje džiovintų vaisių kalo-
rijų kiekis bus panašus kaip ir visos 
jūsų košės, tad jais piktnaudžiauti ne-
reikėtų. Be to, džiovinti vaisiai yra cuk-
ringi. Tam tikras košes, pavyzdžiui, 
grikių, gardinti mėsa siūlyčiau vengti. 
Lietuviai ir taip mėsos, ypač keptos, 
suvartoja daugiau, nei reikėtų, nes su 
tokiais pagardais nutinka taip, kad mė-
sa valgoma ne vieną kartą per dieną, 
o kokius tris. Apskritai mėsą reko-

menduojama valgyti kokius du ar tris kartus 
per savaitę. Kai kurių košių pagardams tiktų 
naudoti ispaninių šalavijų (chia) sėklas. 

- Kokios košės yra naudingiausios 
mūsų organizmui? Kuo?

Visa tiesa apie 
košes
Visi ne kartą esame girdėję, kad košes valgyti sveika ir naudinga, o ypač per pusryčius. 
Tačiau verta žinoti, kokios košės yra naudingos ir maistingos, o kokių reikėtų vengti. Apie 
tai, kuo ir ar galima jas gardinti bei kiek naudos gauname iš greitai paruošiamų košių, 
„Laisvalaikiui“ pasakojo sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas ArTūrAs sujeTA.

Visos košės turi pakankamai daug privalumų, tik rei-

kia nepamiršti, kad jos yra labai maistingos ir kalo-

ringos bei kupinos angliavandenių, tinkamai vartoja-

mos (pirmoje dienos pusėje) šios medžiagos suteikia 

energijos. Vartojamos netinkamai ar su kitais prie-

dais - gali pakenkti (nutuksime). PR
IS
IM
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- Dauguma košių yra gausios skaidulinių 
medžiagų, ypač jei jos ruošiamos iš neskaldy-
tų grūdų. Viena naudingiausių yra avižinė ko-
šė, kurioje yra tirpiųjų skaidulų, suteikiančių 
sotumo jausmą, yra kokybiškų baltymų ir an-
gliavandenių, reikalingų energijai palaikyti. 
Grikių košė turi daug mikroelementų ir kitų 
naudingųjų medžiagų. Na, o trečioji vieta ati-
tektų iš speltos grūdų pagamintai košei. Šio-
ji vis labiau populiarėja, nes speltos grūdai yra 
labai gerai pasisavinami organizmo. 

- Kurios košės turi mažiausiai nau-
dingų medžiagų?

- Ryžių košė, pagaminta iš paprastų plikytų 
ryžių, neturės tiek daug gerųjų angliavandenių, 
o kaip tik daugiau cukringų angliavandenių. Tai 
reiškia - ir mažiau naudingų. Mikroelementų 
ar vitaminų gausos joje taip pat nerasime. Bet, 
jei šiai košei gaminti būtų naudojami laukiniai 
arba rudieji ryžiai, gausime gerokai daugiau 
naudingųjų mikroelementų ir vitaminų. Per-
kant kelių grūdų ar mišinių košes, reikėtų at-
kreipti dėmesį, ar jose nėra pridėtinio cukraus. 
Kuo mažiau pridėtinių dalių ar konservantų, 
tuo košė naudingesnė virškinimui. Kuo mažiau 
grūdas sumaltas ir apdorotas, tuo daugiau jis 
turi skaidulinių medžiagų. 

- Kartais manoma, kad manų košė 
yra nieko verta. Tai tiesa?

- Ji gana lengvai pasisavinama organizmo. 
Manų košę vartoti tikrai galima ir net nega-
lėčiau išskirti kokio nors rimto aspekto, dėl 
ko reikėtų jos smarkiai vengti. Kiekvieno 
maisto produkto vartojimas gali turėti ir tei-
giamų, ir neigiamų aspektų, tačiau svarbiau-
sia niekuo nepiktnaudžiauti. Jei kartkartėmis 
į savo košių racioną įtrauksite manus, nes 
jums skanu, tikrai nenutiks nieko blogo. 

- Greitai paruošiamos košės yra pras-
tas pasirinkimas ar ne?

- Šios košės tinka tiems žmonėms, kurie 
nori pavalgyti, bet neturi tam laiko. Tiesa, jų 
vartojimą reikėtų riboti, nes jose daug cuk-
raus, o cukrus, savaime suprantama, nėra 
gera maisto medžiaga. Be to, tokiose košėse 
paprastai būna nemažai priedų ir konservan-
tų, kurie tiesiog nėra naudingi mūsų sveika-
tai ir virškinimo sistemai. Tokiose košėse 
nebus gausu ir skaidulinių medžiagų. Greitai 
paruošiamas košes reikėtų rinktis tik tuo 
atveju, jei tikrai nėra laiko ir galimybės pa-
valgyti visaverčio maisto.

Pliusai ir minusai:

Manų košė 

Ją vartoti reikėtų saikingai. Tinka, kai apsunkęs 
virškinimas, nes lengvai virškinama. Dėl glitimo ir 
fitino dažnai vartoti nerekomenduojamos, o vartoti 
be didesnės baimės gali suaugusieji. 

Grikių košė 

Grikiai naudingiau nei ryžiai, jie turi daugiau 
mikroelementų bei visas būtinas amino rūgštis. 

Ryžių košė

Naudingos laukinių, rudųjų ryžių košės.  
Mums įprasti baltieji ryžiai turi mažai maisto 
medžiagų. 

 Perlinių kruopų košė 

Šioje košėje yra daug ląstelienos, kuri „išvalo“ 
organizmą, bet ji yra pakankamai kaloringa. 

Sorų košė 

Ją saugu valgyti alergiškiems žmonėms, 
priešingai nei manai turi labai nedaug glitimo. 

Avižinių dribsnių/avižų košė 

Tai ypač naudinga košė, turinti daug tirpiųjų 
skaidulų, kurios suteikia geresnį sotumo jausmą 
ilgesniam laikui, be to, mažina tokių ligų, kaip 
cukrinis diabetas bei širdies ligos, išsivystymo 
tikimybę.

Kukurūzų košė  

Pagrindinis jos privalumas - folio rūgštis  
(b9 - folio rūgštis yra būtina organizmo augimui 
ir vystymuisi, naujų ląstelių susidarymui,  
DNR gamybai). Jos trūkumas - labai saldi. 
Kukurūzų sirupas toks pats žalingas kaip ir 
cukrus...

Sveikos gyvensenos ir  
mitybos specialistas Artūras Sujeta

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kaip jūs, trys muzikiniai talentai, 
suvienijote savo jėgas? 

Aušra: Su Asta kartu dirbame jau labai 
seniai, pažįstamos esame dar nuo studijų me-
tų, tai bus jau geras dešimtmetis. O su Ro-
landu susipažinome, kai jis atėjo į mano va-
dovaujamo „Balsų“ ansamblio perklausą, ir 
po kiek laiko, pamačiusi jo potencialą, pasiū-

liau papildyti mūsų kuklias gretas. Aš visuo-
met norėjau turėti partnerį, kad būtų galima 
dainuoti duetu. Norėjau, kad tai būtų būtent 
vyriškis, su kuriuo scenoje jausčiausi tvirtai 
ir mūsų balsai papildytų vienas kitą, susilietų. 
Taip Rolandas ir liko pas mus su Asta. 

Asta: Visi trys koncertuoti pradėjome 
prieš dvejus metus. Aš skambinu fortepijonu, 
o Aušra su Rolandu dainuoja duetu arba solo, 
priklausomai nuo kūrinio. Pamenu, kažkada 
Aušra paskambino ir pasiūlė pagroti kartu. Po 
koncerto liko labai geras, šiltas jausmas ir ta-
da supratau, kad dirbti kartu bus didelis ma-
lonumas. Kai ansamblis susikuria, labai svar-
bu ne tik mokėti susikalbėti, bet ir vieniems 
su kitais gerai jaustis scenoje. Tik tokiu atve-
ju koncertuose viskas pavyksta nuostabiai.

Rolandas: Kai baigiau Balio Dvariono 
muzikos mokyklą, kurioje mokiausi groti tri-
mitu, žinojau, kad norėsiu būti scenoje, kon-
certuoti. Iki šiol džiaugiuosi, kad Aušra atra-
do mano balsą ir galiu save realizuoti šiame 
mūsų ansamblyje.

- Kas kamerinio dainavimo pasaulyje 
jums suteikia išskirtinumo?

Aušra: Na, pirmiausia, duetai nėra dažni 

kamerinėse scenose, o mes su Rolandu tikrai 
dažnai dainuojame duetu. Kitas dalykas - esa-
me neabejingi ir lankstūs įvairiems repertua-
rams, tiek koncertiniam bažnytiniam, kur pri-
statome rečiau atliekamus kūrinius, tiek pra-
moginiam proginiam, kai repertuare galima 
sudėti visokiausių kūrinių. Nemažai dainuo-
jame lietuviškų kūrinių. Pastaruoju atveju 
viskas priklauso nuo progos, vietos ar užsa-
kovų, su kuriais dirbame, norų. Mes atlieka-
me klasikinius kūrinius, kurių, populiariai 
tariant, niekaip nepavadinsi lengvu „popsu“. 

Asta: Tai, ką atliekame mes, yra rimta mu-
zika, skirta susikaupimui, kartais apmąstymui, 
ypač jei koncertuojame bažnyčioje. Mūsų re-
pertuare yra ir senovinės klasikinės muzikos 
kūrinių, ir šiuolaikinių Endriu Loido Vėberio 
(Andrew Lloyd Webber) kūrinių. Kartais atlie-
kame po porą kūrinių iš kelių skirtingų laiko-
tarpių, tad šį tą pagal savo skonį mūsų koncer-
tuose gali rasti kiekvienas klasikos gerbėjas. 

- Koncertuojate trise. Nesinori kar-
tais gausesnių gretų? 

Aušra: Kadangi pati dirbu ir su vyrų vo-
kaliniu ansambliu „Avanti Vilnius“, pati dai-
nuoju su chorais, man norėjosi mažos, jau-

Scena

kuriai nereikia šou elementų
Kamerinis, jaukus trijų talentingų žmonių 
ansamblis, pasirodantis jaukiuose vaka-
ruose ir bažnyčiose, virpinantis klausytojų 
širdis ir dalijantis tikro garso muziką. Kas 
jie tokie? Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos Dainavimo katedros lektorė  
AušrA LiutKutė, koncertmeisterė ir pia-
nistė AstA KvAsytė bei kamerinės muzi-
kos atlikėjas roLAnDAs viLKevičius. visi 
trys sutartinai tvirtina esantys tie muzi-
kantai, kurie savo koncertais stengiasi pa-
daryti šventę publikai ir sau. 

Muzika, 

Aušra Liutkutė, Asta Kvasytė ir Rolandas 
Vilkevičius sako, jog gyvo garso koncertai 
yra nepakartojami, nes tas pats kūrinys 
kaskart gali būti atliekamas kitaip
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kios, kamerinės kompanijos. Tačiau neat-
metu galimybės ateityje pasiūlyti prie mūsų 
prisidėti smuikininkei ar kokiam nors fleiti-
ninkui. Sudėtis labai priklauso nuo repertuaro, 
kurį atliekame. Kol kas mūsų trijų užtenka, o 
jei keisime repertuarą, didinsime ir pajėgas.

- Kokią žinutę publikai siunčiate savo 
atliekama muzika?

Asta: Muzika daro žmones geresnius. Tai, 
ką atlieka mūsų trio, yra labai jautri muzika. Kai 
pamatome žmonių akyse ašaras, suprantame, 
kad savo atlikimu tikrai giliai juos palietėme. 
Praturtiname vieni kitus. Juk muzika žmones 
švelnina, jautrina, skatina susimąstyti, pamesti 
kaukes ir būti paprastais nuoširdžiais žmonėmis. 

Aušra: Mes esame jautresni tai tikrajai 
muzikos prigimčiai, kuri turi žmogui sužadin-
ti, išjudinti tai, kas yra tikra, nuoširdu ir ne-
užteršta masine kultūra, „popsu“. Mes patys 

taip pat nebijome atsiverti emocionaliai ir 
apsinuoginti prieš klausytoją. Svarbu, kad 
mūsų klausytojai koncertuose pamirštų savo 
kaukes ir būtų tokie, kokie yra. 

- Kaip manote, Lietuvoje pakankamai 
dėmesio skiriama klasikinės, kamerinės 
muzikos atlikėjams? 

Aušra: Nesakyčiau, kad kamerinės mu-
zikos koncertų mūsų krašte daug, tad tikriau-
siai tai nėra taip populiaru, kaip norėtųsi. 
Ypač kai kalbame apie tokius mažus kameri-
nius ansamblius, solo atlikėjus. Kamerinėje 
muzikoje reikia ne tik save išdrįsti pristatyti, 
bet ir rasti kontaktą su publika. Kūrinius rei-
kia tarsi vaikus išnešioti, subrandinti ir tik 
tada pristatyti klausytojui. 

Asta: Kamerinės instrumentinės muzi-
kos vakarų pakanka, tačiau kamerinės voka-
linės - labai nedaug. Be to, tokiems koncer-
tams reikia labai daug pasiruošimo. 

- Su jūsų atliekama muzika sunkiau 
prasimušti nei tiems, kurie atlieka po-
puliariosios muzikos kūrinius?

Asta: Labai sunku. Kamerinei muzikai 
reikia kamerinės aplinkos, o tai reiškia ir ma-
žesnius klausytojų srautus. 

Aušra: Populiarioji kultūra į publikos širdis 
braunasi per šou elementus, šiuolaikines tech-
nologijas ir panašiai. Mūsų atliekami klasikiniai, 
kameriniai kūriniai turi savo stilistiką, savas 
tradicijas ir dėl to mes negalime daryti šou. Kai 
kuriuos kūrinius visokios šiuolaikinės inter-
pretacijos dažnai tik sugadina, net jei sakoma, 
kad tai tiesiog pateikiama naujai, netradiciškai. 
Muziką, klasiką ir jos kūrėjus reikia gerbti, ne 
viską tinka šiuolaikinti, nes kūrinys gali pra-
rasti originalumą ir tikrąją savo dvasią, o ga-
liausiai ir mintį, kurią galbūt norėta perteikti. 
Nežinau, ar didieji klasikai, išgirdę savo kūri-
nius perdirbtus šiuolaikiškai, labai džiaugtųsi.

Rolandas: Manau, kad populiarumo stin-
ga ir dėl to, kad mūsų atliekamos muzikos 
klausytojas turi būti brandus. Ne amžiumi, o 
vidumi, mintimis, suvokimu. Mūsų klausytis 
ateina tie, kuriems norisi pasiklausyti gyvos 
muzikos, balsų, o ne pažiūrėti šou.

- Dainuojate tik gyvai. Koks jūsų po-
žiūris į atlikėjus, kurie reikalauja fono-
gramos?

Aušra: Požiūris yra kiekvieno žmogaus 
reikalas, kiekvienas sukasi, kaip sugeba, gal 
dėl to tas muzikinis pasaulis ir yra įdomus. 
Man galbūt tik gaila, kai gyvai dainuojantys 
atlikėjai lieka neįvertinti. Juk paruošti balsą 
kad ir kelių minučių trukmės kūriniui yra 
didelis darbas. Ir tai jau po ilgamečio darbo 
apskritai. Tarkime, norint 8 valandą ryto ko-
kioje laidoje sudainuoti kūrinį, man tenka 
keltis 5 valandą ryto, pabudinti balso stygas, 
prasidainuoti, parepetuoti. Su fonograma bū-
tų daug kartų paprasčiau, bet tai būtų netikra. 

Mes turime mokėti dainuoti ir su mikrofonu, 
ir be jo visur, ir mūsų balsas skambės, nes 
mes, kaip ir sportininkai, nuosekliai su tuo 
dirbame, nuolatos repetuojame. Tad čia gal 
labiau reikia mąstyti ne apie požiūrį į fono-
gramą, bet apie tai, kiek vertinamas gyvas 
atlikimas ir dainininko pasiruošimas jam. 

Rolandas: Publika juk nėra kvaila, ji ma-
to ir supranta, kada atlikėjas žiopčioja pagal 
fonogramą, o kada dainuoja pats. Tik klausi-
mas, kodėl kartais renkamasi eiti į pirmojo 
pavyzdžio koncertus. Kai klausai gyvai atlie-
kamos muzikos, visu kūnu laksto šiurpuliu-
kai. Tuos pačius kūrinius kiekvieną kartą at-
ėjęs į koncertą gali išgirsti vis kitaip. 

Asta: Gyvo garso koncertas yra to momen-
to emocija, tos akimirkos išgyvenimas. Niekuo-
met nepavyks sudainuoti ar sugroti identiškai 
taip, kaip pavyko vakar ar užvakar. Kas kartą 
kūrinys atsiveria naujomis spalvomis, prasmė-
mis, kas kartą yra išgyvenamas kitaip. Galiausiai 
ir pats atlikėjas vieną dieną gali būti nusiteikęs 
pakiliai ir sugroti vienaip, kitą dieną, kamuoja-
mas liūdesio, - kitaip. Dėl to gyva muzika ir yra 
vadinama gyva, ji kinta, auga, atsiskleidžia įvai-
riausiomis spalvomis. Tai nepakartojama.

- Ar Lietuvoje lengva išgyventi atli-
kėjams tik iš koncertų?

Aušra: Jeigu kas mėnesį būtų galimybė 
surengti bent po 10 koncertų, galbūt būtų 
įmanoma. Bet tiek koncertų per mėnesį pa-
sitaiko retai. 

Rolandas: Apskritai vien tik iš koncertų 
pragyventi sunku. Dėl to mes visi turime dar po 
kelis darbus. Aš, be muzikinės karjeros, taip pat 
dirbu „Ali šokoladinėje“, Aušra Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje moko dainavimo, dirba 
su įvairiais kolektyvais, o Asta dirba koncer-
tmeistere Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų kate-
droje, fortepijono mokytoja Trakų meno moky-
kloje. Beje, vienu metu maniau, kad teks auko-
ti muziką, ir buvau įstojęs mokytis vadybos, bet 
supratau, kad ne vadyba, o muzika yra tikrasis 
mano pašaukimas. Muzika ir konditerija. 

kuriai nereikia šou elementų

Muzika žMones 
švelnina, 
jautrina, skatina 
susiMąstyti, 
paMesti kaukes ir 
būti paprastais 
nuoširdžiais 
žMonėMis

AstA

Muziką, klasiką ir 
jos kūrėjus reikia 
gerbti, ne viską 
tinka šiuolaikinti

AušrA

Ansamblį galite išgirsti spalio 31 d. Šv.Jonų 

bažnyčioje, Vilniuje

artimiausias koncertas!
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LAUKIAME JŪSŲ

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

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas
Skubus drabužių valymas  

Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas
Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Rugsėjį grupė „Skylė“ ir AiStė Smilgevi-
čiūtė savo klausytojus vilniuje kvietė į 
tradicinį rudens lygiadienio koncertą, ja-
me nuskambėjo kelios dainos iš naujojo 
albumo „vilko vartai“. O spalio pabaigoje 
bus išleista laukta kompaktinė plokštelė.

„Albumui pasirodžius, apie jo gimimą pla-
čiau papasakosime pristatyme Vilniuje, tačiau 
geriausiai „Vilko vartų“ paslapčių ir prasmių 
įvairovė atsiskleis mūsų grupės koncertuo-
se“, - artėjančiais džiaugsmais dalijasi „Sky-
lės“ vedlys Rokas Radzevičius. Lapkričio 
pradžioje grupės muzikantai iškeliaus į kon-
certinį albumo pristatymo turą po didžiuosius 
Lietuvos miestus.

Naujas grupės „Skylė“ albumas „Vilko 
vartai“ pasirodys praėjus penkeriems me-
tams po projekto „Broliai“ ir intensyvaus kū-
rybinio darbo. Jame sudėtos autorinės 
R.Radzevičiaus ir A.Smilgevičiūtės dainos, 
kuriose susipina vidiniai monologai, subtiliai 
erotiški duetai, filosofiniai, folkloriniai moty-
vai bei intensyvaus roko ir daugiabriaunio 
lyrizmo skambesys. Dainas vienijantis raktas 
yra vartai - nežinomybės, apsisprendimo ir 
pažinimo simbolis. Pamatinės naujojo albumo 
dainos „Vilko vartai“, „Dievdirbiai“, „9 baltos 
upės“, „Švelnumas“, „Upelė“ perteikia ne 
vieną prasminę liniją ir rezga muzikinį tinklą, 
kupiną poetikos ir apmąstymų. Pasak kūrėjų, 
šis albumas yra skirtas mąstantiems ne tik 
galva, bet ir širdimi.

Grupė „Skylė“ atveria „Vilko vartus“

Bilietus į albumo „Vilko vartai“ pristatymo  

koncertus platina bilietai.lt ir bilietupasaulis.lt

Daugiau informacijos rasite svetainėje 

www.vilkovartai.lt

n Kaune, VDU didžiojoje salėje, lapkričio 7 d.
n Šiaulių koncertų salėje „Saulė“, lapkričio 13 d.
n Klaipėdos koncertų salėje, lapkričio 14 d.
n Panevėžio bendruomenių rūmuose, lapkričio 21 d.
n Vilniaus „Forum Palace“ arenoje, gruodžio 5 d.

albumo pristatymo koncertai

Grupės „Skylė“ vokalistė 
Aistė Smilgevičiūtė

Stasio Žumbio nuotr.
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Scena

Dainininkė Ieva Narkutė-ŠeDuIkIeNė 

Šios grupės kūryba jau 20 metų skleidžia švelnią 
šviesą, jaukų optimizmą ir autentišką gyvenimo 
džiaugsmą. Sma giau
sia, kad ir asmeniškai 
susipažinus su „Biplan“ 
vyrais tas šviesos ir 
taikos įspūdis išlieka. 
Tai svarbūs ir dideli 
dalykai, kurių niekada 
nebus per daug, nes 
tamsos ir sunkumų  
ir taip aplinkui yra  
per akis.

Dainininkas ir televizijos laidų vedėjas  
MarIjoNas MIkutavIčIus

Per visą egzistavimo 
laikotarpį „biplanai“ 
išliko ir nuostabių hitų 
autoriai, ir šilti žmonės. 
Smagu, kad jie yra 
grupė, kurios muzikos 
gera klausytis ir su 
kurios nariais galima 
šiltai pabendrauti. 
Linkiu tokiems išlikti  
ir ateityje.

Dainininkė karINa krysko

Linkiu „Biplan“ 
nariams judėti 
pirmyn ir kurti toliau. 
Tikiuosi, kad su šia 
grupe turėsiu bendrų 
projektų ir ateityje, 
nes jie  labai smagūs 
žmonės, su kuriais 
gera bendrauti ir  
palaikyti ryšius.

atlikėjas ir grupės „G&G sindikatas“ narys 
artūras MatkevIčIus - Dj MaMaNIa

Seniai esu britpopo muzikos stiliaus gerbėjas. 
„Biplan“ ir „Lemon Joy“ visada buvo vieni šio  
stiliaus vėliavnešių Lietuvoje. Kitados sugroję 
kartu su šia grupe tapome gerais draugais.  
Net į kelis koncertus 
keliavome kartu,  
o su metais 
draugystė tik 
stiprėjo. Dabar noriu 
„biplanams“ palinkėti 
bendro turo per 
Lietuvą  
su pavadinimu  
„Visi revoliucijos 
garso takeliai  
veda prie jūros“.

atlikėjas ir grupės „G&G sindikatas“  
narys kastytIs sarNIckas - kastetas 

Tai žmonės, su kuriais eičiau į žvalgybą.  
Kai koncertų reklamose pamatau, kad grosime  
kartu su „Biplan“, apima malonus jausmas,  
nes žinau, kad savo 
pozityvu jie įkraus 
geros energijos. 
Linkiu nepasenti, 
toliau laikyti iškėlus 
vėliavas ir varyti 
rokenrolą. Ir dar 
linkiu, kad „Biplan“ 
kitame albume 
įrašytų „gabalą“ su 
bandžomis. Jei ką, 
galime padaryti kartu. 

Dainininkas aNDrIus MaMoNtovas

Šios grupės nariai 
visada buvo šiltos 
asmenybės. Jie 
tiesiog spinduliuoja 
draugiškumą. 
Prisimenu, kad jie 
netgi kitados prašė 
manęs surengti jiems 
fotosesiją. Pasiūlymą 
priėmiau ir tai buvo  
puikiai praleistas laikas.

Pozityvieji rokeriai „Biplan“
švenčia 20-ąjį gimtadienį
Spalio pradžioje pozityviojo roko grupė „Biplan“ (OlegaS alekSejevaS, MakSaS 
MelManaS, SeržaS grėjuS, alekSandraS kazakevičiuS) paminėjo 20 metų 
sukaktį. ko gero, vienintelė lietuvoje net du dešimtmečius be pertraukos aktyvią  
koncertinę karjerą vykdanti grupė per savo ilgą karjerą ne tik sukūrė dešimtis  
įsimintinų dainų, išleido 10 albumų ir pelnė daugybę prestižinių lietuvos muzikos  
apdovanojimų. Taip pat susirado begalę draugų lietuvos muzikos padangėje. „Biplan“ 
gimtadienio proga grupės nariams scenos bičiuliai siuntė nuoširdžius sveikinimus.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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Ar su transporto bilietu galima... nusi-
plauti rankas? Kaip turėtų atrodyti rekla-
ma „Shazam“ aplikacijoje? Ar laikraštyje 
galima išspausdinti 175 puslapių knygą? 
Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Netradicinė reklama tuo ir žavi, kad bilietus gali 

paversti muilu, o knygas sutalpinti į laikraštį.

El. reklama: tradicijas laužanti reklama

vietoj muilo -  
transporto bilietas 

Kas?
„Asiri Hospital Group“.

Kokia situacija?
Indijos vandenyno sala Šri Lanka 

užima tiek pat ploto kiek Lietuva, tačiau 
žmonių čia gyvena beveik 7 kartus dau-
giau. Jau turbūt įsivaizduojate, koks 
sausakimšas šios šalies viešasis trans-
portas ir kaip tai didina grėsmę susirgti 
įvairiausiomis ligomis. Nuo paprasčiau-
sio gripo iki hepatito. Ar įmanoma už-
kirsti kelią epidemijoms ir kaip?

Ką padarė?
Vienas svarbiausių dalykų - regulia-

riai plautis rankas muilu. Bet vežiotis jį 
kišenėje neskamba kaip tobula idėja. Bū-
tent tam sukurti specialūs bilietai iš mui-
lo. Iš tikro gauni nieko nesiskiriantį plo-
no popieriaus lapelį, tačiau vos tik su-
šlapinus vandeniu jis ima putoti ir pa-
šalina visus nešvarumus.

rezultatai?
Didmiesčių gyventojai apie akciją in-

formuoti stotelėse kabančiais plakatais, o 
pasauliui žinia pasklido, vos tik interne-
te pasirodė pristatomasis vaizdo klipas.

https://goo.gl/v04uvr
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internetas

El. reklama: tradicijas laužanti reklama

kaip skamba gėrimas? 

Kas?
„Coca-Cola“.

Kokia situacija?
Pirmąją skaitmeninę kartą, kuriai 

dabar yra 18-30 metų, įprasta vadinti 
mileniumais. Ši auditorija labiausiai ir 
domina „Coke Zero“ prekės ženklą. Pa-
stebėta, kad 85 proc. šių žmonių nėra 
net ragavę gėrimo, tačiau užtenka vieno 
karto ir 50 proc. pabandžiusiųjų mėgau-
jasi juo reguliariai, bent kartą per mė-
nesį. Kaip priversti juos paragauti?

Ką padarė?
Prie auditorijos nuspręsta prieiti 

per „Shazam“ mobiliąją programėlę. 
Kai televizijoje ar internete matai vaiz-
do reklamą, tereikia įsijungti aplikaci-
ją, kuri padeda sužinoti, kas šiuo metu 
groja. Tik šiuo konkrečiu atveju pasa-
komas ne atlikėjas ar dainos pavadini-
mas, o iškart gauni nemokamą bute-
liuką dovanų.

rezultatai?
Nemokamus gėrimus buvo galima 

atsiimti 4 užkandinėse - jų atstovai vė-
liau tvirtino sulaukę nemenko klientų 
pagausėjimo.

https://goo.gl/tNa3kr

knyga laikraštyje

Kas?
Paulas Koeljas.

Kokia situacija?
Paulo Koeljo (Paulo Coelho) knyga 

„Alchemikas“ yra visiškas fenomenas. 
1988 metais išleistas darbas taip patiko 
viso pasaulio skaitytojams, kad pasta-
ruosius 7 metus „The New York Times“ 
nuolatos įvardija jį kaip perkamiausią 
knygą.

Ką padarė?
Nuspręsta įprasminti sėkmės me-

tus ir dar kartą priminti auditorijai 
apie autorių. Dėl to Brazilijoje nemo-
kamai dalijamame „Metro“ laikraš-
tyje išspausdinta visa knyga... viena-
me puslapyje. Kad kiekvienas neskai-
tęs galėtų susipažinti, tačiau tai teko 
daryti su ypač stipriu didinamuoju 
stiklu. Visgi čia sutalpinti 175 pusla-
piai!

rezultatai?
Apie kampaniją netruko pranešti 

masinio informavimo priemonės, o 
daugiausia sklaidos suteikė socialiniai 
tinklai.

http://goo.gl/F9iOE5
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KELIONĖS

Neskuba iš vieno lėktuvo į kitą

Visai nesvarbu, ar tai lėktuvas, traukinys 
ar autobusas - profesionalus keliautojas tarp 
jungiamųjų maršrutų pasilieka mažiausiai pu-
santros valandos. Šis laiko tarpas sumažins 
tikimybę nespėti į kitą transporto priemonę. 
Oro uostuose vartai gali būti toli vieni nuo 

kitų, traukinys gali netikėtai užstrigti kelyje 
ir t.t. Visa tai tirpdo minutes, todėl būtinai 
pasilikite pakankamai laiko tarp persėdimų.

Nesistengia aprėpti per daug

Patyrę keliautojai vienos kelionės metu 
niekada nesistengia aprėpti visų įmanomų 

užsiėmimų. Nebandykite per vieną kelionę 
nuveikti per daug. Skirkite laiko savo pagrin-
diniams tikslams, atsipalaiduokite gatvės ka-
vinėse, paspoksokite į praeivius. Miesto pa-
žinimas pėsčiomis gali būti neįkainojamas, 
tad skirkite tam laiko!

Niekada neina į pirmą pasitaikiusį 
restoraną

Patyręs keliautojas nesirinks pirmo pa-
matyto restorano. Kavinės prie žymiausių 
lankytinų vietų, viešbučių restoranai - tai 
brangiausios vietos pietauti. Norėdami suži-
noti apie geriausias, pigiausias ir dažniausiai 
lankomas vietas, prieš išvykdami panaršyki-
te internete, paskaitykite tinklaraščių įrašus. 
Galiausiai atvykę pasiteiraukite vietinių, jie 
tikrai patars. Sutaupysite didelę savo kelionės 
biudžeto dalį.

Nepradeda kelionės nesuplanavę

Profesionalus keliautojas, prieš vykdamas 
į kelionę, visada turės planą. Jei ne detalų, tai 
bent preliminarų: ką lankys, kur nakvos, koks 
bus kelionės biudžetas ir t.t. Labai svarbu 
žinoti esminius kelionės aspektus, kad iš-
vengtumėte nemalonių netikėtumų, tokių 
kaip nakvynė gatvėje ar tuščios kišenės. Yra 
manančių, kad turėti aiškų kelionės planą yra 
nuobodu ir neįdomu, tačiau jis tikrai padeda 
apsisaugoti nuo nepavykusių atostogų. Taigi, 
planuokite!

Nesiveža daugiau, nei reikia

Patyrusio keliautojo kuprinėje niekada ne-
rasite penkių porų batų, ketverių marškinių, 
šešių pakuočių baterijų ar 3 žibintuvėlių. Ke-
lionės metu svarbu neapsunkinti savęs ne-
reikalingu nešuliu, todėl daiktus rinkitės ati-
džiai. Į lagaminą susidėję pusę savo spintos 
turinio, per kelionę didžiosios dalies greičiau-
siai taip ir neištrauksite. Vežkitės tik tai, ko 
tikrai reikės ir dėkite į šoną tuos, kuriuos 
vadinate „o jeigu?“

Neužpildo fotoaparato atmintinės

Patyrę keliautojai, lygiai kaip ir prade-
dantieji, fotografuoja savo kelionės įspū-
džius, tačiau yra esminis skirtumas, dėl ku-
rio patyrusių keliautojų atostogos įsiminti-
nesnės. Svečioje šalyje lankantis pirmuosius 
kartus, norisi įamžinti kiekvieną kelionės 
sekundę. Fotoaparatas atrodo tarsi priklijuo-
tas prie rankų ir fiksuoja kiekvieną momen-
tą, tačiau taip praleidžiamos maloniausios 
kelionės akimirkos. Profesionalūs keliauto-
jai nesistengia objekto užfiksuoti visomis 
įmanomomis perspektyvomis. Leiskite fo-
toaparatui „pailsėti“ ir parsivešite gerokai 
daugiau įspūdžių!

6 dalykai,

Kelionės - dažniausios atostogų palydovės. Išvykus poilsiauti, norisi rinkti nuotykius ir 
nerūpestingai jais mėgautis, tačiau ne visada pagalvojame apie smulkmenas, kurios 
gali apkartinti net ir puikiausią kelionę. Tad ko niekada nedaro patyrę keliautojai?

kurių niekada nedaro patyrę keliautojai
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Keliautojų bendruomenė „Places to See 
in Your Lifetime“ senąją Lietuvos sostinę 
Trakus įtraukė tarp 10 pačių įspūdingiau-
sių pasaulio senovinių miestų ir miestelių.

Pasaulio keliautojų pamėgtoje „Places to 
See in Your Lifetime“ interneto svetainėje ir 
„Facebook“ paskyroje paskelbtas dešimtukas 
įspūdingiausių senovinių pasaulio miestų ir 
miestelių, tarp kurių įstabūs Fenghuango (Ki-
nija), Marburgo (Vokietija), Džodpuro (Indija), 

Rondos (Ispanija), Bergamo (Italija), Trakų 
(Lietuva), Songzanlino (Kinija), Alberobelo 
(Italija), Banjoredžo (Italija) ir Piodao (Portu-
galija) vaizdai.

Pažymima, kad senoviniai miestai ir mies-
teliai - geriausias pasirinkimas tiems, kurie 
nori per vieną dieną patirti kuo daugiau įspū-
džių. Tokios vietovės gali pasigirti turtingu 
istoriniu palikimu, tad netgi vienos dienos 
gali nepakakti tam, kad patirtum viską.

Trakai pasaulio keliautojams pristatomi 
kaip senoji LDK sostinė - Rytų Europoje vie-

nintelė pilis saloje, apsuptoje ežerų. Teigiama, 
kad Trakų salos pilis atvira turistams - galima 
apžiūrėti turtingą viduramžių ekspoziciją, nuo-
latos vyksta daugybė renginių ir koncertų, o 
daugiausia žiūrovų pritraukia riterių kovos. 
Taip pat rašoma, kad Trakų ežerai siūlo įvairias 
vandens pramogas: pasiplaukiojimą valtimis, 
laivais, vandens dviračiais ir jachtomis, o jau-
kiuose vietos restoranėliuose galima paragau-
ti tradicinių karaimų patiekalų.

Puslapius parengė  
Vaida ANDRIKONYTĖ

Trakai - tarp 10 įspūdingiausių
senovinių pasaulio vietovių

KELIONĖS
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rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?KAS? Shopping Night Out. 

Senamiesčio parduotuvės vėl plačiai at-
vers duris ir kvies visus, kuriems rūpi 
sukurti savitą stilių ir įsisukti į nuotai-
kingą naktinį apsipirkimą. Mados nak-
tį lankytojų lauks sostinės senamiestyje 
įsikūrę butikai, juvelyrikos ir SPA cen-
trai. Iki vėlyvos nakties veiksiančios 
krautuvėlės savo lankytojams rengs pro-
gramas, siūlys įvairių atrakcijų, netgi 
išrinks stilingiausią pirkėją.
n Daugiau informacijos www.shoppin-
gnightout.lt. 

KUR? Vilniaus senamiestis.
KADA? Spalio 9 d. 19 val. 
UŽ KIEK? Renginys nemokamas.

KAS? SIRIUS V. 

Net dviejose scenose pasirodys daugybė atlikėjų. 
Susirinkusiųjų nuotaika rūpinsis ir tikro garso 
pasirodymus dovanos „Cities Aviv“ (JAV) ir Lie-
tuvos atlikėjai: Mesijus, „Elboe“, „Post Scrip-
tum“, „Bedim“, „Rookas“ ir kiti. 

KUR? Kultūros baras „Kablys“ (Kauno g. 5, 
Vilnius). 
KADA? Spalio 9 d. 20 val.
UŽ KIEK? 6-11 Eur. 

KAS? Šorenos koncertas 
meno erdvėje „Miške“.

Prie Vilniaus sporto rūmų įsikūrė laikina 
meno erdvė „Miške“. Unikalus projektas 
rugsėjo 21-spalio 18 d. kviečia meniškas 
sielas pasigrožėti „Elvyra Design“, Ingos 
Mrazauskaitės ir daugelio kitų Lietuvos 
menininkų darbais. Šį savaitgalį čia kon-
certuos ir viena ryškiausių atlikėjų - Šore-
na Džaniašvili su grupe. 

KUR? Laikina meno erdvė „Miške“ 
(Rinktinės g.1, Vilnius). 
KADA? Spalio 9 d. 19 val.
UŽ KIEK? 8,16-20,16 Eur. 

STILeIVomS
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EPA-Eltos nuotr.

meLomanamS
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Ką veikti savaitgalį?

KAS? Trumpametražių 
filmų festivalis  
„Vilniaus kino šortai“. 

„Vilniaus kino šortai“- vienintelis tarp-
tautinis profesionalus trumpametražių 
filmų festivalis Lietuvoje, pristatantis 
naujausius trumpus filmus iš viso pa-
saulio. Festivalis kasmet žiūrovams pri-
stato dešimtį konkursinės programos 
sean sų, kuriuose rodoma daugiau nei 60 
geriausių per pastaruosius dvejus metus 
sukurtų darbų iš viso pasaulio. Daug dė-
mesio skiriama ir lietuvių kino kūrėjų 
darbams, nes kasmet žiūrovai turi gali-
mybę pamatyti specialiąją premjerinę lie-
tuviškų trumpametražių filmų programą.
n Daugiau informacijos 
www.filmshorts.lt.

KUR? „Skalvijos“ kino centre ir „Pasa-
kos“ kino teatre.
KADA? Spalio 8-11 d. 
UŽ KIEK? 3,48 - 3,80 Eur.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

KAS? Vestuvių paroda „Išteku.lt“. 

Vestuvių paroda „išteku.lt“ jau trečią kartą kviečia į Vilniaus 
rotušę, kur tris dienas būsimų jaunavedžių lauks daugiau kaip 
šimtas įvairiausių vestuvinių paslaugų teikėjų. Parodoje atra-
site tobulus vestuvinius žiedus, išsirinksite gražiausią vestuvi-
nę suknelę, susipažinsite su geriausiais vestuvių vedėjais, ap-
žiūrėsite vestuvių fotografų darbus, paragausite vestuvinių vai-
šių ir pasisemsite idėjų savo šventei. Jūsų lauks ypatinga erdvė - 
garsiausių Lietuvos dizainerių salė, kur galėsite pabendrauti 
su žymiausiais kūrėjais, pamatyti jų sukurtas sukneles, išgirs-
ti asmeninius patarimus ir įžvalgas. Priešais rotušę pirmą 
kartą įsikurs tikras vestuvinis miestelis. (apsilankymas vestu-
viniame miestelyje - nemokamas!)

KUR? Vilniaus rotušė (Didžioji g.31, Vilnius).
KADA? Spalio 9-11 d.
UŽ KIEK? 5,16 Eur. 

Porai

KLUBiNĖToJaMS

KiNoMaNaMS



36 laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  9

Matyt, retas džiaugiasi ir laukia savo  
40-ojo gimtadienio. Aktorė Keitė Vinslet 
(Kate Winslet) šiuo požiūriu yra išimtis. 
spalio 5-ąją jubiliejų paminėjusi Holivudo 
žvaigždė drąsiai rėžia: „Jaučiu, kad  
nusipelniau savo 40-ojo gimtadienio.“

Akivaizdu, kad amžius žinomos aktorės ir 
trijų vaikų mamos nė kiek nejaudina. Tiesa, į 
komplimentus, kad ji vis dar atrodo jaunai,  
K.Vinslet tik nusišypso. „Tai netiesa. Mano vei-
de jau yra daugybė raukšlių, kurios niekur ne-
bedings. Tai ne tos raukšlelės, kurias matai at-
sibudusi iš ryto ir žinai, kad jos po poros valan-
dų dings. Ne, šios yra amžinos“, - sakė aktorė.

K.Vinslet planavo savo gimtadienį pra-
leisti vilkėdama bikinį. „Nežinau, kodėl taip 
nusprendžiau, tačiau tiesiog noriu jaustis pui-

kiai ir energingai, jausti tai, ką iš tiesų jaučiu, 
todėl nekantriai to laukiu“, - sakė aktorė.

Praėję metai K.Vinslet buvo išties dar-
bingi. „Jei atvirai, jau laukiu pertraukos. Dir-
bau pakankamai ilgai, ir nors man tai labai 
patinka, kurį laiką mielai praleisčiau nieko 
neveikdama. Jaučiu, kad šito man dabar reikia 
labiausiai“, - teigė Holivudo žvaigždė.

Iš tiesų K.Vinslet karjera prasidėjo anks-
ti ir nuolatos kilo į viršų. Matyt, didžiuoju 
proveržiu kino ekrane galima drąsiai laikyti 
jos pasirodymą filme „Titanikas“. Tiesa, ak-
torei reikėjo gerokai pasistengti, kad gautų 
Rouzės vaidmenį. Po atrankos K.Vinslet ne-
nuleido rankų ir tą patį vakarą režisieriui 
Džeimsui Kameronui (James Cameron) nu-
siuntė rožę su kortele „Nuo jūsų Rouzės“. 
Paskiau atakavo jį telefono skambučiais ir 
primygtinai teigė, kad ji yra Rouzė. Tikino 

nesuprantanti, kam dar režisierius rengia at-
rankas. Toks užsispyrimas ir talentas palaužė 
Dž.Kameroną ir jis sutiko jai duoti vieną pa-
grindinių vaidmenų.

Kad Keitė yra užsispyrusi, žino ne vienas. 
Skirtingai nei kitos Holivudo gražuolės, 
K.Vinslet niekada nekompleksavo dėl savo 
apvalių kūno formų. Atvirkščiai - kai 2003 m. 
žurnalas „GQ“ išspausdino jos nuotraukas, 
kuriose kompiuteriu ji buvo akivaizdžiai pa-
ploninta, aktorė žurnalą padavė į teismą.  
K.Vinslet atvirai pasisako ir prieš plastinę 
grožio chirurgiją bei botoksą. „Gyvenimas 
yra per trumpas, kad susikoncentruotum ties 
tokiais dalykais kaip botoksas. Aš noriu gy-
venti sveikai, maitintis gerai ir būti laimin-
ga“, - sakė aktorė.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

KeitėVinslet 
įžengė į penktąją dešimtį

n Keitė Vinslet gimė 1975 m. spalio 5 d. 
Anglijoje
n Aktore dirba nuo 1991 m.
n Buvo tris kartus ištekėjusi, augina tris 
vaikus - iš kiekvienos santuokos po vieną - 
dukrą Miją (Mia, 14), sūnų Džo (Joe, 11) ir 
pusantrų metų sūnų Bearą Bleizą (Bear Blaze)
n Už vaidmenis buvo apdovanota „Oskaru“, „Emmy“, „Grammy“ ir kitomis statulėlėmis

DOsJĖ
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2015 m. spalio 9-15 d.

Aušros 
Maldeikienės
avantiūra televizijos eteryje

LNK nuotr.
Interviu su Aušra Maldeikiene - 39 p.
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TRUMPai

 

BTV eteryje dar viena premjera - naujas projektas 
„Akivaizdu, bet neįtikėtina“. Jo vairas patikėtas 
LNK laidos „Faktų tyrimų biuras“ vedėjui Pauliui 
KauPeliui. Laidoje žiūrovai galės išvysti kraują 
stingdančius nutikimus iš viso pasaulio. „Kiekvieną 
dieną nutinka šimtai neįtikėtinų dalykų. Laimei, 
ne visi įvykiai baigiasi tragiškai. Mūsų laidoje bus 
galima pamatyti situacijas, kurios ne vieną privers 
aiktelėti iš nuostabos“, - sakė P.Kaupelis.

Televizijos kanalas LRT kultūra į naują sezoną 
žengia su naujomis ir jau pamėgtomis laidomis. Čia 
kultūros išsiilgusiems žiūrovams rudens vakarus 
praskaidrins laidų ciklas „Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus“. Operos solistė kalbins 
iškilius pasaulinio garso menininkus. Kiekvienas 
interviu - tai mėginimas atskleisti talentingo ir gar-
saus žmogaus sėkmės receptą, kuris galėtų žiūrovą 
motyvuoti siekti užsibrėžtų tikslų.

Aktorė Agnė grudytė (29) prisipažįs-
ta, kad prie televizoriaus praleidžia labai 
nedaug laiko. Jei turi laiko, moteris žiūri 
informacines laidas arba kolegų darbus. 
nepaisant to, televizijos programos ji ne-
kritikuoja, o to, kas erzina, paprasčiausiai 
nežiūri.

infoRMacinės laidos 

Žiūriu, mane domina žinios. Be to, dažnai 
klausausi radijo žinių. Todėl tai, ką pamatau 
vakare per televizorių, būna tik dieną girdėtos 
informacijos užtvirtinimas.

PanoRaMa 

Galiu pasidžiaugti, kad šioje žinių laidoje 
neigiamos informacijos yra labai nedaug.

kolegų daRbai seRialUose 

Pasižiūriu tiek lietuviškus, tiek nelietu-
viškus serialus. Įdomu stebėti, kaip dirba 
kolegos.

PasTangos 

Visi žmonės, kurie dirba televizijose, 
stengiasi kurti gerą ir profesionalų produktą. 
Už tai juos galėčiau pagirti. Vieni gal labiau 
taikosi prie masių, kiti - mažiau, bet kiekvie-
nas pasirenka, kas kam patinka.

filMai 

Mažai laiko praleidžiu prie televizoriaus. 
Todėl filmus stengiuosi žiūrėti kino teatre. O 
jei rodo per televizorių, erzina reklamų intar-
pai, todėl verčiau visai jų nežiūriu.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Agnę 
Grudytę

TV
 TO

P1
0

ntV Mir Lietuva 4,1 %
tV1 3,6 %
tV8 3,5 %
PBK 2,8 %
Lietuvos rytas tV 2,7 %

Info tV 1,8 %
rEn Lietuva 0,9 %
Lrt Kultūra 0,8 %
Video ir dVd 0,7 %
Liuks! 0,2 %

tV6 4,5 %
tV1 3,5 %
Lietuvos rytas tV 2,9 %
PBK 2,9 %
tV8 2,5 %

Info tV 2,3 %
Lrt Kultūra 1,1 %
rEn Lietuva 0,9 %
Video ir dVd 0,6 %
Liuks! 0,4 %

LnK 16,7 %

tV3 16,5 %

BtV 7,1 %

tV3 19,4 %

LnK 19,2 %

Lrt televizija 
8,9 %

nr. Laida                    tV     reitingas

1 LIEtuVOS BALSAS LnK 10,7 

2 VALAndA Su rŪtA LnK 10,1 

3 KK2 LnK 9,3 

4 MOtEryS MELuOJA gErIAu 8 tV3 9,1 

5 tV3 ŽInIOS tV3 8,6 

6 X FAKtOrIuS  tV3 8,5 

7 LnK ŽInIOS LnK 8,2 

8 nuO...IKI LnK 7,9 

9 KK2 PEnKtAdIEnIS LnK 7,8 

10 PAgALBOS SKAMButIS LnK 7,7

Duomenys: TNS LT, 2015 m. rugsėjo 28 - spalio 4 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,4 %

Kiti  
kanalai 24,6 % tV6 5,6 %ntV Mir Lietuva 4,6 %

BtV 6,5 %

ReiTingai

Lrt televizija 
8,9 %

TV
 Au

di
TO

ri
jA

Redakcijos archyvo nuotr.
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TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Eimantė Juršėnaitė

- „Išgyvenk, jei gali“, koks tai pro-
jektas?

-  Ši laida aiškinsis, ar sugebėtų žinomi, 
įtakingi ir turtingi žmonės išgyventi taip, kaip 
gyvena didžioji dalis šalies gyventojų. Laidos 
dalyviai savaitei apsikeis gyvenimais su papras-
ta sunkiai besiverčiančia šeima, perimdami ne 
tik jos buitį ir socialinę padėtį, bet ir rūpesčius 
bei problemas. Norime parodyti žiūrovams, kad 
Lietuvoje yra nemažai šeimų, kuriose abu su-
tuoktiniai dirba, tačiau dėl tam tikrų priežasčių 
jiems nelengva pragyventi. Tarkim, sutuoktinių 
pajamos, rodos, ne tokios ir mažos - 1600 eurų 
per mėnesį, tačiau ta šeima turi 5 mokyklinio 
amžiaus vaikus ir negauna nė cento paramos iš 
valstybės. Vadinasi, įvairios gyvenimiškos situa-
cijos, pavyzdžiui, sugedę vaikų dantukai, gali 
virsti rimta finansine problema. 

- Ar laidos dalyvių patirtys bandant 
išsiversti su nedideliu biudžetu bus nau-
dingos žiūrovams?

- Galbūt, tačiau, manau, pagrindinė projek-
to nauda - priversti žmones susimąstyti, kad 
pasaulis ne jais prasideda ir ne jais pasibaigia. 
Gyvename bendroje visuomenėje ir turime 
visi išgyventi. Nesąmones kalba tie, kurie sa-
ko, kad neužsidirba tik tinginiai, o visi daug 
dirbantys gerai gyvena. Deja, toks stereotipas 
mūsų visuomenėje gajus, tad bandysime su 
juo kovoti, tik ar pasiseks - kitas klausimas. Ir 
darbštiems, daug dirbantiems žmonėms ele-
mentarios situacijos, kaip suplyšę vaikų batai, 
gali būti finansiniu galvos skausmu. Juk visi 
leidžiame vaikus į mokyklas, kuriose dirba mo-
kytojai, gaunantys sąlygiškai mažą atlyginimą, 
bet turintys išlaikyti savo šeimas, sumokėti 
mokesčius. Ar jie gali kokybiškai atlikti savo 
darbą, jei nuolat galvoja, kaip patiems pragy-
venti? Juk nenorime, kad mūsų vaikus moky-
tų bet kas, kas sutinka dirbti už mažą atlygį. 

- Laidos dalyviai, žinomi žmonės, rodos, 
sunkia finansine padėtimi nesiskundžia. 
Galbūt jie moka tvarkytis su finansais?

- Nežinome jų tikrosios finansinės padė-
ties. Manau, yra visokių, vieniems galbūt ge-
rai sekasi, o kiti turi daug paskolų. Laidose 
kai kurie veikiausiai pasidalys ir savo asme-
nine patirtimi, visgi manau, kad svarbiau vi-
suomenei parodyti ne kaip gyvena žvaigždės, 
o su kokiais sunkumais susiduria paprastos, 
nedideles pajamas gaunančios šeimos.

- Šiuo metu minimalus darbo užmo-
kestis Lietuvoje - 325 eurai. Ar įmanoma 
už tiek pragyventi?

- Neįmanoma ir gaunant dvigubai dides-
nes pajamas. Visai neseniai skaičiau, kad tarp-
tautinis Šveicarijos bankas apskaičiavo, jog 
Vilnius - vienas pigesnių Europos miestų, tad 
minimalus trijų asmenų šeimos pragyvenimo 
krepšelis turėtų būti 1600 eurų per mėnesį. 
Taip skaičiuoja bankininkai, kurie Lietuvos 
rinkoje neturi jokių interesų. O mūsų banki-
ninkai skatina taupyti ir skaičiuoja kitaip. Tai-
gi, kaip galima pasitikėti bankų ekspertais, 
kalbant apie asmeninių finansų tvarkymą?

- Kur tuomet ieškoti informacijos apie 
asmeninių finansų valdymą?

- Informaciją reikia rinkti ten, kur nėra 
interesų konflikto. Kaip minėjau, bankas - ne 
pati geriausia vieta. Bankų darbuotojai patei-
kia informaciją, tačiau nesubalansuotą. Jie 
niekada nepasakys, kur slypi bankų gudrybės.  

- Santaupos - geras šaltinis, galintis 
padengti nenumatytas išlaidas, tačiau ar 
visi gali taupyti?

- Tikrai ne. Jei 7 asmenų šeimai sumokėjus 
mokesčius savaitei pragyventi lieka 50 eurų, 
ką jie gali taupyti? Be to, prieš pradedant tau-
pyti svarbu atskirti, kas yra išlaidos, o kas in-
vesticijos. Jei moteris įsigyja penktą porą bate-
lių, veikiausiai tai yra išlaidos. Tačiau jei mote-
ris dirba pramogų versle ir papildoma pora ba-
telių padeda jai uždirbti - tai investicija. Arba, 
pavyzdžiui, 5 vaikus auginanti šeima vaikus lei-
džia į privačią mokyklą. Iš pirmo žvilgsnio at-
rodo, kad jie galėtų pataupyti ir leisti vaikus į 
valstybinę mokyklą, tačiau jie taip elgiasi, nes 
tai investicija į ateitį. Jei investuojame į save, 
savo sveikatą ar išsilavinimą, taupyti nereikia, 
nes ateityje iš to turėsime naudos. Mokėti ba-
lansuoti įvairiose gyvenimo srityse sudėtingiau-
sia, tačiau kol kas apie tai mažiausiai kalbama.

Išgyvenimo kaina pagal Aušrą MAldeikienę
Kol vieni mėgaujasi prabangiu šampanu, 
kiti vos geba nusipirkti duonos. Tokia  
situacija šalyje itin piktina aštriais pasi-
sakymais garsėjančią ekonomistę Aušrą 
MAldeIKIenę (57). šį kartą specialistė 
nutarė griebtis priemonių - viešai mesti 
iššūkį lietuvos elitui, sutikusi vesti naują 
realybės šou „Išgyvenk, jei gali“, kurį  
antradieniais ir trečiadieniais geriausiu 
laiku rodo atsinaujinusi BTV.

Pasak Aušros Maldeikienės, netiesa, 
kad neuždirba tik tinginiai 

LnK nuotr.
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 22.40  „Laiminga 
 pabaiga“

 7.25  „Namelis 
 prerijose“

 17.05  „Berlyno 
 policija 3“

 19.30  KK2 penktadienis 13.30  „Simpsonai“

 TV8
8.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 9.45 „Mažųjų gyvūnėlių 
krautuvė“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Debe
suota, gali ištikti meilė“. 13.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 14.00 „Laukinukė“. 15.00 Gydytojai. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 
18.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 19.00 „Laukinukė“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Kvietimas drau
gauti“. 22.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.10 Tauro ragas. 11.40 Ne vienas kelyje. 12.10 
Krepšinio pasaulyje. 12.40 Statyk! 13.05 Nuo... Iki. 
13.40 Pagalbos skambutis. 14.20 24 valandos. 
15.20 Mes pačios. 15.45 Valanda su Rūta. 17.00, 
22.00 Info diena. 20.30 Info pasaulis. 21.00 Mano 
kiemas. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 9.50 
Gyvenk sveikai! 11.05, 12.15 „Kvapų detektyvas“. 
13.30 Kartu su visais. 14.30 Vyriška/Moteriška. 
15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos. 
17.45 Lauk manęs. 18.35 Jumorina. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas.  21.05 Stebuklų laukas. 22.10 
„Izmailovo parkas“. 24.00 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 11.55 „Tyri
mo paslaptys“. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 
Tiesioginis eteris. 21.35 „Drugelio tango“. 23.40 
Naujoji banga. 

 Ren
7.55, 12.20, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 8.45, 20.25 Kviestinė vakarienė. 9.40 
„Tyrimo paslaptys 9“. 10.30 „Gyvi akmenys“. 
11.25 „Velnio paveldėtojai“. 14.45 „Povandeni
nių gelmių dievai“. 15.45 „Kova už Sniego kara
lystę“. 16.40 „Didžiojo magistro prakeiksmas“. 
17.30 „Tautos lobiai: lenkų aklavietė“. 21.25 
Mums net nesisapnavo. 0.15 „Kariai 16“. 

 nTV MIR
6.00 Rytas per NTV. 7.10, 8.05 „Eigulys“. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 9.05 Rytas 
su Julija Vysockaja. 10.25 Kriminalinė Rusija. 
Šiuolaikinės kronikos. 11.00 „Muchtaro sugrįži
mas 2“. 12.00, 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Ypatingas įvykis. 15.00 „Lolita“. 16.20 „Liejyklos 
4“. 18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 Dauguma. 
20.55 „Pakrantės apsauga 2“. 22.50 „Šefas 2“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Polonijos repor
tažas. 8.30 Animacinis f. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 6.55 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.35 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 6.05 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Įpainioti“. 16.20 Radijo 
„Zet“ ir TVP2 vasara 2015. 17.20 Myliu kiną. 
17.55 Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kabaretų dainų TOP. 19.25 Polonijos 
reportažas. 20.25 Cafe Historia. 20.45 Labanak
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Subnuo
mininkas“. 2.15 Animacinis f. 

 TV1000
6.10 „Masalas“. 8.20 „Superbombonešis: nai
kinti viską“. 10.30 „Para“. 12.00 „Gydytojas: 
Avicenos mokinys“. 14.40 „Laimingas įvykis“. 
16.30 „Prieš pakratant kojas“. 18.10 „Rizikos 
riba“. 20.00 „Las Vegas“. 21.50 „Mirties įran
kiai: Kaulų miestas“. 24.00 „Visiška tamsa“ 
(N14). 2.00 „Pagauk ir paleisk“. 4.00 „Super
bombonešis: naikinti viską“. 

  DIscoVeRy 
7.00, 11.50, 24.00 Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip 
tai veikia? 8.15 Klasikiniai automobiliai. 8.40 Da
laso automobilių perpardavinėtojai. 9.10, 18.10 
Pamesto bagažo aukcionai. 9.40, 18.35 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Aliaska: šeima iš miško. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40 Automobilių perpardavi
nėtojai. 13.35 Karas dėl moliuskų. 14.30 Aukso 
karštligė. 16.20 Ledynų auksas. 17.15 Automo
bilių klasika. 19.05 Automobilių perpardavinėjai. 
„Porsche Boxter“. 20.00 Kaip tai pagaminta? 
20.30 Kaip atsiranda daiktai? 21.00 A.Diasas. 
Magija ir žvaigždės. 22.00 I.Elba. Važiavimas be 
stabdžių. 23.00 Katastrofos keliuose. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. Sofija, Bulgarija; 
Meksika; Dublinas, Airija; Paryžius, Prancūzija. 
9.00, 14.00 Statybos Aliaskoje. 10.00 Neįprastos 
technologijos. 11.00 Muziejų paslaptys. 12.00 
Naujo būsto paieška. Sofija, Bulgarija; Meksika. 
13.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 13.30, 20.00 
Turto gelbėtojai. 15.00 Karai dėl bagažo. 16.00 
Iššūkiai gamtoje. 17.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Naujo būsto paieška. Grįžimas 
prie šaknų; Juodkalnija; Amsterdamas. 21.00 
Statybos Aliaskoje. 22.00 Viešbučių verslas. Ita
lija, „Soluto Mare Hotel“. 23.00 Iššūkiai gamtoje. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Medikai“ (N7).

11.00 Ekstrasensai tiria 
(N7).

12.00 Farai (N7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N7).
14.30 TV serialas 

„Mažoji nuotaka“ 
(N7).

15.30 TV serialas 
„Kerštinga meilė“ 
(N7).

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 „Žuviukas Nemo“.
21.25 Fantastinis 

veiksmo f.  
„Ernis“ (N14).

24.00 Trileris 
„Keršto aitvaras“ (S).

1.40 Biografinė drama 
„Penktoji valdžia“ 
(N14).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (N7).

8.50 Pagalbos skambutis 
(N7).

9.35 K11. Komisarai tiria 
(N7).

11.05 Tikras gyvenimas. 
„Aš pasilieku“.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Šviesus  
paveikslas“.

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 24 valandos (N7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N7).
21.00 Komedija „Balsuok 

už mane“ (N14).
22.45 Siaubo trileris 

„Egzorcizmas“ 
(N14).

1.05 Kriminalinis trileris 
„Tamsos pakraštys“ 
(N14).

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

Algimantu Čekuoliu.
11.35 Specialus tyrimas.
12.30 Lietuvos tūkstantme

čio vaikai.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Slovėnija   
Lietuva. Tiesioginė 
transliacija iš Liub
lianos. Pertraukoje   
Trumposios žinios.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Trileris „Įtariamasis“.
1.30 Trumposios žinios.
1.35 „Berlyno policija 3“.
2.25 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N7).

7.15 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

8.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N7).

9.15 TV serialas „Žurovas. 
Katės uodega“ (N7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N7).

11.20 TV serialas 
„Prokurorų  
patikrinimas“ (N7).

12.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N7).

16.55 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos imty

nės (N7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 2“ 
(N7).

23.50 TV serialas „Sausas 
įstatymas. Atviras 
karas“ (N14).

2.10 TV serialas 
„Prokurorų  
patikrinimas“ (N7).

3.20 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.30 Patriotai (N7).
9.30 „Miškinis“ (N7).
10.35 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“.
11.45, 12.05 Sąmokslo 

teorija (N7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50, 13.05 Gyvenu čia.
14.05 „80ieji“ (N7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 15.05 „Miškinis“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
17.20 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

18.00 Reporteris. Orai.
18.50 „Miškinis“ (N7).
19.55 „80ieji“ (N7).
20.30 Muzikinis 

gimtadienis.
22.30, 1.35 Ar žinai, kad?..
22.40 Komedija „Laiminga 

pabaiga“ (N14).
1.45 Siaubo f. 

„Nepažįstamojo 
skambutis“ (S).

 3.10 Komedija „Laiminga 
pabaiga“ (N14).

5.20 Muzikinis gimtadienis.
6.45 „Laukinis pasaulis“.

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

kalba.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 2 d. 
13.50 Algirdo Martinaičio 

7 dalių oratorija 
„Saulės giesmė“.

 14.40 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Visu garsu.
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Kobzarius“
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos rusų 

kalba.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 H.Pinterio „Išdavystė“. 

Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis. 

0.15 Europos futbolo 
čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 Koncertuojanti Europa.

 23.50  „Sausas įstatymas. 
 Atviras karas“ 

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ 

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

Paslapčių  
biuras“.

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

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki 

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Bekas 3. 
Skorpionas“  
(N-14).

22.55 Snobo kinas 
„Yves Saint Laurent“ 
(N-14).

1.05 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

9.00 Juokingiausi 
Amerikos  
namų vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ 
(N-7).

10.30 „CSI Majamis“ 
(N-7).

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Sabotažas“  
(N-14).

0.45 Biografinė drama 
„Geležinė ledi“  
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas (1).

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

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Rosso 
San Valentino“  
(N-7).

13.50 „Priedangoje“ 
(N-7).

14.50 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

15.20 „Meilės pabaiga“ 
(N-7).

17.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

17.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis! „Kitoje 
lovos pusėje“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Mergina su 
drakono tatuiruote“ 
(N-14).

„KVIETIMAS DRAUGAUTI“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius B.Mėjus.
Vaidina A.Endrius, N.Ogius.

Samantai jau įgriso visi nevykę 
vyrai, tad pamačiusi nuostabią fo-
tografijų parodą ji nusprendžia 
griebtis paskutinio šiaudo ir para-
šyti laišką nuotraukų autoriui. De-
ja, elektroninė žinutė pasiekia ne 
fotografą, o jo sūnų. 

„KERŠTO AITVARAS“
Trileris. JAV, Meksika. 
2014.
Režisierius R.Zimanas.
Vaidina I.Aisli, S.L.Džeksonas.

Mačiusi tėvo policininko ir mamos 
mirtį, Sava auga korupcijos ir nu-
sikaltimų liūne. Sulaukusi aštuo-
niolikos ji jau profesionali žudikė, 
susijusi su prekiautojų žmonėmis 
tinklu. Dabar ji neturi kuo pasi-
kliauti, bet neturi ir ko prarasti. 

spalio 9 d.

 21.10  „Kitoje lovos 
 pusėje“

 12.30  „Rezidentai“  19.00  „Vedęs ir turi 
 vaikų“

 AnIMAl PlAnET
7.00, 14.55 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 10.45 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.15, 24.00 Žmonės ir 
liūtai. 9.05, 14.05 Namai medžiuose. 9.55, 15.20 
Akvariumų verslas. 11.25, 17.00 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.25 Milžiniško šerno medžioklė. 
16.10 Grobuonių teritorija. 17.50 Rykliai-zom-
biai. 18.40 Žmonės ir liūtai. Vieno safario isto-
rija. 19.30 Namai medžiuose. Alpinistų buveinė. 
20.20 Akvariumų verslas. Ryklių baras. 21.10 
Savanų karalienė. 22.00 Upių pabaisos. 23.00 
Aligatorių tramdytojai. 1.00 Nakties programa. 

 SPORT1
6.00, 18.00 ATP 250 Malaysian Open. Vyrų teni-
sas. Finalas. 2015-10-04. 8.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 2 laida. 9.00, 
21.00 KOK World series. Bušido kovos. 11.00, 
20.00 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Tri-
taškių konkursas. 2015-10-03. 12.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Turkija. 11 etapo apž-
valga. 13.00 Čempionai LT. Europos atvirasis 
grappling čempionatas. 14.00 Rusijos „Premier 
league“. „Zenit“ - „Rostov“. 2015-10-03. 16.00 
„Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. Finalas. 
2015-10-03. 23.30 „M1 Iššūkis“. JAV Rytai - 
Bulgarija. Kovinis sportas. 0.45 „M1 Iššūkis“. 
Ispanija - Prancūzija. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Augsburg“ - 
„Partizan“. 8.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 
9.55 „Formulė-1“. Rusijos GP treniruotė 1. 11.35 
Golfas. PGA turo apžvalga. 12.05 Futbolas. 
UEFA Europos lyga. „Liverpool“ - „Sion“. 13.55 
„Formulė-1“. Rusijos GP treniruotė 2. Tiesiogi-
nė transliacija. 15.35 Motosportas. Aragono Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 16.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Traktor“ - Rygos „Dinamo“. 19.30 Krepšinis. 
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. CSKA -  
„Olympiacos“. 21.30 Krepšinis. Eurolygos fi-
nalinio ketverto varžybos. „Real“ - „Fenerbahce 
Ulker“. 23.30, 4.30 Ledo ritulys. KHL. „Traktor“ - 
Rygos „Dinamo“. 1.30 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Arsenal“ - „Manchester United“. 
3.20 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 

 EUROSPORT
9.30 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 10.30, 16.00 Angliškas biliardas. Europos 
turas. 15.00 Dviračių sportas. Abu Dabio turas. 
18.45, 1.30 Futbolas. U21 Europos čempionato 
kvalifikacija. 21.00 Futbolas. Lotynų Amerikos 
lygos. 21.30, 1.15 Sporto linksmybės. 21.45 
Regbis. Pasaulio čempionatas. 24.00 Galiūnų 
sportas. „Europe’s Strongest Man“. 1.00 Moto-
sportas. GT akademija.

„SABOTAŽAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius D.Ajeris.
Vaidina A.Švarcenegeris, S.Vortingtonas, T.Hovardas.

Džonas vadovauja elitiniam kovos su narkotikais būriui. Pareigūnai pa-
slepia slėptuvėje 10 milijonų dolerių, tačiau džiaugtis dėl sėkmingos 
operacijos dar ne laikas. Kai po poros mėnesių jie grįžta į slėptuvę, pinigų 
neberanda. Netrukus prasideda nelaimingų atsitikimų virtinė. Vienin-
telis būdas sutramdyti žiaurius nusikaltėlius - rasti, kas pavogė pinigus.

„BAlSUOK UŽ MAnE“
Komedija. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Roučas.
Vaidina V.Ferelas, Z.Galifianakis, 
Dž.Sudeikis.

Kai ilgametis Kongreso narys Kemas 
Bredis prieš rinkimus, visuomenės 
požiūriu, pasielgia neapdairiai, du 
turtingi verslininkai ketina įgyti įta-
kos savo Šiaurės Karolinos apygar-
doje, remdami šio konkurentą. 

TV8
21.00

lnK
21.00

TV3
24.00

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Monsunas“ 

(N-7).
7.30 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių 

klubas.
10.00 Skonio 

lenktynės.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 „Kelias į 

Eldoradą“.
12.45 „Nykštukas 

Nosis“.
14.25 „Gyvenimo bangos“ 

(N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Didysis magijos 

šou. Lietuva, 2015 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. 
„Paskutinė riba“ 
(N-14).

23.00 Drama „Kloja“ 
(N-14).

0.55 Drama „Pažadėtoji 
žemė“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“.
6.55 „Eskimų mergaitės 

nuotykiai Arktyje“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Dora ir 
draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai“.
10.00 „Nenugalimas 

Geležinis  
žmogus“.

11.45 Komedija 
„Sugrįžęs iš praei-
ties“ (N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių f. „Alvinas 

ir burundukai 2“.
21.20 Veiksmo drama 

„Karatė vaikis“ (N-7).
0.10 Veiksmo komedija 

„Visiškai slaptai“ 
(N-7).

2.00 Siaubo trileris 
„Egzorcizmas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

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

lamiai 2“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 

Orai.
12.00, 0.30 „Gyvenimo 

kelias“. „Tėvystė“.
12.55, 1.20 „Nematomos 

karalystės“. 1 d. 
13.50, 2.10 „Šerloko 

Holmso nuotykiai“. 
„Šantažo karalius“.

15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Romantinė komedija 

„Kai sutiksi aukštą 
tamsiaplaukį“ (N-7).

0.25 Trumposios žinios.
3.55 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 15.40  Mokslo ekspresas 9.30  Mamyčių klubas

ŠeŠtadienis

„KARATĖ VAIKIS“
Veiksmo drama. JAV, Kinija. 2010.
Režisierius H.Zvartas.
Vaidina Dž.Smitas, Dž.Čanas, T.P.Henson.

Drė Parkeris - paprastas 12-metis, gyvenantis Detroite su mama. Tačiau jo 
laukia nepaprastas išbandymas - berniuko mama gauna darbą Kinijoje. 
Čia kartą mokyklos peštuko Čengo ir jo kompanijos užspeistą Drė išgel-
bėja namo meistras, ponas Hanas. Pasirodo, niūrus ir nekalbus vyras yra 
kung fu meistras. Sužavėtas to, Drė paprašo išmokyti jį kung fu meno.

rekomenduoja

„BĖGLYS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius E.Deivisas.
Vaidina Dž.Mur, S.Vord, 
T.L.Džounsas.

Daktaras Ričardas Kimblas - vienas 
geriausių Čikagos chirurgų. Jis gyve-
no puikų gyvenimą. Tačiau kartą, grį-
žęs namo, jis užtinka įsilaužėlį, ir šiam 
pavyksta pasprukti. Greitai pamato ir 
sužeistą žmoną Helen, ji po kelių mi-
nučių miršta. Ričardas apkaltinamas 
žmogžudyste, o teismas jį nuteisia 
myriop. Ričardas pabėga. Vyras pa-
siryžęs surasti žmonos žudiką.

„KLOJA“
drama. JAV, Kanada, 
Prancūzija. 2009.
Režisierius A.Egojanas.
Vaidina Dž.Mur, A.Seifrid.

Turtinga ginekologė pradeda įtari-
nėti vyrą muzikos profesorių neiš-
tikimybe, kai šis nespėja į lėktuvą, 
pavėluoja į savo gimtadienio vaka-
rėlį ir kiekvienai progai pasitaikius 
flirtuoja su studentėmis. Ji paprašo 
atsitiktinai sutiktos prostitutės suvi-
lioti mylimąjį sutuoktinį ir patikrinti, 
kaip jis elgiasi su kitomis moterimis 
per slaptus pasimatymus.

„GYVENIMO KIBIRKŠTYS“
muzikinė drama. JAV. 2012. 
Režisierius S.Akilas.
Vaidina V.Hjuston, 
K.Armstrongas, M.Epsas.

Trys seserys sukūrė muzikos grupę. 
Kartu su užgriuvusia šlove mergi-
nos susipažįsta ir su tamsiąja šou 
verslo puse - narkotikais, išdavys-
tėmis ir susvetimėjimu. Tai 1976 m.  
sukurtos muzikinės dramos „Ki-
birkštis“ perdirbinys.

BTV
22.15

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 
Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „To-
bula kopija“. 11.00 Padėkime augti. 11.30 „Ma-
žųjų gyvūnėlių krautuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“. 
15.00 Šok su manimi. 18.00 „Mis Marpl“. 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Drama „Svajonių viešbutis. 
Malaizija“. 22.50 Kvietimas draugauti“.

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 15.00 
Apie žūklę. 15.30 KK2. 17.30 Dviračio šou. 19.30 
„Patobulinti automobiliai“. 20.30 „Ufologų pasa-
kojimai“. 21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios 
rusų kalba. 22.00 Yra, kaip yra. 1.00 24 valandos. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 
10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 11.15 
Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.50 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 12.50 „Serafima nuostabioji“. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.25 Tyrimas parodys su 
V.Markinu. 18.15 „Kartu su delfinais“. 20.00 Laikas. 
20.20 „Ekstrasensų mūšis. Savi prieš svetimus“. 
22.30 Kas? Kur? Kada? 23.40 Šiandien vakare.  

 RTR PLANETA (BALTIJA)
8.00, 11.00, 14.00 Žinios. 8.20 „Motina ir pamo-
tė“.9.30 Eismo taisyklės. 10.15 „Tai mano mama“. 
11.10, 14.20 Žinios. Maskva. 11.25 Evoliucijos 
veiksnys. Valgis. 12.20 „Jausmų sąmyšis“. 14.40 
„Drugelio tango“. 16.40 Žinios - jėga. 17.35 Svar-
biausia scena. 20.00 Šeštadienio žinios. 20.45 
„Negraži Liubovė“. 22.45 Naujoji banga. 

 REN
7.20-10.55 Kviestinė vakarienė. 11.55-14.45 Slap-
tosios teritorijos. 15.50 „V ir M“. 16.20 Pažink 
mūsiškius! 17.05 Rusiškas vairavimas. 18.00 „Au-
tokvestas“. 18.30 Žiūrėti visiems! 19.30 Jumorina. 
21.25 „Tyrimo paslaptys 9“. 23.10 „Mes iš ateities“. 

 NTV MIR
8.00, 10.00, 13.00 Šiandien. 8.20 Apžiūra. 8.50 
Pagrindinis kelias. 9.30 Gaminame su A.Zyminu. 
10.25 Medicinos paslaptys. 10.55 „Kulinarinė dvi-
kova“ su Dmitrijumi Nazarovu. 11.55 Buto klausi-
mas. 13.20 Aš lieknėju. 14.20 Važiuosime, pavalgy-
sime! 15.05 „Skyrybos rusiškai“. 16.05 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujos serijos“. 18.00 Tyrimą atliko... 
19.00 Centrinė televizija. 20.00 Naujos Rusijos 
sensacijos. 21.00 50 atspalvių. Belova. 22.00 Tu 
nepatikėsi! 23.00 „Ge laikas“. 23.35 „Šefas 2“. 

TV3
23.00

 17.00  Lietuvos 
 superšefas

LNK
21.20

TV1
23.15
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato  
4 etapas.

12.00 Arčiau mūsų.
12.30 Aš myliu 

kaimą.
13.00 Išgyvenk, 

jei gali.
14.00 „Mitiajaus 

pasakėlės“  
(N-7).

15.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
Neištiriama byla“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 Veiksmo f. 

„Bėglys“ (N-7).
1.00 Trileris 

„Anakonda“  
(N-7).

2.40 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

3.15 Bamba TV (S).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Kelionių 

vėjai.
7.55 Šiandien 

kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.30 Vaivos 

pranašystės  
(N-7).

11.30 „Inspektorius 
Luisas“ (N-7).

13.30 „Iššūkis“ 
(N-7).

14.30 Muzikinis 
gimtadienis.

16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Žinios. Orai.

16.20 Muzikinis 
gimtadienis.

17.30 Dalyvaujam!
18.30 „80-ieji“ (N-7).
19.30, 5.40 Ginčas 

(N-7).
22.00 Ar žinai, kad?...
22.05, 4.10 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
0.25 Siaubo f. 

„Tamsesnis už  
naktį“ (S).

2.40 Kriminalinis 
detektyvas 
„Inspektorius  
Luisas“ (N-7).

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 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Bajoras 
Mykola Lysenko“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 LRT Kultūros 

akademija. 
12.30 „Visa teisybė apie 

Kolumbą“.
14.00 Spektaklis „Miranda“. 
15.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Padūkėliai marsupi-

lamiai 2“.
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios. 
18.00 XX Pažaislio 

muzikos festivalis. 
19.15 „Prieš parskrendant į 

žemę“.
20.15 Kelias į namus. 
20.45 IQ presingas.
21.15 Meno ir kultūros 

žurnalas (ARTS21). 
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - dainininkė 
Sarah Brightman.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis 

amžius“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras 

Ozas. Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir 

laukinių kačių  
nuotykiai“.

11.30 „Gyvenimas 
su liūtais“.

12.00 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.05 „Superauklė“ 

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

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

(N-14).
23.15 „Gyvenimo 

kibirkštys“  
(N-14).

1.35 „Darbščiosios 
gražuolės“  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai 
(N-7).

9.00 Vienam gale 
kablys.

9.30 Universitetai.tv.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Pasaulio įspūdin-

giausi“.
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu 
(N-7).

13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Utenos 
„Juventus“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus.

19.00 Gražios būtybės 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Universalus karys“ 
(N-14).

2.40 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“ (1).

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

11.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas“ (1).

12.00 „Pasaulis 
pro traukinio  
langą“.

13.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

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

14.30 „Ledo karaliai“.
16.35 „Rosso San 

Valentino“ (N-7).
18.20 „Tėvai už borto“.
19.00 Karštos senos 

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

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(1) (N-7).

21.30 The Eagles 
koncertas „Farewell 
Tour 1“ (2).  
2005 m.

23.05 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

23.35 „Mis nevykėlės“ 
(N-14).

 23.00   Dainininkė 
 Sarah Brightman

 11.30  „Inspektorius 
Luisas“

 12.30  Aš myliu kaimą  20.30  „Aguonų laukas“ 14.05  „Superauklė“
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 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Polonija 24. 12.50 Sveika, 
Polonija. 13.50 Sveikinimų koncertas. 14.10 
„Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
16.20 XVII Tarptautinis F.Šopeno pianistų kon-
kursas. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.20 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.45 Apdo-
vanojimų „TOTUS 2015“ ceremonija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Ugniagesiai“. 22.40, 
4.40 Sveikinimų koncertas. 23.35, 5.30 „Šunys 
2. Paskutinis kraujas“. 2.45 Animacinis f. 3.00 
Žinios. 7.10 Retromanija. 

 TV1000
6.10 „Para“. 7.40 „Prieš pakratant kojas“. 9.30 
„Pagauk ir paleisk“. 11.30 „Kivirčas“. 12.50 
„Kartu iki pasaulio pabaigos“. 14.30 „Visiška 
tamsa“ (N-14). 16.20 „8 mylia“ (N-14). 18.10 
„Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
20.00 „Šnipų žaidimas“ (N-7). 22.10 „Meilės 
punšas“. 23.50 „Išgyvens tik mylintys“. 2.00 
„8 mylia“ (N-14). 4.00 „Advokatas iš Linkolno“ 
(N-14).

  DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 „FantomWorks“ au-
tomobilių dirbtuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 
10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 Karai dėl ba-
gažo. 12.40 Nuogi ir išsigandę. 15.25 Lobių ieš-
kotojai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Sala. 17.15 
Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 Sunkvežimių 
vairuotojai. 19.05 Ledynų auksas. 20.00 Penk-
toji pavara. 21.00 Automobilių perpardavinėtojai. 
22.00 Automobilių kolekcionieriai. 23.00 Greiti 
ir triukšmingi. 24.00 Sprogdintojas M.Barnetas. 

 TraVel
7.00 Naujo būsto paieška. Juodkalnija; Ams-
terdamas. 8.00 Turto gelbėtojai. 9.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 10.00 Neįtikėtini namai ant 
vandens. 11.00 Išgelbėkite mano verslą! Kali-
fornija - „Holbrooke Hotel“. 12.00 Dženi ir Oli 
nuotykiai. Pietų Karolina; Luiziana. 13.00 Naujo 
būsto paieška. Prancūzija; Tailandas; Kipras; 
Belizas. 15.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 
16.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 17.00 Karai 
dėl bagažo. 19.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
Vankuveris. 20.00 Nuotykiai Kentukyje; Tenesy-
je. 21.00 Vato pasaulis: Dominika; Los Andželas. 
22.00 Kelionė į Belizą. 23.00 Didelė virtuvė. 
24.00 Neįprastas Amerikos maistas. Niujorkas. 

 animal PlaneT
7.00, 12.25 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akva-
riumų verslas. 11.35 Pavojingiausios JAV gy-
vatės. 12.50 Bondai Byčo veterinaras. 13.40 
Gepardai. Pripažinimas. 15.20, 19.30 Echo ir 
Ambozelio drambliai. 16.10, 20.20 Grobuo-
nių teritorija. 18.40 Gyvenimas laisvėje. 21.10 
Savanos karalienės. 22.00 Pabaisų sala. 23.00 
Afrikos piranijos. 24.00 Ežero pabaisa. 1.00 
Nakties programa. 

 sPorT1
8.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norve-
gija. 8 etapas. 10.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 2 laida. 11.00 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Gran Kanarijos „Herbalife“ -  
„FC Barcelona“. 1 Pusfinalis. 2015-10-02. 13.00 
Pasaulio regbio čempionatas. 14.00 „Supercopa 
Endesa“ krepšinio taurė. „Unicaja“ - Madrido 
„Real“. 2 Pusfinalis. 2015-10-02. 16.00 Rusijos 
„Premier league“. „Dinamo“ - CSKA. 2015-
10-04. 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 20.00 
ATP 250 Malaysian Open. Vyrų tenisas. Finalas. 
2015-10-04. 22.00 „Supercopa Endesa“ krep-
šinio taurė. Finalas. 2015-10-03. 22.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 1.00 „M1 Iššūkis“. 
Anglija - Japonija. Kovinis sportas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.30 Motosportas. Japonijos MotoGP Moto3 
kvalifikacija. 7.20 Motosportas. Japonijos Mo-
toGP treniruotė 4. 8.05 Motosportas. Japonijos 
MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 
9.00 Motosportas. Japonijos MotoGP Moto2 
kvalifikacija. 10.00 Krepšinis. Eurolyga. „Panat-
hinaikos“ - CSKA. 11.55 „Formulė-1“. Rusijos 
GP treniruotė 3. 12.05 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 14.55 „For-
mulė-1“. Rusijos GP kvalifikacija. 16.25 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 16.55 Ledo 
ritulys. KHL. SKA - „Lokomotiv“. 19.30 Krep-
šinis. Eurolyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 21.30 
Krepšinis. Eurolygos finalas. 23.40 „Formulė-1“. 
Rusijos GP kvalifikacija. 1.00 Ledo ritulys. KHL. 
SKA - „Lokomotiv“. Moto3 lenktynės. 

 eurosPorT
9.30, 24.00 Futbolas. U21 Europos čempiona-
to kvalifikacija. 10.30 Angliškas biliardas. 12.45 
Futbolas. Moterų bundeslyga. 15.00 Dviračių 
sportas. Abu Dabio turas. 16.00, 18.30 Sporto 
linksmybės. 16.15 Regbis. Pasaulio čempiona-
tas. 19.00 Amerikietiškas futbolas. 22.00 Kovinis 
sportas. „SuperKombat World Grand Prix Series“. 
23.00 Dviračių sportas. Abu Dabio turas. 1.00 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 

 8.00  Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Kedrų įlanka 3“  18.00  Saulius Sondeckis 21.00   Scenos žvaigždės -
Stasiui Povilaičiui

 

 21.55   „Bėgančios 
   kortos“

 12.35  „Inspektorius 
   Gadžetas“

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 Senoji 
animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7). 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 Kultūra +. 12.00 „Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Šok su 
manimi (N-7). 18.00 „Mis Marpl“ (N-7). 19.05 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
drama „Ką padariau dėl meilės“ (N-7). 22.45 
„Svajonių viešbutis. Malaizija“ (N-7). 0.30 „Mis 
Marpl“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.45, 23.00 Valanda su Rūta. 8.00, 
0.55 Mes pačios. 8.30, 2.25 KK2 (N-7). 10.30 
Arčiau mūsų. 11.30, 4.10 Dviračio šou. 12.30 
Statyk! 12.55, 22.00 Tauro ragas (N-7). 13.25 
Apie žūklę. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30, 18.30 
24 valandos (N-7). 15.30 Yra, kaip yra (N-7). 
19.30 „Patobulinti automobiliai“. 20.30 „Ufolo-
gų pasakojimai“. 21.00 „Miesto skoniai“. 21.30 
Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 
22.30 Autopilotas. 0.15 Nuo... Iki. 1.25 Ne 
vienas kelyje. 1.55 Mano kiemas. 

 PBK
6.05, 1.10 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.45 Tarnauju Tėvynei. 7.25 Vaikų klubas. 7.50 
„Juokingi kamuoliukai“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi 
namie. 10.00 „Maša ir lokys“. 10.15 „Lučjenas“. 10.25 
Fazenda. 11.15 Padriki užrašai su D.Krylovu. 11.50 „Iz-
mailovo parkas“. 13.35 „V.Pavlovas. Tarp angelo ir de-
mono“. 14.40 „Gintaro kambarys“. 16.50 Linksmųjų ir 
išradingųjų klubas. 19.05, 1.40 „Operacija „Y“ ir kiti 
Šuriko nuotykiai“. 21.00 Laikas. 22.40 „V.Molčanovas. 
Iki ir po...“ 23.40 „Žiemos vakaras Gagruose“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
9.00 Pats sau režisierius. 9.50 Humoro laida. 
10.20, 11.00, 14.00 Žinios. 11.15 Rytinis paštas. 
11.55 Humoro laida. 14.15 „Gatvė kupina netikė-
tumų“. 15.40 J.Petrosianas. 17.55 „Svarbiausias 
dalykas“. 20.00 Savaitės žinios. 22.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.30 Naujoji banga. 1.55 
„Vaikams iki 16...“ 3.20 „Gatvė kupina netikėtumų“. 

 Ren
7.25 Mums net nesisapnavo. 10.10 „Autokves-
tas“. 10.40 Pati naudingiausia programa. 11.35-
17.35 „Pagunda“. 18.30 M.Zadornovo koncertas. 
20.20 „Spąstai pelenei“. 1-4 s. 24.00 „Tautos 
lobiai: lenkų aklavietė“. 

 nTV MIR
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Šiandien. 8.20 Viskas bus 
gerai! 9.25 Valgome namie! 10.25 Pirmoji pavara. 
11.05 Technikos stebuklas. 11.55 Sodininkų atsa-
kas. 13.20 „Kalės“. 15.10 „Dirbtinės žvaigždės“. 
16.25 Tyrimą atliko... 17.25 „Amerikietis Kryme“. 
19.00 „Taškas“. 20.00 „Šachta“. 23.50 Propaganda. 
0.25 Kriminalinė Rusija. 1.30 „Balzako amžius arba 
Visi vyrai - kiaulės 3“. 3.35 „Po mirties“.

 TV PolonIa
8.40 Lidzbarko humoro ir satyros vakarai 2015. 
9.35 „Astronariumas“: saulės aktyvumas. 10.05 
Ekologijos laida. 10.35 Grūdas. Popiežiaus 
diena. 11.00 Šv.Mišių transliacija. 12.35 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 13.20 
Prie Tatrų. 13.30 „Sizifo darbas“. 14.30 Sveiki-
nimų koncertas. 14.55 F.Goya groja lenkiškus 
kūrinius. 15.25 Retromanija. 15.55 Publicistinė 
laida. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 17.00 Po-
piežiaus dienos koncertas. 17.55, 6.40 Šokantis 
su gamta. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 
1.15 Valstybės interesai. 20.25 Žvaigždės, hitai, 
istorijos: M.Koterbska. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.45, 3.40 „Ranča“. 22.40, 6.25 
Sveikinimų koncertas. 23.30, 4.40 TV spektaklis 
„Vėlinės“ (1). 2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
9.40 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 
11.30 „Mirties įrankiai: Kaulų miestas“. 13.40 
„Šnipų žaidimas“. 15.50 „Kaliniai“. 18.20 „Pavojin-
gi žaidimai“. 20.00 „Bado žaidynės“. 22.20 „Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė“. 0.50 „Rizikos riba“.  

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 
Didžiosios statybos. 10.55 Kas nutiko vėliau? 11.50 
Karbonaro efektas. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 
Kovos dėl konteinerių. 14.30 Legendiniai automo-
biliai. 15.25 Turbo rinkėjai. 16.20 Rūdžių imperija. 
17.15 Kaip tai pagaminta? 18.10 Automobilių perpar-
davinėtojai. 19.05 Greiti ir triukšmingi. 20.00 Auto-
mobilių kolekcininkai. 21.00 Išgyventi drauge. 22.00 
Pasprukti nuo persekiotojų. 23.00 Upių pabaisos. 

 TRaVel
8.00 Turto gelbėtojai. 9.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
10.00 Neįtikėtini furgonai. 11.00 Pamiršta ir palai-
dota. 12.00 Statyba Aliaskoje. 13.00 Gyvenimas ant 
ežero. 14.00 Amerika. Grožis. 18.00 Dženi ir Oli nuo-
tykiai Oregono valstijoje. 19.00 Didžiosios paslaptys. 
20.00 Pilių paslaptys. 21.00 Muziejų paslaptys. 
22.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 23.00 Dide-
lė virtuvė. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“  
(1) (N-7).

7.30 „Vėžliukai 
nindzės“.

8.00 „Ančiukas 
Donaldas  
ir draugai“.

8.30 „Legenda 
apie Korą“ 
(N-7).

9.00 Statybų TV.
9.30 Padėkime augti.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Piteris Penas“.
12.35 Nuotykių 

komedija 
„Inspektorius 
Gadžetas“.

14.05 „Gyvenimo bangos“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 

Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
Martynas Starkus.

21.30 Fantastinė 
komedija  
„Patrulių zona“ 
(N-14).

23.40 Trileris 
„Nužudyti Bilą 2“ 
(N-14).

6.30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris I“.

6.55 „Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda.  
Dora ir draugai“.

7.45 „Keista šeimynėlė“.
8.10 „Kempiniukas 

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

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Veiksmo ir 

nuotykių komedija 
„Kapitonas Zumas“.

11.45 Romantinė komedija 
„Tokia jau mano 
dalia“ (N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

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

žinios su „Alfa“.
19.25 Sportas. 
19.30 Lietuvos balsas.
21.55 Trileris „Bėgančios 

kortos“ (N-14).
23.45 Veiksmo f. „Tikras 

teisingumas 2. 
Slėptuvė“ (N-14).

1.35 Komedija 
„Balsuok už mane“ 
(N-14).

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Skiautinė“.
12.00 „Brazilijos laukinės 

gamtos įdomybės“.
12.55 „Lotynų Amerikos 

platybėse“. 5 d. 
13.50 „Mis Marpl 1“. „4.50 

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

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Nesudeginti tiltai“. 

Scenos žvaigždės - 
Stasiui Povilaičiui.

22.35 Trumposios žinios.
22.40 Melodrama „Balzakas“. 

1 s. (N-14).
0.20 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato  
4 etapas.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„Dingęs debesų 
žmonių miestas“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Gyvūnų planeta“.

13.30 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

17.00 „Žurovas. 
Neištiriama byla“ 
(N-7).

18.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

19.00 Drama 
„Kedrų įlanka 3“ 
(N-7).

21.00 „Kultas“
(N-14).

23.00 „Vanilinis 
dangus“  
(N-14).

1.40 „Mitiajaus 
pasakėlės“  
(N-7).

2.45 Bamba TV 
(S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai.
10.30 „Genijai iš 

prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė 

loterija.
12.15 „Iššūkis“ 

(N-7).
14.30 Ginčas (N-7).
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Žinios. 
16.20 Ginčas (N-7).
17.30 24/7.
18.30 „80-ieji“ (N-7).
19.30 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
22.45 Ar žinai, kad?..
22.50 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
24.00 Ar žinai, kad?..
0.05, 4.15 

Komedija  
„Nužudyti zombį“ 
(S).

2.00, 5.45 24/7.
 2.45 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 Meno ir kultūros 

žurnalas (ARTS21).
10.00 „Po laukinę gamtą“. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno 

pasaulis. Michailas 
Bulgakovas. Miestas“.

11.00 Žinios. Ukraina.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 

Leckava.
13.15 Mokslo ekspresas.
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 „Ugnies medžioklė 

su varovais“. 
16.25 „Haudis Gaudis“.
16.50 „Padūkėliai 

marsupilamiai 2“.
17.15 Rusų gatvė.
17.45 Žinios.
18.00 „Maestro. Saulius 

Sondeckis“.
20.00 Gintarinės batutos 

meistrai. S.Sondeckis.
20.30 Kultūra. S.Sondeckis.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Bliuzo vakaras.
24.00 Panorama.
0.30 Dabar pasaulyje.

 21.35  „Bręstantis blogis“
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„PATRULIŲ ZONA“
Fantastinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius A.Šaferis.
Vaidina B.Stileris, V.Vonas, Dž.Hilas.

Po bendradarbio žmogžudystės universalinės parduotuvės vadybininkas 
Evanas įkuria saugios kaimynystės grupę. Grupės tikslas - saugoti kaimynus 
ir rasti Evano bendradarbio žudiką. Tačiau netrukus jie suvokia, kad jų mies-
tą užplūdo paprastais miestiečiais apsimetę ateiviai. Jie tampa paskutine 
miesto viltimi ir turi apsaugoti kaimynus ir pasaulį nuo visiško išnaikinimo.

„TOKIA JAU MANO DALIA“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius D.Petris.
Vaidina L.Lohan, K.Painas, 
S.Armstrong.

Ji - Manhatano laimės įsikūniji-
mas, jai viskas gyvenime sekasi. 
Tačiau vieną gražią dieną šis lai-
mės įsikūnijimas pasibučiuoja su 
simpatingu nevykėliu ir... jos laimė 
perbėga pas jį.

„VANILINIS DANGUS“
dRama. JAV. 2001.
Režisierius K.Krou.
Vaidina T.Kruzas, P.Krus, K.Dias.

Mergišius Deividas Eimsas įsimyli 
gražuolę Sofiją Serano. Buvusi jo 
mergina Džiulė, važiuodama su 
Deividu, skrieja nuo tilto. Po avarijos 
Deividui atsigauti padeda plastinė 
operacija ir Sofijos palaikymas. Bet 
nesibaigiantys keisti įvykiai priver-
čia jį susimąstyti dėl savo laimės.

„SUKREČIANTIS SKRYDIS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 1997. 
Režisierius R.Batleris.
Vaidina R.Lajota, L.Holi, B.Glisonas.

Lėktuvo įgulai beliko paskutinis rei-
sas. Nuotaika kiek sugenda, kai į 
pustuštį lėktuvą įlipa FTB agentai, 
gabenantys du antrankiais surakin-
tus nusikaltėlius. Suprastėjus oro 
sąlygoms, nusikaltėliai pasinaudoja 
proga ir sukelia muštynes.

spalio 11 d.

 21.00  „Hercogienė“ 11.00  „Pasaulio 
   įspūdingiausi“

 18.50  „Derenas Braunas.
  Įvykiai“

 ANIMAL PLANET
7.00, 12.25 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai 
medžiuose. 11.35 Pavojingiausios Pietų Afrikos gy-
vatės. 13.40 Neištirti miestai. Manausas. 14.30 Mu-
tantų planeta. Naujoji Zelandija. 15.20 Upių pabaisos. 
16.10 Neištirtos salos. Karibai. 17.00 Neištirta Indoki-
nija. Vietnamas. 17.50 Žmonės ir liūtai. Vieno safario 
istorija. 22.00 Ežero pabaisa. 24.00 Pabaisų sala.

 SPORT1
6.00 Motosportas. Spidvėjus. Slovėnijos GP 
lenktynės. 9 etapas. 9.00 ATP 250 Brisbane. 
Vyrų tenisas. Roger Federer - Milos Raonic. 
Finalas. 2015m. 11.30 Rusijos „Premier league“. 
„Zenit“ - „Rostov“. 13.30 Tiesioginė transliaci-
ja. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos 
„UCAM“ - „Unicaja“. 15.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 2 laida. 16.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „PEC 
Zwolled“. 18.00 Pasaulio regbio čempionatas. 
19.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Valencia 
basket“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Mursijos „UCAM“ - „Unicaja“. 23.00 KOK World 
series. Bušido kovos. 1.30 „M1 Iššūkis“. JAV 
Rytai - Bulgarija. Kovinis sportas. 2.30 „M1 Iššū-
kis“. Ispanija - Prancūzija. Kovinis sportas. 3.30 
„Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 2 laida.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.15 Motosportas. Japonijos MotoGP Moto2 lenk-
tynės. Tiesioginė transliacija. 9.20 Motosportas. 
Nascar 500 mylių lenktynės. 13.20 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 13.50 „Formulė-1“. Ru-
sijos GP lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10 
Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Slovan“. Tiesiogi-
nė transliacija. 18.30 „Formulė-1“. Rusijos GP 
lenktynės. 20.50 Motosportas. Japonijos MotoGP 
Moto3 lenktynės. 22.00 Motosportas. Japonijos 
MotoGP Moto2 lenktynės. 23.20 Motosportas. 
Japonijos MotoGP lenktynės. 0.50 Ledo ritulys. 
KHL. „Lada“ - „Slovan“. 2.50 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 4.40 „Formulė-1“. Rusijos GP lenktynės. 

 EUROSPORT
5.00 Motosportas. Pasaulio čempionatas. 11.15 
Motosportas. „GP3 Serie“. 12.00 Motosportas. 
„FIA European Touring Car Cup“. 12.30, 18.00, 
0.30 Motociklai. Japonijos didysis prizas. 14.00 
Motosportas. „FIA European Touring Car Cup“. 
14.30, 21.00 Angliškas biliardas. Europos turas. 
16.15, 20.45, 2.15 Sporto linksmybės. 16.30 
Dviračių sportas. Paryžiaus turas. 18.30 Regbis. 
Pasaulio čempionatas. 23.00 Dviračių sportas. 
Abu Dabio turas. 23.45 Motosportas. Savaitga-
lio apžvalga. 24.00 Ralis. FIA Europos čempio-
natas. 2.00 Motosportai. Savaitgalio apžvalga.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Trento ir laukinių 

kačių nuotykiai“.
11.30 „Gyvenimas 

su liūtais“.
12.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

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

„Lenktynininkas Ho“ 
(N-7).

18.50 „Derenas Braunas. 
Įvykiai“ (N-7).

20.00 „Vangelija“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. 
Išmesta mergina“ 
(N-7).

22.55 „Sukrečiantis 
skrydis“ (N-7).

0.55 „Didžiosios 
Britanijos“  
viešbutis.

6.30 Teleparduotuvė.
6.45 Po pasaulį su 

Anthony Bourdainu.
7.45 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 „Pasaulio 

įspūdingiausi“.
12.00 Adrenalinas.
12.30 Po pasaulį su 

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

kampeliai.
15.00 Richardo Hammondo 

greitieji apmokymai 
(N-7).

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

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kauno.

19.00 „Formulės-1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo 
Rusijos prizo lenkty-
nės. Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Strečas“ 

(N-14).
0.15 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.05 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Senovės civilizacijų 
paslaptys“ (1).

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Svajonių kruizai“ 
(1).

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 Karštos senos 
sėdynės.

14.00 „Piktoji planeta“.
14.30 „Kūno kalba“ (N-7).
16.15 „Tekėk už manęs!“ 

(1).
18.00 „Trauma“ (N-7).
19.00 „Nepažįstamoji 

iš Vaildfel-Holo“ 
(N-7).

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

21.00 VIP seansas. 
„Hercogienė“  
(N-7).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Transporteris“ 
(N-14).

0.25 „Priedangoje“ (N-7).

TV3
21.30

rekomenduoja

LNK
11.45

TV1
22.55

BTV
23.00



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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Medikai“ (N-7).
11.00 Komedija „Sukčiai“.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Drama „Tobula kopi-

ja“ (N-7).
20.00 Pavojingi aukštakulniai.
21.00 TV serialas „Moterys 

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

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

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

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

1.25 TV serialas „Tėvynė“.
2.15 TV serialas „Naujokė“.
2.40 TV serialas „S dalelių 

paslaptys“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 Komedija „Sugrįžęs 

iš praeities“ (N-7).
10.55 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai 2“.

12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

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

Sportas. Orai.
22.10 Siaubo trileris 

„Galutinis tikslas 3“ 
(N-14).

24.00 TV serialas „Dalasas“.
0.55 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“.
1.50 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

Žmonės.
11.35 Istorijos detektyvai. 
12.30 Savaitė.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva - 
Anglija. Pertraukoje -  
Trumposios žinios.

23.40 Trumposios žinios.
23.45 „Kova su terorizmu“.
0.30 Europos futbolo 

čempionato atrankos 
rungtynių apžvalga.

1.05 Trumposios žinios.
1.10 „Berlyno policija 3“.
2.00 Trumposios žinios.
2.05 Klausimėlis.lt.

 11.35  Istorijos 
 detektyvai

 20.00  Pavojingi 
 aukštakulniai

 21.00  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“ 

Pirmadienis

 TV8
8.40 Pasaulis tavo lėkštėje. 9.45 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 10.15 Senoji animacija. 11.15 „Ką 
padariau dėl meilės“. 13.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 14.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemy-
limi“. 18.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 19.00 „Lau-
kinukė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Meilės muzika“. 22.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
7.00, 13.50 Apie žūklę. 7.30 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.05 Va-
landa su Rūta. 12.20 Mes pačios. 12.50 Ne vienas 
kelyje. 13.20 Autopilotas. 14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 15.50 KK2. 17.00, 22.00, 
2.00 Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas: ani-
macija. 7.00, 9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk 
sveikai! 11.30, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 15.00 
Naujienos. 13.30 Sąmokslo teorija. 14.30, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 
21.05 „Viskas sugrįš“. 22.10 „Kvapų detektyvas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Sklifosovskis“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 Gimusi žvaigžde. 
23.55 „Sąžiningas detektyvas“. 

 Ren
7.00 Vaikų klubas. 7.35 Reporterių istorijos. 8.00, 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.55, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 9.55 „Tyrimo paslaptys 
9“. 10.40 Mums net nesisapnavo. 13.40 Pati nau-
dingiausia programa. 14.35 Dar ne vakaras. 15.30 
„Mūsų planetos paslaptys“. 16.25 „Gobšumas“. 
17.25 Keista byla. 18.20 „Žalias Soliaris“. 21.25 
Slaptosios teritorijos. 23.20 Žiūrėti visiems!

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Lolita“. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 
„Eigulys“. 12.00, 13.20 Prisiekusiųjų teismas. 
14.30 Ypatingas įvykis. 15.00 „Liejyklos“. 18.00 
Kalbame ir rodome. 19.40 „Šefas. Naujas gyve-
nimas“. 21.35 „Teisėtas mokytojas. Sugrįžimas“. 
23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Terminalas“. 

„MeIlĖS MUZIKa“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina M.Kracht, K.Grunertas, L.Bejerling.

Po mylimos žmonos mirties Frensis vienas augina jų dukrelę Izabelą. 
Pastebėjęs iš mamos paveldėtą mažylės polinkį muzikai, tėvas sten
giasi ją kaip įmanoma skatinti ir ugdyti, nors giliai širdyje liūdi, kad 
dukra, siekdama geresnio išsilavinimo, turės palikti Kornvalį. Tuo metu 
jo mergina Natali nekantrauja, kada tai įvyks, nes ne per geriausiai su 
mergaite sutarė.

TV8
 21.00

„GalUTInIS TIKSlaS 3“
Siaubo trileriS. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius Dž.Vongas.
Vaidina M.E.Vinsted, 
R.Merimanas, A.Džonson.

Moksleivė Vendė kartu su bičiu
liais smagiai leidžia laiką atrakcio
nų parke. Nujausdama nelaimę, 
mergina atsisako suptis vienoje iš 
karuselių ir taip išneša sveiką kailį. 
Jos vaikinas Džeisonas, geriausia 
draugė Kerė ir kiti bičiuliai kraupiai 
žūva. Išsigelbėjusi Vendė suvokia, 
kad baisiausia dar prieš akis,  jos 
bendraklasiai vienas po kito miršta.

„VeIDRoDŽIaI 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2010.
Režisierius V.Garsija.
Vaidina N.Stalis, V.Ketas, 
K.Romano.

Maksas Metsonas patenka į siau
bingą avariją, žūva jo sužadėtinė. 
Kiek atsigavęs po nelaimės, vyrukas 
įsidarbina savo tėvo krautuvėje. Ne
trukus veidrodžiuose jis ima regėti 
vaizdinius, kuriuose žūva krautuvės 
personalas. Šios pranašystės pildosi. 
Paaiškėja, kad aukos buvo atsakin
gos už jaunuolės Eleonoros nu
žudymą ir jiems keršija jos dvasia.

„GYVenIMaS  
PaGal HaRIeTĄ“
tV SerialaS. JAV. 2012.
Režisierius D.Kelis.
Vaidina K.Beits, N.Kordris, 
K.Makdonaldas.

Ne pirmos jaunystės Harietą atlei
džia iš darbo advokatų kontoroje, 
o ji meta iššūkį ir drauge su ener
gingu jaunu advokatu ir teisės 
koledžo studentu atidaro Harietos 
teisinių paslaugų ir prabangių ba
telių kontorą. 

lnK
 22.10

TV1
23.50

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

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

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

kėtina.
21.30 Drama „Keista 

Bendžamino Batono 
istorija“ (N-7).

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

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

3.00 Bamba TV (S).

6.30 „Laukinis pasaulis“.
7.10 Programa.
7.14, 14.35 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00, 16.20 Kaimo 

akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35, 14.50 „Iššūkis“ 

(N-7).
11.45, 12.05 Dalyvaujam!
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.50 Mūsų miškai.
14.05 Dar pažiūrėsim.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
17.20, 2.10 Lietuva 

tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas. 
Orai.

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

(N-7).
23.20 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.20, 2.35, 4.40 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
1.25 Reporteris. Mano 

Europarlamentas.
3.20, 5.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
4.05 Reporteris.
6.10 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Pasaulio dokumentika. 

„Po laukinę gamtą“. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 Spektaklis.„Miranda“. 
15.00 Vienas eilėraštis.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 IQ presingas.
18.30 „Šerlokas 1“. „Aklas 

bankininkas“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Muzikos valanda. 

Koncertas „Bel canto“. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Romantinė komedija 

„Kai sutiksi aukštą 
tamsiaplaukį“ (N-7).

0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Trumposios žinios.
1.35 Groja Petras 

Geniušas.

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

Paslapčių  
biuras“.

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

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Stebukladarys“ 
(N-7).

15.00 Penki 
ingredientai.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 Romantinė komedija 

„Tegyvuoja meilė!“ 
(N-14).

23.50 „Gyvenimas pagal 
Harietą“ (N-7).

0.45 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.05 „Beverli Hilsas 
90210“ (N-7).

8.00 Nepaprastos lenkty-
nės (N-7).

9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

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

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

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

(N-7).
22.00 „Amerikietiška 

siaubo istorija“ 
(N-14).

23.00 Siaubo f. 
„Veidrodžiai 2“ (S).

0.50 Animacinė 
komedija „Čyčo ir 
Čongo animacinis 
filmas“ (N-14).

2.15 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė.
9.30 80 traukinių aplink 

pasaulį.
10.00 Svajonių 

kruizai“ (1).
11.00 „Niagaros magija“ 

(N-7).
12.00 „Trauma“ (N-7).
13.00 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Tėvai už borto“.
14.10 Klaipėdos 

savaitė.
14.40 Karštos senos 

sėdynės.
15.10 „Ypatingas 

dienos meniu“.
17.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

17.30 Klaipėdos 
savaitė.

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

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Priedangoje“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Šeima“ (N-7).

23.25 Balticum TV 
žinios.

23.55 „Tekėk už manęs!“

 20.30  Labanaktukas 12.50  Mūsų miškai 14.35  Amerikos talentai  21.30  „Šeima“ 12.30  „6 kadrai“  13.05  „Pavogtas 
 gyvenimas“

TV PROGRAMAspalio 12 d.

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Žvaigždės, hitai, 
istorijos. Marija Koterbska. 8.05 Regionų is-
torija. Pultuskas. 8.25 „Stebuklingas medis“. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 
22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis 
su gamta. 12.35 Kultūringieji PL. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ranča“. 15.25 „Vėlinės“. 17.25 WOK - viskas 
apie kultūrą. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 6.40 Gyvenimo menas. 
19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 Regionų istorija. 
Pultuskas. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie 
užliejamos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 
2.15 „Stebuklingas medis“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
 6.00 „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 8.40 
„Lola prieš“. 10.10 „Sparnuoti padarai“. 11.50 
„Vilkas“ (N-14). 14.00 „Pavojingi žaidimai“ (N-
14). 15.40 „Haris Poteris ir išminties akmuo“. 
18.20 „Meilės punšas“. 20.00 „Moteris juo-
dais drabužiais“. 21.35 „Džobsas“ (N-7). 23.40 
„Kartu iki pasaulio pabaigos“. 1.20 „Kivirčas“. 
2.40 „Vilkas“ (N-14). 4.45 „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“.

 DiscoVery 
6.10 Turbo rinkėjai. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 
Dalaso automobilių rykliai. 9.10, 18.10 Karai 
dėl bagažo. 9.35, 18.35 Sandėlių medžio-
tojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš miško. 10.55, 
23.00, 4.30 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35, 24.00, 
5.20 Žmogaus gaudynės. 14.30 Pasaulio bai-
siausieji. 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 
Sunkvežimių vairuotojai. 22.00, 3.40 Nuogi ir 
išsigandę. 1.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 1.55 
Išgyventi. Elitinės pajėgos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 1.00 
Ekstremalus automobilių parkavimas. 12.00 
Muziejų paslaptys. 13.00 Naujo būsto paieš-
ka. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 
Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 
24.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 19.00 Naujo būsto paieška. 
21.00, 3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 
22.00, 4.00 Neturistiniais maršrutais. 23.00, 
2.00 Viešbučių verslas. 

 animal PlaneT
7.25, 11.00 Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45 Žmo-
nės ir liūtai. Vieno safario istorija. 9.10, 14.40, 
19.15 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50 Rykliai-zombiai. 16.30 Savanų karalie-
nė. 17.25 Upių pabaisos. 18.20, 23.50 Liūtų tėvas. 
21.05 Grobuonių teritorija. 22.00 Pabaisų sala. 
22.55 Tigražuvė. 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 

 sPorT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
Zenit. 8.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žy-
drūnu Savicku. 2 laida. 8.30 „Road to glory“. Ko-
vinio sporto žurnalas. 2 laida. 9.00, 21.00 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
„Valencia basket“. Vakar. 11.00 Čempionai LT. 
Atvirasis Europos grapplingo čempionatas. 
12.00 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - 
„Zenit“. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Fe-
yenoord“ - „PEC Zwolle“. 16.00 WTA Korėja. 
Moterų tenisas. Finalas. Irina - Camelia Begu -  
Aliaksandra Sosnovich. 2015-09-27. 20.00, 
1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 3 laida. 20.30, 1.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 3 laida. 23.00 WTA 
Korėja. Moterų tenisas. Finalas. Irina - Camelia 
Begu - Aliaksandra Sosnovich. 2015-09-27. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Motosportas. Nascar 500 mylių lenktynės. 
11.00 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Slovan“. 
13.00 Motosportas. Japonijos MotoGP Moto3 
lenktynės. 14.10 Motosportas. Japonijos Mo-
toGP Moto2 lenktynės. 15.30 Motosportas. Ja-
ponijos MotoGP lenktynės. 17.05 „Formulė-1“. 
Rusijos GP lenktynės. 19.25 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Metallurg“. Tiesioginė 
transliacija. 22.00 Krepšinis. Eurolygos finali-
nio ketverto varžybos. CSKA - „Olympiacos“. 
24.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto 
varžybos. „Real“ - „Fenerbahce Ulker“. 2.00 
Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Me-
tallurg“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. SKA - „Lo-
komotiv“. 

 eurosPorT
7.00 Tenisas. TP World Tour 250. 8.30, 14.00 
Dviračių sportas. Lombardijos turas. 9.30, 
12.30, 16.00, 20.30, 1.00 Angliškas biliardas. 
Europos turas. 11.30, 15.00, 17.30, 22.15, 2.30 
Dviračių sportas. Paryžiaus turas. 19.00, 0.05, 
4.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 22.00 Sporto linksmybės. 23.45 Jojimas. 
24.00, 0.55, 5.30 Futbolo apžvalga. 0.30 Fut-
bolo legendos. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 16.55  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 14.05  Dar pažiūrėsim  12.00  Euromaxx 16.25  Klausimėlis.lt. 14.00  „Ponia Dila“ 23.35  „Nuodėmių 
 daktaras“

 TV8
8.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 9.40 „Mažųjų gyvūnė-
lių krautuvė“. 10.10 Senoji animacija. 11.10 „Mei-
lės muzika“. 13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
14.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Nemylimi“. 
18.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 19.00 „Laukinukė“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė drama 
„Vėjas virš salyno“. 22.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 

 Info TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio 
šou. 11.05 Mano kiemas. 11.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 11.55, 15.50 KK2. 
12.30 Beatos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 15.20, 
16.30, 21.00 Dviračio šou. 17.00, 22.00, 2.00 
Info diena. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.30, 9.00, 12.00, 15.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 9.50 Gyvenk svei-
kai! 11.05, 12.25 „Kvapų detektyvas“. 13.30 Kartu 
su visais. 14.30, 15.20 Vyriška/Moteriška. 15.55 
Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujieno. 17.50 
Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.35 Lietuvos laikas. 21.05 „Viskas sugrįš“. 22.05 
„Kvapų detektyvas“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.55 Ži-
nios. 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Žinios. Maskva. 
11.55 Tyrimo paslaptys. 15.00 „Sklifosovskis“. 
18.15 Tiesioginis eteris. 21.00 Gimusi žvaigžde. 

 Ren
7.00 Reporterių istorijos. 7.20, 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 8.15, 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 9.10 Tyrimo paslaptys 9. 10.00 Pa-
sverti ir laimingi 3. 13.35 „Didžiojo magistro 
prakeikimas“. 14.35 Dar ne vakaras. 15.35 Mūsų 
planetos paslaptys. 16.35 Gobšumas. 17.25 
Keista byla. 18.20 „Sparnuotoji rasė“. 21.25 „La-
biausiai šokiruojančios hipotezės“. 22.25 „Slavų 
dievų mūšis“. 23.20 Rusiškas vairavimas. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Lolita“. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 
„Eigulys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Apžvalga. 15.00 „Liejyklos“. 18.00 Kalbame 
ir rodome. 19.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 
21.35 „Teisėtas mokytojas. Sugrįžimas“. 23.40 
„Dienos anatomija“. 0.20 „Terminalas“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 E-lementorius. 8.25, 
2.15 „Lešnevskių šeima“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ugniagesiai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 Klajūno 
užrašai. 16.25 „Astronariumas“: Pietų Europos 
observatorijos. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55 „Re-
zidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.40, 5.10 
Lenkija su Miodeku. Vroclavo upės. 18.53 Peiliu ir 
šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio alchemija. 19.20 
Lenkijos reporteris. 20.25 Kultūros informacijos. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.35 
„Nugalėti likimą“. 1.45 „Rezidencija“. 2.45 Anima-
cinis f. 6.40 Regionų istorija. Pultuskas. 

 TV1000
 7.25 „Į stebuklą“. 9.15 „10 arba mažiau“. 10.35 
„Bado žaidynės“ (N-7). 12.55 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“ (N-7). 15.20 „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“. 18.00 „Išgyvens tik mylin-
tys“. 20.00 „Apgaulės meistrai“ (N-7). 21.55 „Ka-
liniai“ (N-14). 0.25 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 
2.10 „Lola prieš“. 3.35 „Tarp dviejų mylimųjų“. 
5.25 „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių 
rykliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 
18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05, 23.00, 
4.30 Aliaska. Šeima iš miško. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Automobilių kolekcininkai. 
14.30, 24.00, 5.20 Stori ir įsiutę. 21.00, 2.50 
Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 22.00, 3.40 
Edas Stafordas. 1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 
Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Ekstremalus automobilių parkavimas. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 
Oro uostas 24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Vato 
pasaulis. 22.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00, 
2.00 Viešbučių verslas. 

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

Plačiakelnis“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Medikai“.
11.00 Ekstrasensai tiria.
12.00 Pavojingi aukštakul-

niai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Tobula 

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

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

„Nuodėmių daktaras“.
0.35 TV serialas „CSI 

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

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

lių paslaptys“ (N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50  „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija 

„Tokia jau mano 
dalia“ (N-7).

10.55 Veiksmo ir nuotykių 
komedija „Kapitonas 
Zumas“.

12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Ponia 

Dila“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

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

vyrai - kiaulės...“
21.30 Žinios. 
22.10 Veiksmo f. 

„Apsuptyje“ (N-14).
0.20 TV serialas 

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

magistrai“ (1).
2.25 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

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

tarnyba.
12.30 „Kova su terorizmu“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai“.
17.05 „Berlyno policija 3“.
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandieni.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Nemunu per 
Lietuvą“.

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Tikri vyrai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Berlyno policija 3“.
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Mūsų gyvūnai.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.

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

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

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

9.15 Mistinės istorijos.
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

„Mentalistas“ (1) 
(N-7).

19.25 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (1) (N-7).

20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
21.30 Veiksmo komedija 

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

numirėliai“ (N-14).
0.10 TV serialas 

„Mentalistas“ (1) 
(N-7).

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

2.15 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54, 14.35 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano 

Europarlamentas.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05 Muzikinis 
gimtadienis.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Svarbi žinia.

14.05 Dar pažiūrėsim.
14.50, 18.50 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Mano 

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

tiesiogiai.
18.00 Reporteris. „Ar žinai, 

kad?...“ Orai.
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 „Akis už akį“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20, 2.35, 4.40 „Bręstantis 

blogis“ (N-14).
1.25, 4.05 Reporteris.
3.20, 5.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
6.10 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Kūrybos metas. Rūta 

Vanagaitė.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Muzikos valanda. 

Koncertas „Bel canto“. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 Brolių Grimų pasa-

kos. „Skiautinė“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 Istorijos detektyvai. 
18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Lietuvos idilė pagal 

Joną Švedą“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Melodrama „Balzakas“. 
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Trumposios žinios.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.
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spalio 13 d. 

 22.30  „Nepažįstamoji iš 
 Vaildfel-Holo“ 

 16.00  „Bruklino taksi“ 23.55  „Gyvenimas 
 pagal Harietą“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Kinologijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 
4.15 Liūtų tėvas. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Upių 
pabaisos. 16.30 Grobuonių teritorija. 17.25 Pavo-
jingiausios gyvatės Kinijoje. 21.05, 5.49 Šamvaris. 
Teisė gyventi laisvam. 22.00, 1.40 Krokodilas-
žmogėdra. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
6.00, 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyeno-
ord“ - „PEC Zwolle“. 2015-09-27. 8.00, 20.00 Pa-
saulio regbio čempionatas. 9.00, 21.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lygos 8 turo apžvalga. 10.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ -  
„Unicaja“. 2015-10-11. 12.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Lokomotiv“ - „Krylya Sovetov“.  
2015-09-20. 14.00, 2.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - „Valencia basket“. 
2015-10-11. 16.00, 24.00 ATP 250 Malaysian 
Open. Vyrų tenisas. Finalas. David Ferrer - Feli-
ciano Lopez. 2015-10-04. 22.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - „Unicaja“. 
2015-10-11. 4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas 
„Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 5.00 
Futbolo dievai. John Cruyff.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce 
Ulker“ - „Maccabi“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Fenerbahce Ulker“. 12.50 „For-
mulė-1“. Rusijos GP lenktynės. 15.25 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Metallurg“. 
17.55 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ - „Medveščak“. 
Tiesioginė transliacija. 20.30 Krepšinis. Euro-
lyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 22.30 Krepšinis. 
Eurolygos finalas. 0.40, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Lada“ - „Medveščak“. 2.40 Motosportas. Nas-
car 500 mylių lenktynių apžvalga. 3.40 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 

 euroSPort
6.00, 11.30, 3.00, 4.30 Futbolo legendos. 6.25, 
11.00, 11.55, 2.30, 3.25, 4.55 Futbolo apžvalga. 
6.30, 9.30, 3.30 Sporto linksmybės. 7.30 An-
gliškas biliardas. Europos turas. 9.45 Dviračių 
sportas. Paryžiaus turas. 11.05, 12.15, 2.35, 
4.05 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų 
lyga. 12.00 Jojimas. 13.30, 21.00, 1.45, 5.00 
Tenisas. WTA turnyras. 19.00, 0.45 Futbolas. 
Draugiškos rungtynės. 23.30 Pasaulio automo-
bilių sporto čempionatas. 24.00 Motosportas. 
GT akademija. 0.15 Pasaulio automobilių spor-
to čempionatas, Nyderlandai. 

6.10 Dienos programa.
6.15 „Karadajus“ 

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

Paslapčių  
biuras“.

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

(N-7).
11.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

12.05 „Mentalistė“ 
(N-7).

13.05 „Pavogtas 
gyvenimas“ (N-7).

14.00 „Vangelija“ 
(N-7).

15.00 Penki 
ingredientai.

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

„Degantis žmogus“ 
(N-14).

23.55 „Gyvenimas pagal 
Harietą“ (N-7).

0.50 „Nikita“ (N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
22.00 Veiksmo drama 

„Kolibrio efektas“ 
(N-14).

0.05 Romantinė 
komedija  
„Užstrigusi  
paauglystėje“ (N-14).

2.10 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Piktoji planeta“.
10.00 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Tėvai už borto“.
12.45 Pasaulis 

pro traukinio  
langą.

13.45 Svajonių 
kruizai.

14.45 „Penki draugai“.
16.25 „Mūsų kaimynai 

Žemėje“.
17.25 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

17.55 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Transporteris“ 

(N-14).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(N-7).

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

„DeGAntiS ŽmoGuS“
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 2004.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina D.Vašingtonas, D.Faning, K.Volkenas.

Buvęs JAV kariuomenės jūrų pėstininkas gauna asmens sargybinio dar-
bą Meksikos sostinėje. Kai nusikaltėliai pagrobia ir nužudo jo saugomo 
verslininko mažąją dukrelę, profesionalus karininkas nusprendžia pats 
viską išsiaiškinti ir surengti kaltininkams savo teismą.

tV1
21.00

„KoliBrio eFeKtAS“
Veiksmo drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2013.
Režisierius S.Naitas.
Vaidina Dž.Stathamas, A.Buzek, 
V.Makliuras.

Džozefas Smitas - specialiųjų pajė-
gų veteranas. Dėl savo įsitikinimų 
jis palieka tarnybą Afganistane, 
grįžta į Londoną ir tampa benamiu 
purvinuose sostinės požemiuose. tV6

22.00

„APSuPtYJe“
Veiksmo filmas. JAV, Prancūzija. 
1992.
Režisierius A.Deivisas.
Vaidina S.Sigalas, G.Busis.

Teroristai, apsimetę roko grupės, 
kuri koncertuos karinio jūrų laivo 
komandai, apsauga, patenka į lai-
nerį, prifarširuotą atominių ginklų. 
Susidoroję su laivo vadovybe, tero-
ristai ima šantažuoti JAV vyriausybę. lnK

22.10

„VĖJAS VirŠ SAlYno“
romantinė drama. Vokietija. 2004.
Režisierius M.Štainkė.
Vaidina V.Nihaus, A.Liucas, 
D.Kiorner.

Pasiturinti, nieko lyg ir nestokojanti 
pora - dizainerė Hana ir teisininkas 
Erikas - keliauja į Naująją Zelandiją 
siekdami išsaugoti, kas jiems yra 
svarbiausia, - santuoką. Kai Hana 
patyrė persileidimą, pora išgyvena 
santykių krizę. tV8

21.00

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

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

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

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Trileris „Kleitono 

bazė“ (N-14).
0.35 „Elementaru“ 

(N-7).
1.30 „Tėvynė“ 

(N-14).
2.25 „Naujokė“ (N-7).
2.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).

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

Plačiakelnis“ (1).
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 24 valandos

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

„Pirmosios  
meilės auka“.

12.05 Tikras gyvenimas: 
„Princas ir elgeta“. 

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Ponia Dila“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.10 Kriminalinis trileris 

„Baisūs nusikaltimai“ 
(N-14).

0.35 „Dalasas“ (N-7).
1.30 „Sekso magistrai“ 

(N-14).
2.35 „Mentalistas“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
11.35 Emigrantai.
12.30 „Nemunu per Lietuvą“.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.30 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.55 „Senis“ (N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Komisaras Reksas“ 

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

su Zita Kelmickaite.
2.20 Laba diena, Lietuva.
4.15 Trumposios žinios.
4.20 Auksinis protas.

   

Trečiadienis

„TRYS ĮTEMPTOS DIENOS“
Kriminalinis trileris. JAV, 
Prancūzija. 2010.
Režisierius P.Hegisas.
Vaidina R.Krou, E.Benks,
L.Nisonas.

Džono Brenano gyvenimas iš pa-
žiūros tobulas, kol jo žmona Lara 
apkaltinama žiauriu nužudymu ir 
nuteisiama kalėti. Po trejų metų 
Džonas vargsta. Augina sūnų, dės-
to koledže ir bando įrodyti žmonos 
nekaltumą. Kai ir vėl nepatenkina-
ma apeliacija, Džonas nusprendžia 
padėti žmonai pabėgti iš kalėjimo.

„BAISŪS NUSIKALTIMAI“
Kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius K.Franklinas.
Vaidina M.Frimanas, 
Dž.Kaviezelis, A.Pit.

Advokatės vyras apkaltintas žmog-
žudyste. Negana to, paaiškėja, kad 
jis visai ne tas, kuo dėjosi esąs. Kler 
negali patikėti, kad jos vyras galėjo 
šaltakraujiškai išžudyti visą kaimelį 
Lotynų Amerikoje, todėl nuspren-
džia ginti jį teisme. Į pagalbą ji pa-
sikviečia patyrusį advokatą Čarlį. Ta-
čiau ir jis nesitiki sėkmės teisme, nes 
visi liudininkai paslaptingai miršta.

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

Būdama problemiška paauglė, Niki-
ta JAV slaptųjų agentų organizacijos 
„Divizija“ buvo išgelbėta nuo mirties 
bausmės. Suvaidinus jos mirtį, Nikitai 
suteikta galimybė pradėti gyvenimą 
iš naujo ir tarnauti tėvynei. Tiesa, jai 
nebuvo pasakyta, kad darbas numa-
tomas nelengvas - šnipės ir žudikės.

TV6
22.00

LNK
22.10

TV1
1.05

 TV8
6.50 TV Pagalba. 8.35, 18.00, 23.10 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 9.40 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 10.10 
Senoji animacija. 11.10 „Vėjas virš salyno“. 
13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00 
„Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 
„Nemylimi“. 19.00 „Laukinukė“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Drama „Erškėčių paukščiai“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 10.00 Žinios. 10.40 Dviračio šou. 
11.05 Statyk! 11.30 Apie žūklę. 11.55, 15.50 KK2. 
12.30 Bus visko. 13.20 Yra, kaip yra. 15.20, 16.30, 
21.00 Dviračio šou. 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.00, 0.35 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.50 Gyvenk sveikai! 11.10, 12.20 „Kvapų de-
tektyvas“. 13.35 Kartu su visais. 14.35, 15.20 Vyriška/
Moteriška. 15.55, 5.00 Mados nuosprendis. 17.00 
Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.05 
„Viskas sugrįš“. 22.05 „Kvapų detektyvas“. 0.05 Va-
karas su Urgantu. 1.05 Nakties naujienos. 1.20 „Ma-
rina Diuževa. „Aš visa tokia netikėta, prieštaringa...“

 RTR PLANETA (BALTIjA)
10.00 Mūsų kūno šifrai. 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Žinios. 11.55 Tyrimo paslaptys. 
15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 3.50 Tiesioginis 
eteris. 21.00 Gimusi žvaigžde. 23.00 „Specialusis 
korespondentas“. 0.40 „Europos pagrobimas“. 
2.30 „Žmogus jaukas“. 3.15 Juoko kambarys. 

 REN
8.00, 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 8.55, 
20.30 Kviestinė vakarienė. 9.50 Tyrimo paslaptys 9. 
10.35 Pasverti ir laimingi 3. 11.55 Labiausiai šoki-
ruojančios hipotezės. 12.45 „Slavų dievų mūšis“. 
13.40 Slaptosios teritorijos. 14.35 Dar ne vakaras. 
15.35 A.Čapman ir jos vyrai. 16.30 Gobšumas. 
17.25 Keista byla. 18.25 Po Skorpiono ženklu. 
21.30 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius!

 NTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Lolita“. 9.05 Rytas su J.Vysockaja. 10.20 „Eigu-
lys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Ypatingas 
įvykis. 15.00 „Liejyklos“. 18.00 Kalbame ir rodome. 
19.40 „Šefas. Naujas gyvenimas“. 21.35 „Teisėtas 
mokytojas. Sugrįžimas“. 23.40 „Dienos anatomija“. 
0.20 „Terminalas“. 2.15 „Medžiotojas 3“.

 16.55  „Senis“ 0.35  „Elementaru“  20.20   Su cinkeliu

„KLEITONO BAZĖ“
trileris. JAV, Kanada, Vokietija. 2003.
Režisierius Dž.Maktirnanas.
Vaidina Dž.Travolta, S.L.Džeksonas, Dž.Ribizis.

Grupė reindžerių su savo vadu ir instruktoriumi Natanu Vestu vykdo 
mokymus Panamos džiunglėse. Siaučianti audra tik apsunkina jų pra-
tybas. Vėliau gelbėjimo sraigtasparnis užfiksuoja, kaip iš džiunglių išny-
ra seržantas Danbaras, nešinas sužeistu leitanantu Kendalu. Akivaizdu, 
kad daugiau gyvųjų neliko. Išlikusius vejasi trečias - seržantas Miuleris.

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ (1) 
(N-7).

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Mentalistas“ 

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

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

„Seksas ir miestas“ 
(N-14).

0.25 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.30 Bamba TV (S).

6.54, 14.35 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“ (N-7).
11.45, 12.05, 20.30 

Dar pažiūrėsim.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
12.25 Viskas. Aišku (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.20, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Mano 
Europarlamentas.

18.45 Europos taurė 
2015/2016. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Stambulo „Bešiktaš“. 
Tiesioginė transliacija 
iš „Siemens“ arenos.

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

23.20 Patriotai (N-7).
0.20, 2.35, 4.40 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25 Reporteris. Mano 
Europarlamentas.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Būties kelionė. 

Skulptorius V.Kašuba.
7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno 

dienos.
13.00 Istorijos detektyvai. 
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.35 Dainuoja choras 

„Jauna muzika“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.40 „Namelis prerijose“.
17.10 Linija, spalva, forma.
17.55 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.40 Trembita.
18.55 Europos krepšinio 

tau  rės turnyro rungty-
nės. Klaipėdos „Nep-
tū nas“ - Stambulo 
„Galatasarajus“. Tie-
sio ginė transliacija.

21.00 „Keisčiausi pasaulio 
ginklai“. 4 d.

21.50 DW naujienos.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Elito kinas. „Mano liūd  na 

meilės istorija“ (originalo 
k., subtitruota, N-14).

0.20 Trumposios žinios.
0.25 Dabar pasaulyje.

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

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

(N-7).
11.00 „Sodininkų 

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
19.55 „Mentalistė“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IV. 
Mirties sodas“ 
(N-14).

23.15 „Pabaiga“.
0.10 „Gyvenimas 

pagal Harietą“  
(N-7).

1.05 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

16.00 „Bruklino taksi“ 
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
22.00 Kriminalinis trileris 

„Trys įtemptos  
dienos“  
(N-14).

0.30 Drama 
„Apgaulė“  
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Priedangoje“ 

(N-7).
11.00 „Niagaros 

magija“  
(N-7).

12.00 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

13.30 „12 kalėdinių 
norų“.

15.05 „Tekėk už manęs!“
16.50 „Piktoji 

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

traukinio langą.
19.00 „Niagaros 

magija“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Mergina iš 
Amerikos“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

0.30 „Transporteris“ 
(N-14).

TV PROGRAMAspalio 14 d.

 TV Polonia
7.00 Pasaulis sukasi. 7.50, 17.10 XVII Tarp-
tautinis F.Šopeno pianistų konkursas. II etapo 
rezultatai. 8.25, 2.15 „Erelio ženklas“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Nugalėti likimą“. 16.40 Kaip tai veikia? 
Superkompiuteriai. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo tai-
sykles. 19.25 Rytų studija. Europos susitiki-
mas Dunajove. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 
0.40 „Sveikinimai neturintiems namų“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
7.45 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 9.30 „Para“. 
10.55 „Dvi dienos Paryžiuje“. 12.35 „2 dienos 
Niujorke“. 14.10 „Sparnuoti padarai“. 15.50 
„Haris Poteris ir Azkabano kalinys“. 18.10 „Ar 
girdėjai apie Morgans?“ 20.00 „Norėčiau būti 
čia“. 21.50 „Profesionalai“ (N-14). 23.50 „Pašė-
lę pirmieji metai“. 1.30 „Kalėdos pagal Krank-
sus“. 3.20 „Atviras langas“. 5.10 „Kivirčas“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių rykliai. 
9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Neįtikė-
tinos inžinerijos klaidos. 14.30 Mašinų sukili-
mas. 21.00, 2.50 Gaminame barus. 22.00, 3.40 
Automobilių kolekcininkai. 23.00, 4.30 Turbo 
rinkėjai. 24.00, 5.20 Sunkvežimių vairuotojai. 
1.00 Aliaska. 1.55 Aš išgyvenau. 

 TraVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 
1.00 Ekstremalus automobilių parkavimas. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 14.30, 22.00, 
4.00 Turto gelbėtojai. 16.00 Karai dėl bagažo. 
17.00, 24.00 Oro uostas 24/7. Majamis. 18.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Pamiršta ir palaidota. 23.00, 2.00 Viešbučių 
verslas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kinolo-
gijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 4.15 Liūtų 
tėvas. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Pavojingiausios gy-
vatės Kinijoje. 17.25 Krokodilas-žmogėdra. 21.05, 
5.49 Echo ir Ambozelio drambliai. 22.00, 1.40 Gy-
vatė-žmogėdra. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 2 
laida. 8.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurna-
las. 9.00 Rusijos „Premier league“ 11 turo apžvalga. 
9.30, 21.30 „Supercopa Endesa“ krepšinio taurė. 
„Unicaja“ - Madrido „Real“. 2 Pusfinalis. 11.30 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - 
„PEC Zwolle“. 2015-09-27. 14.00 Pasaulio regbio 
čempionatas. 15.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 9 
turo apžvalga. 16.00, 24.00 ATP 250 Gstaad. Vyrų 
tenisas. David Goffin - Dominic Thiem. Finalas. 
2015 m. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempi-
onatas. 3 laida. Premjera. 20.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 3 laida. 21.00 Rusijos 
„Premier league“ 11 turo apžvalga. 23.30 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 3 laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 8.50 Krepšinis. CSKA - „Panathinaikos“. 
10.40, 12.35 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinai-
kos“ - CSKA. 14.25 Ledo ritulys. KHL. „Lada“ 
- „Medveščak“. 16.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Metallurg“. 18.25 „Formulė-1“. 
Rusijos GP lenktynių apžvalga. 19.25 Ledo ritu-
lys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. 
Tiesioginė transliacija. 22.00, 23.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Anadolu Efes“. 1.50, 3.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Real“. 

 eurosPorT
8.15, 22.30, 1.10 Sporto linksmybės. 8.30, 9.25 
Futbolo apžvalga. 8.35 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 9.00 Futbolo legendos. 
9.30 Motosportas. GT akademija. 9.45 Fut-
bolas. Draugiškos rungtynės. 11.00, 13.30, 
2.30 Tenisas. WTA turnyras. 17.45 Futbolas. 
UEFA moterų Čempionų lyga. 20.00, 1.30, 4.00 
Europos dviračių sporto čempionatas, Švei-
carija. 23.00, 0.55 Trečiadienio sporto įvykių 
apžvalga. 23.10 Jojimas. Raitelių klubas. 23.15 
Golfas. Pietų Korėja. 0.15 Buriavimas. 0.45 
Golfo klubas. 0.50 Jachtų klubas.

 22.30  „Mano liūdna 
  meilės istorija“

 21.30  Sąmokslo teorija 18.00   Info diena  13.30   „12 kalėdinių 
   norų“

 18.00  „Kaulai“ 23.15   „Pabaiga“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 20.30  Labai juokinga 
   laida

 18.00  Reporteris  19.15   „Šlovės dienos“ 19.30  Specialus tyrimas 11.05   Tikras gyvenimas 21.00  „Moterys 
   meluoja geriau“

 TV8
6.30 TV Pagalba. 8.15, 18.00, 22.50 Pasaulis tavo 
lėkštėje. 9.20 „Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 9.50 
Senoji animacija. 10.50 „Erškėčių paukščiai“. 
13.00, 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 14.00, 
19.00 „Laukinukė“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 15.30 
Valgyk ir lieknėk. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Romantinė drama „Svajonės Floridoje“. 

 Info TV
6.00, 17.00, 22.00, 2.00 Info diena. 10.00 Žinios. 
10.40, 15.20, 16.30, 21.00 Dviračio šou. 11.05 Au-
topilotas. 11.30 Mes pačios. 11.55 KK2. 12.30 Pa-
galbos skambutis. 13.05 Valanda su Rūta. 14.20 24 
valandos. 15.55 Nuo... Iki. 21.30 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 9.45 Gyvenk sveikai! 11.00, 12.20 „Kvapų 
detektyvas“. 13.30 Kartu su visais. 14.30, 15.20 
Vyriška/Moteriška. 15.55 Mados nuosprendis. 
17.00 Vakaro naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 „Viskas sugrįš“. 22.10 „Kvapų detektyvas“. 
0.05 Vakaras su Urgantu. 1.10 Nakties naujienos. 
1.25 „Žvelgiant į naktį“. 2.10 „Viskas sugrįš“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Žinios. 11.55 
Tyrimo paslaptys. 15.00 „Sklifosovskis“. 18.15, 
3.50 Tiesioginis eteris. 21.00 Gimusi žvaigžde. 
23.00 „Dvikova“. 0.40 „Maršalas Jazovas“.

 Ren
7.55, 19.25, 21.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
8.55 Kviestinė vakarienė. 9.45 Tyrimo paslaptys 9. 
10.35 „Žalias Soliaris“. 11.30 „Sparnuotoji rasė“. 
12.25 Ekstrasensų mūšis. 14.30 Dar ne vakaras. 
15.30 „Mūsų planetos paslaptys“. 16.30 Gobšu-
mas. 17.25 Keista byla. 18.20 „Senovės dievų 
eliksyrai“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 23.15 „V ir M“. 

 nTV MIR
6.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Šiandien. 8.05 
„Lolita“. 9.05 Rytas su Julija Vysockaja. 10.20 
„Eigulys“. 12.00 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 15.00 „Liejyklos“. 
18.00 Kalbame ir rodome. 19.40 „Šefas. Naujas 
gyvenimas“. 21.35 „Teisėtas mokytojas. Sugrį-
žimas“. 23.40 „Dienos anatomija“. 0.20 „Termi-
nalas“. 2.15 „Medžiotojas 3“. 4.00 Sodininkų 
atsakas. 5.05 „Advokatas“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Žvaigždžių piratas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija 
užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 
23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 
16.15 „Vilnoteka“. 16.40 „Sveikinimai neturin-
tiems namų“. 17.35 „Ex Libris“. 17.55, 1.45 
„Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.30, 
7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovičius 
keliauja. 19.25 Giminės saga: Čarneckių gimi-
nė. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 Labanak-
tukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.55, 3.45 „Įpainioti“. 0.40 „Pitbulis“. 2.15 
„Žvaigždžių piratas“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Giminės saga: Čarneckių giminė. 

 TV1000
6.40 „Haris Poteris ir ugnies taurė“. 9.25 „An-
gelai ir Demonai“. 11.55 „Jausmų vandeny-
nas“. 13.50 „Laimingas įvykis“. 15.40 „Haris 
Poteris ir ugnies taurė“. 18.20 „Moteris juodais 
drabužiais“. 20.00 „Geriausias pasiūlymas“. 
22.10 „Išgyvens tik mylintys“. 0.10 „Dvi dienos 
Paryžiuje“. 1.50 „Septyneri metai Tibete“. 4.05 
„Angelai ir Demonai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Dalaso automobilių ry-
kliai. 9.10, 18.10 Karai dėl bagažo. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aliaska. Šeima iš 
miško. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Iliuzionistas. 
14.30 Magijos karaliai. 21.00, 2.50 Relikvijų 
medžiotojai. 22.00, 3.40 Sandėlių karai. Kana-
da. 23.00, 4.30 Rūdžių imperija. 24.00, 5.20 
Turbo rinkėjai. 1.00 Nesėkmių garažas. 1.55 
Žmogus-auka. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio 
keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto 
paieška. 10.00, 15.00 Statybos Aliaskoje. 11.00 
Neįtikėtini namai ant vandens. 14.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 14.30 Turto gelbėtojai. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 24.00 Oro uostas 
24/7. Majamis. 18.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 23.00, 2.00 
Viešbučių verslas. 1.00 Neįtikėtini namai ant 
vandens. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“  
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Medikai“ (N-7).
11.00 „Rezidentai“ (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

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

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

„Nesusekamas“ 
(N-14).

0.35 „Kaulai“ (N-14).
1.30 „Tėvynė“ (N-14).
2.25 „Naujokė“ (N-7).
2.50 „S dalelių paslaptys“ 

(N-7).

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

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

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

„Tikras tėvas“. 
12.05 Tikras gyvenimas: 

„Tapytojo žmonos 
paveikslas“.

13.05 „Agentas Šunytis“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas 

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

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

„Visi vyrai -  
kiaulės...“ (N-7).

21.30 Žinios.
22.10 Veiksmo f. 

„Išrinktųjų  
medžioklė“ (N-7).

0.25 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

1.20 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

2.25 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Misija. Vilnija.
11.35 Gyvenimas.
12.30 Stilius.
13.15 Klausimėlis.lt.
13.30 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.30 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.55 „Senis“ (N-7).
18.00 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 LRT forumas. Karas 

Sirijoje ir pabėgėlių 
krizė Europoje - pase-
kmės ir išeitys.

22.55 Trumposios žinios.
23.00 Durys atsidaro.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 Istorijos detektyvai. 
0.25 Trumposios žinios.
0.30 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
1.20 Trumposios žinios.
1.25 Klauskite daktaro.
1.50 Trumposios žinios.
1.55 Misija. Vilnija.
2.20 Laba diena, Lietuva.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Žurovas. 
Neištiriama byla. I 
dalis“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

(N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Staiga  
trisdešimties“  
(N-7).

23.35 „Gyvi numirėliai“ 
(N-14).

0.50 „Mentalistas“ (N-7).
1.45 „Prokurorų 

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

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Mano 

Europarlamentas.
8.00, 17.20, 2.10 

Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Mesingas. 

Aplenkiantis laiką“ 
(N-7).

11.45, 12.05 Ginčas (N-7).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svarbi žinia.
14.05, 19.55 

„80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50, 18.50 

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

Europarlamentas.
16.25 „Genijai iš 

prigimties“.
18.00 Reporteris. 

„Ar žinai, kad?...“ 
20.30 „Akis už akį“ 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

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

(N-7).
0.20, 2.35, 4.40 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

1.25, 4.05 Reporteris.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.30 Ir pavirtęs į vieš-

butį laikas. Poetas 
Edmondas Kelmickas.

7.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 „Keisčiausi pasaulio 

ginklai“. 3 d. 
13.20 „Maestro. Saulius 

Sondeckis“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.15 Žinios. Ukraina.
17.30 LRT Kultūros akademija. 

Dr. R.Šmigelskytė-
Stukienė. Oginskių gi mi-
nės istorijos kelias LDK.

18.15 Kai aš mažas buvau.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 Geriausi trumpame-

tražiai filmai.
0.15 Dabar pasaulyje (rusų 

kalba iš Prahos).
0.45 Trumposios žinios.

  

laisvalaikis 2 0 1 5  s p a l i o  9 53

spalio 15 d.

 18.00  Svajonių kruizai 1.20  „Specialioji jūrų 
  policijos tarnyba

 8.45  „Skūbis Dū. 
  Paslapčių biuras“

6.15 „Karadajus“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
9.10 „Džonis Testas“.
9.35 „Nugalėtoja“.
10.00 „Vedęs ir turi 

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

(N-7).
13.05 „Pavogtas 

gyvenimas“  
(N-7).

14.00 „Būrėja“.
14.35 Penki 

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

šviesa“.
18.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“  
(N-7).

19.55 „Mentalistė“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Prieblanda.  
Velnio tiltas“  
(N-14).

23.10 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

0.20 „Neištikimieji. 
Išdavystės istorijos“.

1.15 „Nikita“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“  
(N-7).

8.00 Nepaprastos 
lenktynės (N-7).

9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

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

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

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

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

veiksmo f. 
„Adrenalinas“ 
(N-14).

23.45 Kriminalinė drama 
„Kruvina muzika“ 
(N-14).

1.20 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.10 „24 valandos“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis 
pro traukinio  
langą.

11.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

12.00 „Kūno kalba“ 
(N-7).

13.45 Reidas.
14.15 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
15.20 „Piktoji planeta“.
15.50 „Tėvai už borto“.
16.30 Karštos senos 

sėdynės.
17.00 „Nepažįstamoji iš 

Vaildfel-Holo“  
(N-7).

18.00 Svajonių 
kruizai.

19.00 „Niagaros magija“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Mergina iš 
Amerikos“.

„VEDĘS IR TURI VAIKŲ“
Situacijų komedija. JAV. 1990.
Režisieriai B.Levantas, Z.Bazbi, L.Dei.
Vaidina E.ONilas, K.Seigal, K.Eplgeit.

Elas Bandis prieš vedybas negalvojo, koks gali būti sunkus gyvenimas 
susituokus. Žmona ir vaikai siurbia viską, o kažkur šalia gyvena pakvaišę 
kaimynai. Pasaulis apsisuko kitu kampu. Batų parduotuvė, sofa, televizo-
rius ir mylimas Dodžas - ko gi daugiau reikia Elui Bandžiui? Elas Bandis 
tapo Amerikos herojumi ir tipiško amerikiečio prototipu.

rekomenduoja

„IŠRINKTŲJŲ MEDŽIOKLĖ“
VeikSmo filmaS. Kanada, JAV. 
2009.
Režisierius P.Magaiganas.
Vaidina K.Bel, D.Faning, Dž.Hunsu.

Vienas geriausių paslaptingosios 
Organizacijos agentų - Henris. Jis - 
mediumas, stojęs į kitą barikadų 
pusę, aršiai medžioja atskilėlius 
mediumus, nepanorusius geruoju 
pasiduoti Organizacijos valdžion. 

„KRUVINA MUZIKA“
kriminalinė drama. JAV. 2012.
Režisieriai R.Abramovič, 
Dž.Goldinas.
Vaidina M.Strinbergen, 
L.Graimsas, H.Benet.

Jaunas vyras Elis Larkenas svajoja 
apie muzikanto karjerą, bet staiga 
yra įpainiojamas į organizuotų nusi-
kaltimų tinklą Nešvilyje. Ar įmanoma 
brutaliame nusikaltėlių pasaulyje 
vietą rasti jautriam muzikantui?

„NESUSEKAMAS“
trileriS. JAV. 2008.
Režisierius G.Hoblitas.
Vaidina D.Lein, B.Berkas, 
K.Henksas.

Karą virtualiems nusikaltėliams pa-
skelbusi kibernetinių nusikaltimų ty-
rėja Dženifer Marš mano, kad jos jau 
niekas negali nustebinti. Tačiau su-
pranta klydusi, kai sužino apie puikiai 
technologijas išmanantį psichopatą.

LNK
22.10

TV3
22.30

TV6
23.45

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 Kino-
logijos įvadas. 8.15, 13.45, 18.20, 23.50, 4.15 
Liūtų tėvas. 9.10, 14.40, 19.15, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 20.10, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Krokodilas-žmogėdra. 17.25 Gyvatė-žmogėdra. 
21.05, 5.49 Neištirtos salos. 22.00, 1.40 Širšės-
žudikės. 22.55, 3.25 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Rusijos „Premier league“. „Zenit“ -
„Rostov“. 2015-10-03. 8.00, 20.00 Pasaulio 
regbio čempionatas. 9.00, 21.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 11.30 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. 3 laida. 12.00, 24.00 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Rostov“. 
2015-09-13. 14.00, 2.00 Pasaulio rali-kro-
so čempionatas. Norvegija. 8 etapas. 16.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos 
„UCAM“ - „Unicaja“. 2015-10-11. 21.00 Ispa-
nijos „Endesa“ 1 turo apžvalga. Premjera. 4.30 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš pen-
kis“. 5.00 Futbolo klubų karaliai. Argentinos 
„Boca Junior“. 5.30 Futbolo klubų karaliai. 
„FC Barcelona“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.25 Golfas. PGA turo apžvalga. 6.55 Golfas. 
Europos turo savaitės apžvalga. 7.25 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 8.25 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 8.55 Eurolygos finalinio ke-
tverto varžybos. CSKA - „Olympiacos“. 10.55 
Eurolygos finalinio ketverto varžybos. „Real“ - 
„Fenerbahce Ulker“. 12.55 Eurolyga. Rung-
tynės dėl 3 vietos. 14.55 KHL. „Metallurg“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 17.45 Eurolygos 
finalas. 19.55 Eurolyga. CSKA - „Maccabi“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Eurolyga. „Unica-
ja“ - „Bamberg“. Tiesioginė transliacija. 23.45, 
5.00 KHL. „Metallurg“ - CSKA. 1.45 Eurolyga. 
„Unicaja“ - „Bamberg“. 3.35 Nascar 500 mylių 
lenktynių apžvalga. 

 EUROSPORT
6.00, 9.30, 15.30, 23.30, 2.30 Tenisas. WTA 
turnyras. 8.00 Europos dviračių sporto čempio-
natas, Šveicarija. 11.00 Futbolas. Aukščiausioji 
JAV profesionalų lyga. 12.30, 20.00, 1.45, 4.00 
Europos dviračių sporto čempionatas, Šveica-
rija. 14.15 Futbolas. UEFA moterų Čempionų 
lyga. 0.15, 0.45, 1.40 Futbolo apžvalga. 0.20 
Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų lyga. 
1.15 Futbolo apžvalga. FIFA.

TV1
19.00
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n Žanras: komedija, Lietuva

n Režisierius: Justinas Krisiūnas

n Vaidina: Arūnas Storpirštis, Martynas 

Levickis, Justė Zinkevičiūtė, Airida 

Gintautaitė, Aleksas Kazanavičius, Džiugas 

Siaurusaitis, Simonas Storpirštis ir kiti

„DĖDĖ, ROkas iR NiDa“

 KINAS SU ŽVAIGŽDE

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kokius įspūdžius paliko filmas?
- Visada stengiuosi pamatyti lietuviškus filmus 

ir labai džiaugiuosi, kad lietuviškas kinas populia-
rėja. Pati stengiuosi neatsilikti. Šis filmas man pa-
sirodė gana nuotaikingas, daug gerų aktorių.

- Kaip vertinate jų vaidybą?
- Nenorėčiau vardyti konkrečiai, bet manau, 

kad vaidinti kine turėtų profesionalūs aktoriai, bai-
gę atitinkamas studijas. Kviesti kai kuriuos žmo-
nes tik dėl žinomo veido, man atrodo nepakanka-
mai profesionalu. Bet vis tiek labai gera, kai rude-
nį išeina filmas apie vasarą. Labai gera jį žiūrėti. 
O Nida apskritai yra tas kraštas, kurį aplankau 
kiekvieną vasarą. Tai mano mėgstamiausias Lie-
tuvos kurortas. Todėl visi vaizdai iš Nidos mane 
džiugino. Be to, labai patiko Arūno Storpirščio 
vaidyba, Airidos Gintautaitės pasirodymas.

- Kokių trūkumų įžvelgėte?
- Kartais pritrūko siužeto, istorijos. Šiaip ar 

taip filmas nuotaikingas. Nors į savo geriausiųjų 
filmų dešimtuką jo neįtraukčiau, nesakyčiau, kad 
neikite ir nežiūrėkite. Aš džiaugiuosi lietuvišku 
kinu. Žiūrint šį filmą man net kilo idėja, kad būtų 
labai smagu, jei Lietuvoje atsirastų serialas, pana-
šus į amerikietišką serialą „Draugai“, kuriame do-
minuotų jaunimas, jų gyvenimo problemos ir pan.

- Kaip vertinate filmo muzikos takelį?
- Labai patiko muzika. Labai džiaugiuosi grupe 

„Ministry Of Echology“, kurios vie-
na daina skambėjo šiame filme. 
Džiaugiuosi, kai naudojame lietuviš-
ką muziką kine, nes yra dainų, ku-
rios labai gerai skamba būtent ku-
riame nors filme.

FilmO pliusai miNusai

Filmas suteikia gerų 

emocijų

Ištęstas

R.Žibaitytė neabejinga lietuviškam kinui
Dainininkė Rūta Žibaitytė (22) džiaugia-
si, kad pastaruoju metu kino teatruose vis 
dažniau galima išvysti lietuvių filmų. Šį kar-
tą ją paviliojo vasariška komedija „Dėdė, Ro-
kas ir Nida“. anot atlikėjos, filmas nenuvylė, 
bet ji norėtų, kad kinuose vis dėlto vaidintų 
profesio nalūs aktoriai.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 
10.40, 13.20, 16.10, 18.40, 21.50 val.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9-15 d. 10.30, 15.50, 21.10 val.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 13.10, 18.50 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
N-13) - 9-15 d. 17.50 val.
„legenda“ (trileris, D.Britanija, N-16) - 15 d. 18 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 
10.20, 13.50, 15.55, 16.50 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 12, 12.30, 
18.20 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 15.30, 21.20 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 10.10, 12.20, 14.35 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 11.10, 15.10, 18.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
9-15 d. 21.30 val.
„Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 12.55, 18 val. (15 d. 18 val. 
seansas nevyks).
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 9-15 d. 16, 20.50 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9-15 val. 13.10, 19 val.
„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 9-15 d. 15.40, 21.40 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
9-15 d. 18.10, 21 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 9-15 d. 20.40 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.50 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10-11 d. 11 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 
12.10, 15.20, 18.10, 21 val. (12.10 val. seansas vyks 
10-11 d.).
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
N-13) - 9-15 d. 11.10, 13.40, 16.10, 18.50, 21.20, 21.50 val. 
(11 d. 21.20 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 11 d.).
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 12.30, 13.20, 17.50 val.
„Penas: nuotykiai niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9-15 d. 16, 20.40 val.
„Žizel“ (baletas) - 11 d. 18 val. (Tiesioginė premjeros 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!).
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 14 d. 19 val.
„legenda“ (trileris, D.Britanija, N-16) - 15 d. 18.20 val.
Kino pavasario seansai
„Mamytė“ (drama, prancūzų k., Kanada, Prancūzija, 
N-16) - 9-15 d. 18.50 val.
„Feniksas“ (drama, vokiečių ir anglų k., Vokietija, 
N-13) - 9-15 d. 21.50 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 9-15 d. 13, 15.40, 16.20, 18.20,  
21.10 val. (15 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 
11.10, 15.20, 16.10 val. (11.10 val. seansas vyks 10-11 d.; 
11 d. 16.10 val. seansas nevyks).
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 11, 13.30, 16.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 14.20, 18.40 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 12.15, 
21.40 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 11.40, 18, 18.50 val. (14 d. 18.50 val. seansas nevyks).
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 15.10, 20.50 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
9-15 d. 18.20, 21.10 val. (11 d. 18.20 val. seansas nevyks).

„naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 9-15 d. 17.30, 
21.30 val.
„Dėdė, Rokas ir nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9-15 d. 11.30, 13.50, 19, 21.40 val. (11.30 val. 
seansas vyks 10-11 d.).
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva, N-13) - 9-15 d. 14 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 10-11 d. 11.20 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 13.40 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 9-15 d. 20.20 val.
„Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 15.50 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Vilniaus tarptautinis trumpametražių filmų festivalis
Konkursinės programos
„Vii programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
9 d. 17 val.
„i programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
9 d. 19 val. 10 d. 17 val.
„ii programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
9 d. 21 val. 11 d. 17 val.
„Vaikų programa“ (animacinis f., įvairios šalys) - 
10 d. 13 val. 11 d. 13 val.
„Viii programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
10 d. 15 val.
„i programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
10 d. 19 val.
„ii programa“ (trumpametražiniai f., Lietuva) - 10 d. 21 val.
„Vi programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
11 d. 15 val.
„Vilnius kine“ / ii programa“ (trumpametražiniai f., 
Lietuva) - 11 d. 19 val.
„iV programa“ (trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 
11 d. 21 val.
„stebuklai“ (drama, Italija, Šveicarija, Vokietija) - 12 d. 
14.40 val.

Turbūt būtų sunku surasti vaiką, neži-
nantį Piterio Peno - niekad neužaugančio 
berniuko, galinčio skraidyti. Tačiau nauja-
sis filmas pasakoja absoliučiai naujus Peno 
nuotykius, patirtus prieš mums žinomą 
istoriją.

Vieną nepaprastą naktį niūriuose naš-
laičių namuose gyvenantį Piterį ir jo drau-
gus pagrobę piratai skraidančiu laivu nuga-
bena į paslaptingąjį pasaulį, vadinamą Nie-
kados šalimi. Čia patirdamas nepaprastų 
nuotykių, Piteris stengiasi atskleisti paslap-

tį, kodėl kažkada mama paliko jį našlaičių 
namuose. Padedamas karingosios princesės 
Tigrinės Lelijos, kurią vaidina Runi Mara 
(Rooney Mara) bei naujojo draugo Džeimso 
Kablio, kurį įkūnija Garetas Hedlandas 
(Garrett Hedlund), Piteris turi nugalėti ne-

gailestingąjį piratų vadą Juodabarzdį, kurio 
vaidmuo teko Hju Džekmenui (Hugh Jack-
man), išvaduoti Niekados šalį ir sutikti sa-
vo likimą - tapti didvyriu, kuris bus amžinai 
žinomas vardu Piteris Penas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Penas: nuotykiai  
Niekados šalyje“

„Pan“

Kino teatruose nuo spalio 9 d.

n Fantastinis nuotykių filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Joe Wright

n Vaidina: Hugh Jackman, Garrett Hedlund, 

Rooney Mara, Levi Miller, Adeel Akhtar ir kiti

n iMDB: 6,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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ieškok savo veido

Teatro aktorius Audrius Bružas sako, 
kad improvizacijos teatre, kai viskas kuria-
ma ir atliekama čia ir dabar, aktoriai nieka-
da nežino, ką teks suvaidinti, su kuriais 
kolegomis teks būti partneriais, koks bus 
rezultatas, jie niekada nėra pasiruošę ir kar-
tu yra pasiruošę viskam. „Mes - kaip spe-
cialių pajėgų būrys, scenoje suprantame 
vienas kitą iš pusės žvilgsnio, esame susi-
lipdę, susilieję į bendrą kūrybinį procesą“, - 
sako A.Bružas. Ieškoti savo veido - tai kvie-
timas būti atviram, spontaniškam, žaismin-
gam, mėgautis procesu, į viską žvelgti pa-
prastai ir su šypsena.

sezono startas -  
„Gero humoro dozė“

„Kitas kampas“ sezoną pradėjo žiūrovų 
pamėgtu improvizacijų šou „Gero humoro 

dozė“ Valstybiniame Vilniaus mažajame 
teat re. Šis šou - tarsi trupės veidas, jau 
septintą sezoną priverčiantis žiūrovus 
braukti juoko ašaras. Tai laiko patikrintas 
ir žiūrovų pripažintas reginys, todėl jei ne-
bijote mirti iš juoko - „Kito kampo“ teatro 
aktoriai kviečia rudenį pradėti gero humo-
ro doze.

Repertuare - ir pavasarį  
pristatyta premjera

2015 metų pavasarį „Kitas kampas“ pri-
statė premjerą „Durys“ - vientiso siužeto 
improvizuotą spektaklį, kuriame ne kas ki-
tas, o patys žiūrovai lemia, koks spektaklis 
bus sukurtas tą vakarą. Kiekvienas čia ga-
li pasijausti kūrėju, kiekvienas spektaklis - 
niekada daugiau nepasikartosiantis ir uni-
kalus. Premjera „Durys“ įvyko Vilniuje ir 
Kaune, o šį sezoną ją galės išvysti ir Klai-
pėdos, Šiaulių bei Panevėžio žiūrovai.

„Festivalio nugalėtojų programa“ 
(trumpametražiniai f., įvairios šalys) - 12 d. 17 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 12 d. 
18.50 val. 13 d. 21.15 val. 14 d. 17 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 12 d. 21 val. 15 d. 20.50 val.
„Širdis. Širdelė“ (drama, Lenkija) - 13 d. 17 val.
„Isos slėnis“ (psichologinė drama, Lenkija) - 13 d. 
19.10 val.
„Mes sutariam gerai“ (drama, Lenkija) - 14 d. 
19.10 val.
„Tiesos grūdas“ (kriminalinis trileris, Lenkija) - 14 d. 
20.40 val.
„Miestas 44“ (drama, Lenkija) - 15 d. 17 val.
„Paskutinė vasaros diena“ (psichologinė drama, 
Lenkija) - 15 d. 19.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 9 d. 
10.45, 13.15, 16, 18.45 val. 10-14 d. 10.45, 13.30, 16.15, 
19, 21.45 val. 15 d. 10.45, 13.20, 16, 18.45, 21.45 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., JAV, 
3D, N-7) - 9 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.15 val. 10-14 d. 11.45, 
14.30, 17, 18.45 val. 15 d. 11.45, 14.15, 16.40 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9 d. 10.15, 13, 14.15 val. 10-12 d. 10.15, 
13.15, 15.45 val. 13-14 d. 10.30, 13, 15.30 val. 15 d. 
10.45, 13.30, 16 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9 d. 12, 15, 
18.45 val. 10-12, 14 d. 11, 14, 17, 18.30, 21.30 val. 13 d. 12, 
15.15, 18.30, 21.30 val. 15 d. 11, 14, 17, 18.45, 21.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 9 d. 18 val. 10-12, 
14-15 d. 20 val. 13 d. 20.15 val.

„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 9 d. 19.15 val. 10-13, 15 d. 
21.45 val. 14 d. 21.15 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 9 d. 
16.30, 19 val. 10-14 d. 19.30, 22 val. 15 d. 21 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
9 d. 15.30, 18.30 val. 10-13 d. 18.45 val. 14 d. 21.45 val. 
15 d. 21.30 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
10-13 d. 21.30 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9 d. 14, 16.15 val. 10-12 d. 14.30, 17, 21.15 val. 
13 d. 14.30, 16.45 val. 14 d. 14.30, 17 val. 15 d. 16.30 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 10 d. 
12.45 val. 11-13, 15 d. 10.45, 12.45 val. 14 d. 10.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 9 d. 10.30, 
11.30, 12.30, 14.30 val. 10-12 d. 10, 11.45, 13.45, 14.45, 
16.45 val. 13 d. 10, 11.30, 13.45, 14.45, 16.45 val. 14 d. 
10.45, 12.45, 14.45, 16.45 val. 15 d. 10, 12, 14.45, 16.45 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 9 d. 16.45 val. 10-12, 14 d. 16,  
19.15 val. 13 d. 16, 21.15 val. 15 d. 16.15, 21.15 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9 d. 11.45 val. 10-14 d. 12.15 val. 15 d. 14.15 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) -  
10 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 14 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 9 d. 17 val. 13 d. 17 val.
„Troliai mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., Prancūzija, 
Suomija) - 10 d. 15 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 10 d. 19 val. 14 d. 
18 val. 15 d. 18.10 val.
„Prancūziškos skyrybos“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 13 d. 18.20 val. 15 d. 16.40 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija) - 14 d. 
19.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 
9-15 d. 10.40, 16.20, 18.10, 18.30, 21, 21.15, 
 23.45 val. (11 d. 18.10, 21 val. seansai nevyks;  
18.30, 21.15 val. seansai vyks 11 d.; 23.45 val. seansas 
vyks 9-10 d.).
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9-15 d. 10.20, 15.35, 21.50 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 12.55, 19.10 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, Prancūzija, 
N-13) - 9-15 d. 18 val.
„Žizel“ (baletas) - 11 d. 18 val. (Tiesioginė premjeros 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
„Legenda“ (trileris, D.Britanija, N-16) - 15 d. 
18.50 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, 
Belgija, Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 
9-15 d. 10.10, 12.10, 14.20, 16.50 val.

Artimiausi teatro KITAS KAMPAS spektakliai:

l Premjera „Durys“, improvizacijų spektaklis, - 

2015 10 13 Klaipėdos koncertų salėje,  

2015 10 20 Kauno Girstučio salėje,  

2015 10 27 Vilniaus mažajame teatre

l „Gero humoro dozė“, improvizacijų šou, - 

2015 10 30 Vilniaus mažajame teatre

7-asis teatro „Kitas kampas“ 
sezonas su naujais veidais
Improvizacijos teatras „Kitas kampas“, pradėjęs 7-ąjį sezoną, kviečia ieškoti savo vei-
do. Jame susipažinsime su naujais teatro veidais, sukurtais dėliojant atskiras realių 
aktorių veidų dalis į vieną.
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Spalio 25 d. Vilniuje, Lietuvos rusų dra
mos teatre, viešės Gruzijos Mardžanišvi
lio teatras ir žiūrovams parodys specia
liai „Globe to Globe“ festivaliui Didžiojo
je Britanijoje kurtą spektaklį pagal Vil
jamo Šekspyro (William Shakespeare) 
pjesę „Kaip jums patinka“.

Levano Tsuladzės režisuoto spektaklio 
premjera įvyko garsiajame V.Šekspyro „Globe“ 
teatre Londone 2012 metais ir greitai pelnė 
tarptautinį pripažinimą. Pasak užsienio kritikų, 
žanrų sintezė spektaklyje yra provokuojanti ir 
emociškai paveiki. Pasak jų, puiki aktorių vai-
dyba sukuria kito pasaulio, kupino fantazijų ir 
sapnų, iliuziją. Šis spektaklis - tai broliškos 
meilės ir nesantaikos istorija, pasakojimas apie 
netikėtus likimo pokyčius, poetiška drama pri-
sotinta meilės ir gamtos motyvų.

Yra manančiųjų, kad pjesė „Kaip jums 
patinka“ yra pats „nešekspyriškiausias“ 
V.Šekspyro kūrinys, nors kiti teigia, kad 
būtent ši pjesė yra visų kitų jo darbų pra-
dininkė, o joje nagrinėjamos temos ir pasa-
kojamos istorijos - būsimų jo pjesėse na-
grinėjamų temų užuomazgos.

Tbilisio Mardžanišvilio teatras pavadin-
tas žymaus režisieriaus ir reformatoriaus 
Kotė Mardžanišvilio vardu. Šis kūrėjas tapo 

šiuolaikinio Gruzijos teatro idėjiniu ir dva-
siniu lyderiu. Jo dėka teatras išgyveno auk-
so amžių. 2003 metais teatro naujuoju re-
žisieriumi ir meno vadovu tapo Levan Tsu-
ladzė ir pradėjo naują teatro gyvavimo eta-
pą, kurio viena svarbiausių krypčių tapo 
tarptautinis bendradarbiavimas ir tarptau-
tinio festivalio organizavimas.

„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 10.50, 13.10, 16.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 13.20, 
15.25, 18.30 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 11.10, 21.30, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9-15 d. 13.40, 16.10, 19 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 11, 14.10, 18.40 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
9-15 d. 21.45 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
9-15 d. 18.50, 21.40 val. (11, 15 d. 18.50 val. seansas 
nevyks).
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 10-11 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 12.40 val.
„Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 9-10, 12-15 d.  
15.10 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 9-15 d. 21.20 val.
„Jaunystė“ (drama, Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, Šveicarija, N-16) - 9-15 d. 20.30, 20.50 val.  
(9 d. 20.30 val. seansas nevyks; 20.50 val. seansas  
vyks 9 d.).
„Apsėstieji“ (siaubo f., JAV, N-16) - 9-10 d. 23.30 val.

CINAMON
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 11, 13.30, 18.30 val.

„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9-15 d. 12.30, 14.55 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 
14, 21 val.
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 17 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 15.55, 
18.45 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 9-15 d. 12.45, 20.35 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) -
 9-15 d. 19.45, 22.15 val. (10, 12, 14 d. 19.45 val. seansas 
nevyks; 22.15 val. seansas vyks 10, 12, 14 d.).
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9-15 d. 12.15, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
9-15 d. 21.35 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 15.30, 19.45 val. (19.45 val. seansas vyks  
10, 12, 14 d.).
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 9-15 d. 14.30, 18, 
22.15 val. (10, 12, 14 d. 22.15 val. seansas nevyks).
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, 3D, V) -  
9-15 d. 11.45 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 
10.45, 16.30 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Pasivaikščiojimas“ (drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
12.50, 13.40, 18.40, 21.30 val.

„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, N-7) - 9-15 d. 13.20, 18.30 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-7) - 9-15 d. 10.20, 15.50 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija, N-13) - 9-15 d. 17.50, 21.20 val.  
(17.50 val. seansas vyks 11 d.).
„legenda“ (trileris, D.Britanija, N-16) - 15 d. 18 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 10.40, 15, 
18.10, 21.10 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 10.10, 11, 16 val.
„Kung Fu Triušis ugnies valdovas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 9-15 d. 12.30 val.
„Dėdė, Rokas ir Nida“ (romantinė komedija, Lietuva, 
N-13) - 9-15 d. 13.10, 16.30, 20.40 val.
„Oi, laivas dingo!“ (animacinis f., Vokietija, Belgija, 
Liuksemburgas, Airija, dubliuotas lietuviškai, V) - 9-15 d. 
11.15, 15.40 val.
„Everestas“ (trileris, Didžioji Britanija, JAV, 3D, N-13) - 
9-15 d. 19, 21.40 val.
„Transporteris: visu greičiu“ (trileris, Prancūzija, 
Kinija, Belgija, N-13) - 9-15 d. 13, 18.20 val.
„Juodosios mišios“ (veiksmo drama, JAV, N-16) - 
9-15 d. 15.20, 20.50 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 10-11 d. 10.30 val.
„Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi“ (veiksmo 
trileris, JAV, N-13) - 9, 13 d. 18 val.
„Naujokas“ (komedija, JAV, N-13) - 10, 12, 14 d. 18 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Temperamentingieji gruzinai Vilniuje pristatys V.Šekspyrą
Scena iš spektaklio „Kaip jums patinka“

Organizatorių nuotr.

„Laisvalaikio“ inf.

l Valstybinio Kotė Mardžanišvilio dramos teatro 

(Tbilisis, Gruzija) spektaklis „Kaip jums patinka“ - 

Lietuvos rusų dramos teatre spalio 25 d. 19 val. 

Spektaklis vaidinamas gruzinų kalba  

su lietuviškais titrais.

l Bilietų galima įsigyti Lietuvos rusų dramos teatre 

ir visose „Tiketa“ kasose.
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koncertai/teatrasteatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
9 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Gulbių ežeras“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
10 d. 18.30 val. - Ludvig van Beethoven „Fidelijus“. 
4 v. opera vokiečių k. Dir. M.Staškus.
11 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
14 d. 18.30 val. - „Bolero +“. Vienaveiksmių baletų 
vakaras. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. M.Barkauskas.
15 d. 18.30 val. - F.Leharo „Linksmoji našlė“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
9 d. 16 val. Didžiojoje salėje - A.Škėmos „Balta drobulė“. 
Rež. J.Jurašas (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
9 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
9 d. 19.30 val. Mažojoje salėje - R.Gary „Aušros 
pažadas“. Rež. A.Sunklodaitė (Nacionalinis Kauno dramos 
teatras).
10 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontovo 
„Maskaradas“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis).
11 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! „Ledo vaikai“. 
Rež. B.Mar.
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Devynbėdžiai“. Rež. 
M.Meilūnas (Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras).
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo 
„Žuvėdra“. Rež. D.Kazlauskas (Panevėžio  J.Miltinio dra-
mos teatras).
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.
11 d. 16 val.; 14 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus 
„Madagaskaras“. Rež. R.Tuminas.
13 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
9 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.
10 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vildžiūnas.
10 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.
11, 14 d. 18 val. - „Teritorija“. Rež. A.Pukelytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
10 d. 18.30 val. - Premjera! I.Vyrypajev „Dreamworks“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
11 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Coliukė“. Rež. J.Ščiuckij.
11 d. 18.30 val. - R.Cooney „Nr.13 (Out Of Order)“. Rež. 
E.Murašov.
14 d. 18.30 val. - Premjera! P.Priažko „Puikus gyveni-
mas“ (su lietuviškais titrais; N-18). Rež. T.Jašinskas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Laumė ir Kvailutis“. 
R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

9 d. 18.30 val. - Premjera! „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
10 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
11 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
10 d. 14 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. 
Rež. A.Mikutis.
11 d. 14 val. - „Kiškių sukilimas“ (pagal K.Binkio 
poemą). Rež. R.Driežis.

„DOMinO“ TEATRAs
9 d. 19 val.; 10 d. 15 ir 19 val. - Premjera! 
M.Gungoras „2 smegenų istorija“. Rež. S.Uždavinys.
11 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
12 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
13 d. 19 val. - R.Kūnis „Langas į parlamentą“. 
Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
9 ir 10 d. 9.30 val. Juodojoje salėje - Baltijos šalių 
trumpametražių filmų projektų forumas „Baltic Pitching 
Forum 2015“.
11 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Kelionė namo“. 
Choreogr.: A.Gudaitė, L.Žakevičius. Rež. V.Bareikis 
(Low Air Urbanistinio šokio teatras).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
9 d. 18.30 val. - Premjera! „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
10 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Mano senelis buvo 
vyšnia“. Rež. A.Gluskinas.
10 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
14 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
13 d. 19 val. - F.Kafka „Nuosprendis - metamorfozė“. 
Rež. P.Ignatavičius.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
9 d. 22 val. Rūtos salėje - Ch.Frigo ir E.Jouthe (Italija, 
Kanada). „Kai mes buvome seni“.
10 d. 16 val. Rūtos salėje - Tom Weinberger ir Milena 
Twiehaus (Izraelis, Nyderlandai). „Būna išimčių“. I.Sharabi 
& Dancers (Izraelis).
11 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.

K.Kalhoras ir E.Erzindžanas - tai du tra-
dicinės muzikos tęsėjai, pasižymintys stipriu 
nuotykių troškimu. Nors atlieka turkų ir per-
sų kilmės liaudies muziką, jie atsisako apsi-
riboti vien ja ir laisvai leidžiasi į improvizaci-
jas. Iš skirtingų kultūrų kilę atlikėjai per pa-
sirodymus įrodo, kad grodami mąsto taip pat 
- tarsi turėdami vieną sielą. Šie kūrėjai kartu 
yra išleidę albumus „The Wind“ (2006 m.) ir 
„Kula Kulluk Yakisir Mi“ (2013 m.).

K.Kalhoras yra pasakęs, kad pagrindinis 
jo tikslas - išnykti muzikoje ir pasiekti tokį 
kokybišką pasaulio pajautimą, koks kasdie-
niame gyvenime nėra įmanomas. Savo ke-
rinčiu melodijų grožiu duetas kviečia žvilg-

telėti būtent į tokį nepaprastą pasaulį ir jį 
pajausti. Ši užburianti, dvasingumu ir poezi-
ja alsuojanti Artimųjų Rytų muzika yra kur 
kas daugiau nei vien gražiausios tradicinės 
muzikos formos - tai ir meditatyvi kelionė į 
save bei žvilgsnis į mistinę pasaulio pusę.

Vilniuje - persų muzikos meistrai Kaihanas Kalhoras ir Erdalas Erzindžanas

Persų muzikos virtuozų koncertai:
l spalio 16 d. 19 val. Šv.Jonų bažnyčioje Vilniuje
l spalio 17 d. 19 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje 
Vilniuje
l spalio 18 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre
Daugiau info www.gmgyvai.lt Bilietai www.bilietai.lt

l Kurdų kilmės Irano muzikantas 

K.Kalhoras yra tarptautiniu mastu pripa-

žintas kemančos virtuozas.

l Trys jo įrašai „Without You“ (2002 m.), 

„The Rain“ (2003 m.) ir „Faryad“ (2005 m.) 

buvo nominuoti „Grammy“ apdovanoji-

mams, o jo projektai su įvairiais ansam-

bliais, orkestrais ir žymiausiais Irano ins-

trumentalistais yra teigiamai vertinami net 

didžiausių muzikos kritikų.

l Kuria muziką garsiems persų klasi-

kinės muzikos vokalistams Mohamedui Rė-

za Šadžarianui (Mohammad Reza Shaja-

rian) ir Šahramui Nazeri (Shahram Naze-

ri), televizijai, jo kūriniai buvo įtraukti į 

režisieriaus Fransio Fordo Kopolos (Francis 

Ford Copolla) filmo „Youth Without Youth“ 

garso takelį. Tarptautinį K.Kalhoro pripa-

žinimą puikiai atspindi jam suteikta garbė 

pasirodyti su dviguba programa festivalyje 

„Mostly Mozart“ JAV - jo metu atliko žymų-

jį V.A.Mocarto kūrinį „Requiem“.

apie kaihaną kalhorąSpalio 16-18 d. į Lietuvą atvyksta vienas žymiausių persų muzikos atlikėjų  
KaihanaS KaLhoraS (Kayhan Kalhor, iranas) ir baglama meistras ErdaLaS 
ErzindžanaS (Erdal Erzincan) iš Turkijos. Šie genialūs drauge du albumus išleidę 
muzikantai spinduliuoja rafinuotos ir jausmingos artimųjų rytų muzikos šviesą. 
Klausytojus jie kviečia keliauti drauge su užburiančiais kemančos (persų styginis  
instrumentas) ir baglama (styginis Viduriniųjų rytų instrumentas, primenantis  
ilgakaklę liutnią) instrumentų garsais į kokybiškesnį pasaulį.

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“ (N-14). Rež. D.Rabašauskas 
(Klaipėdos dramos teatras).
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Balodis 
„Miškinis“. Rež. V.Silis.
14 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.Kurieniaus 
„Moderatoriai“. Rež. A.Kurienius.
14 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
14 ir 15 d. 19 val. Ilgojoje salėje - Pagal A.Čechovo 
„Palata“. Rež. R.Kazlas.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų bran-
gioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.

KAUNO MUZIKINIS  
TEATRAS

10 d. 18 val. - J.Štrauso „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
11 d. 12 ir 18 val.; 14 d. 17 val. - A.Jasenka 
„Dryžuota opera“. 2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis. 
Dir. V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

9, 10, 11 d. 18 val. - Premjera! J.Cariani „Nesamas 
miestas“. Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
11 d. 12 val. - „Paslaptinga naktis“. Rež. J.Jukonytė.
13 ir 14 d. 19 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
9 d. 18 val. - Tarptautinis šokio festivalis „AURA 25“. 
„Šeimos medis“ (Chiara Bersani, Italija).
10 d. 12 val. - „Molinis sapnas“. Rež. A.Žiurauskas.
11 d. 12 val. - „Princesės gimtadienis“. 
Rež. A.Stankevičius.
14 d. 18 val. - Aktoriaus Andriaus Bialobžeskio kūrybos 
vakaras „Ir nusinešė saulę miškai“.
15 d. 18 val. - A.Kaniavos „Tūla ir kiti“. 
Rež. A.Kaniava.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
11 d. 14 ir 18 val. - Premjera! M.Gungoras „2 smegenų 
istorija“. Rež. S.Uždavinys.
14 d. 18 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
15 d. 18 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS MUZIKINIS  
TEATRAS

9 d. 18.30 val. - Koncertas „O, mielas drauge“. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai ir instru-
mentinis ansamblis.
10 d. 18.30 val. - G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. 
3 v. opera. Rež. E.Domarkas. Dir. M.Kadin.
11 d. 12 val. - „Verpalų pasakos“. 1 v. muzikinė pasaka. 
Rež. R.Bunikytė.
14 d. 18.30 val. - F.Loesser, A.Burrows „Kaip prasisukti 
versle be didelio vargo“. 2 v. miuziklas.  
Rež. V.Malinauskas. Dir. M.Kadin.

KONCERTŲ SALĖ
10 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov 
(„Domino“ teatras).
13 d. 18 val. - „Durys“ (teatras „Kitas kampas“).
14 d. 18 val. - Šokio ir muzikos spektaklis „Karalius 
Gruodis“. Choreogr. ir rež. A.Šeiko.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ  
TEATRAS

9 d. 18 val. - Koncertas šeimai „Niekados nesakyk nieka-
dos“. Rež. V.Kairys.
10 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
11 d. 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
9 d. 18 val. - P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“. 
Rež. D.Rabašauskas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
10 d. 19 val. - Simfoninės muzikos koncertas „Anatolijus 
Šenderovas. Concerto fiesta“. Kompozitoriaus Anatolijaus 
Šenderovo gimimo 70-mečiui. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistai: D.Geringas (violončelė), 
G.Draugsvoll (bajanas), I.Baikštytė (fortepijonas). Dalyvauja 
choras „Jauna muzika“. Dir. M.Pitrėnas. Koncertą veda 
D.Užkuraitis.
11 d. 12 val. - Koncertas visai šeimai „Stebuklinga 
garsų skrynia“. Kauno fortepijoninis trio: L.Krėpštaitė 
(fortepijonas), I.Andruškevičiūtė (smuikas), A.Krištaponienė 
(violončelė). Dalyvauja aktorius R.Endriukaitis.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
9 d. 19 val. - „Mūsų dienos kaip šventė“. Skiriama 
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ 25-mečiui. 
Atlikėjai: Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ 
(vadovas R.Adomaitis), Vilniaus miesto sav. Šv.Kristoforo 
kamerinis orkestras (meno vadovas ir dir. D.Katkus), 
D.Šulcaitė (fortepijonas). Dir. R.Adomaitis.
13 d. 19 val. - „Una palabra“. Ona Kolobovaitė (vokalas) 
ir Aurelijus Globys (gitara).
14 d. 19 val. - „Smuiko ir gitaros amžių dvikova“. 
Zbignev Levicki (smuikas) ir Aurelijus Globys (gitara).

ARKIKATEdRA BAZILIKA
11 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda. 
J.Kazakevičiūtė (vargonai), I.Zelenkauskaitė-Brazauskienė 
(sopranas).

MOKYTOJŲ NAMAI
13 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras „Pasidainavimai 
su Veronika“. Dalyvauja Vilniaus rajono Buivydiškių 
kultūros namų folkloro ansamblis „Verdenė“ (vadovė 
R.Kauzonaitė). Vakarą veda V.Povilionienė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Vilniuje - persų muzikos meistrai Kaihanas Kalhoras ir Erdalas Erzindžanas
l Antrasis dueto narys yra laikomas 

iškiliausiu baglama muzikos pavyzdžiu. 
Turkijos mieste Erzurume gimęs atlikė-
jas dar būdamas paauglys susidomėjo 
gimtojo regiono liaudies muzika, o pra-
dėjęs groti baglama ėmė tyrinėti priešin-
gą įprastai grojimo techniką ir sėkmin-
gai ją pritaikė savo pasirodymuose. Po 
puikia pradžia tapusio pirmojo solinio 
albumo „Tore“ (1994 m.) sekė daugybė 
palankių vertinimų sulaukusių įrašų ir 
pasirodymų tarptautinėje scenoje.

l Jis 1996 m. drauge su baglama 
meistru Arifu Sagu pasirodė Kelno fil-
harmonijoje, savo eksperimentus tęsė 
2004 m. koncertuodamas su „Ambas-
sade Orchester Wien“ ir Vienos simfo-
niniu orkestru.

l Šiuo metu dėsto savo vardo mo-
kykloje ir vadovauja iš jo mokinių su-
darytam baglama muzikos orkestrui.

Apie erdAlą erzindžAną

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Išskirtinių instrumentų virtuozai 
Kaihanas Kalhoras... 

...ir Erdalas Erzindžanas 
pakvies į mistinę kelionę

Organizatorių nuotr.
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

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

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

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

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

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

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

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722

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

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

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

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

kiNas    
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 

Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200

Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881,  
www.arslibera.eu
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203,  
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida 
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių 
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms. 
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams. 
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 5,79 Eur, 
sidabrinė - 6,66 Eur, auksinė - 7,24 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 8,98 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

Krepšininkas 
 Tadas Klimavičius
1982 10 11

Dainininkas  
Jeronimas Milius
1984 10 11

Nelabai tinkamas metas 
permainoms ir naujoms pažintims. 
Nereikia bijoti prarasti tai, kas jus 
varžo. Darbe gerų rezultatų pasieks 
tie, kurie užsiima individualia veikla. 
Stenkitės daugiau judėti, pradėkite 
sportuoti. Nepatartina laikytis griežtų 
dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus nedaug. 
Turintiesiems antrąsias puses savaitė 
bus rami ir stabili. Sėkmė lydės dir-
bančius finansų srityje. Darbe naujų 
permainų likimas nežada. Puikus 
laikas pradėti sportuoti, palankios 
dienos norintiesiems keisti mitybos 
įpročius.

DVYNIAMS

Naujos pažintys žada būti 
gana įdomios, o turintiesiems antras 
puses - palankios dienos asmeniniams 
santykiams. Darbe, tikėtina, jausitės 
neįvertinti ir nesuprasti. Netinkamas 
metas tvarkyti finansinius reikalus. 
Neužmirškite, sveikata visada reikia 
rūpintis, net jei ir gerai jaučiatės. Bus 
silpnesnė imuninė sistema.

AVINUI

Prognozė sPalio 9-15 d. 

Naujos pažintys mažai rūpės, 
o turintieji antrąsias puses, jeigu abu 
pasistengsite, džiaugsis gerais san-
tykiais. Nelabai tinkamas laikas imtis 
aktyvios veiklos, geriau užbaikite 
tai, ką pradėjote. Palankios dienos 
apsilankyti SPA.

ŠAULIUI

Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus laikas keisti darbą. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl geriau mokamo 
darbo. Šią savaitę daugiau laiko 
skirkite poilsiui, saugokitės galvos 
traumų.

SKORPIONUI

Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Klausykite 
savo intuicijos, meilėje ji jums padės 
priimti sprendimus. Jūsų sėkmę 
darbe lems geri tarpusavio santykiai. 
Nelabai tinkamas metas ką nors 
keisti. Palankus laikas pradėti sveikai 
maitintis, atlikti organizmo valymo 
procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vieniši gaus tai, ko 
trokšta, pagaliau jūsų svajonės 
virs realybe, darbe gali laukti 
išbandymai, kurie atskleis jūsų 
silpnybes. Šiomis dienomis gali 
apimti pesimistinės nuotaikos, tad 
stenkitės bendrauti su pozityviai 
nusiteikusiais žmonėmis. Palankios 
dienos laikytis dietos.

VĖŽIUI

Naujos pažintys gali būti 
lemtingos, darbe be didelių pastangų 
galite pasiekti puikių rezultatų. Sėkmė 
lydės dirbančiuosius meno srityje. 
Palankios dienos organizmo valymo 
procedūroms. Jei dar nebuvote sporto 
salėje, metas apsilankyti.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas, antroje savaitės 
pusėje galimos pažintys internetu. 
Darbe gali varginti nerimas dėl atei-
ties, tačiau viskas bus gerai, drąsiai 
imkitės gana sudėtingos veiklos. Jūsų 
imuninė sistema puikiai kovos su 
ligomis.

MERGELEI

Galite sulaukti dėmesio iš 
jaunesnio priešingos lyties atsto-
vo. Vienišiems palankios pažintys 
internetu. Darbe sulauksite finansi-
nės sėkmės. Galite sulaukti darbo 
pasiūlymo. Tinkamas laikas pasi-
rūpinti savo išvaizda. Saugokitės 
infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiesiems 
antrąsias puses asmeninis 
gyvenimas suteiks daug malonių 
akimirkų. Darbe galite sulaukti 
pelningo pasiūlymo. Puikus laikas 
pradėti sveikatos stiprinimo kursą, 
užsukti į baseiną. 

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali paska-
tinti keisti požiūrį į aplinkinius, tačiau 
neskubėkite priimti drastiškų sprendi-
mų. Darbe stenkitės veikti apgalvotai, 
nerizikuokite, nes galite patirti finan-
sinių sunkumų. Mažiau pasakokite 
aplinkiniams apie savo ligas, verčiau 
pasistenkite pradėti sveiką gyvenimo 
būdą.

VANDENIUI

Verslininkas  
Domantas Užpalis
1983 10 10

Dainininkas  
Maksas Melmanas
1977 10 11

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Draugams. 
„Ulisas“. Meka. Skuduras.  
Šalys. Akimojis. Ši. Karamelė. 
Operatyvus. Kamanė. Ledas. 
Vila. Nosis. Ogis. Akys. Trosas. 
Pasas. Piratavimas. Ivanas. Atkrist. 
Karotinas. Prostata. Opalas. Tie. 
Tas. Genys. Svonk. Skara. Mėlis. 
Minskas. Asas.
Horizontaliai: Akorija. Aukuras. 
Rogė. Amija. Opel. Godumas. 
Titani. En. Avilys. Marilė. Tvanas. 
Grinas. USA. Omas. Si. Kolosas. 
VN. Vinipegas. Tos. Medis. Pink. 
Taboras. Areka. Jas. To. Šit. Auksas. 
Masyvas. RT. Ka. El. Vikariatas. 
Kyšulys. Stara. Asisas. Stasas.
Pažymėtuose langeliuose: 
AtletiKA.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki spalio 13 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Brigita Gruodytė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas 
„Equador“ abonementas.

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

Mokytoja:
- Petriuk, kodėl vakar nebuvai mokykloje?
- Man galvą skaudėjo.
- Bet gi tave vaikai vakar matė lauke 

žaidžiantį futbolą!
- Bet man kojų tai neskaudėjo.

l

Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas atsako:
- Konservuota karalienė.

l

- Dukryte, gal tu įsimylėjai? Išsiblaškiu-
si įdėjai net penkis šaukštus cukraus!

- Mama, aš tik mėgstu labai saldžią ar-
batą.

- Bet net penkis šaukštus!
- Aš gi pasakiau, kad mėgstu labai sal-

džią arbatą.
- Bet, dukrele, tu dabar sriubą verdi.

l

Pasikvietė sliekas sraigę ir šimtakojį į 
svečius. Sraigė atejo 3-ią valandą, o šimta-
kojis - 7-ą valandą.

- Kodėl vėluoji? - paklausė sliekas.
- Prie durų pamačiau raštelį: VALYKI-

TE KOJAS.
l

Moteris sėdi parke ant suoliuko. Prie jos 
prieina valkata ir pabučiuoja.

- Ką jūs darote? - įsiunta moteris. - Aš 
juk ne jūsų mylimoji!

- Tai ką tada veiki mano lovoje?

l

Važiavo bobutė dviračiu ir ją sustabdė 
policininkas:

- Kur važiuoji, bobute?
- Į kapines...
- O kas dviratį parveš?

l

- Noriu pristatyti jums savo išradimą - 
skutimosi automatą. Klientas įmeta mone-
tas, įkiša galvą ir du peiliukai automatiškai 
pradeda jį skusti.

- Bet juk kiekvienas turime individualią 
veido struktūrą!

- Pirmą kartą - taip.
l

- Ką matematikas daro darže?
- Traukia šaknį.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

BATAI. Aukščiausias pasaulio 
žmogus - 251 cm ūgio Sultanas 

Kiosenas (Sultan Koesen) gali 
džiaugtis specialiai jam pasiūtais 

batais. Bendrovės „Wessels“ batsiu-

viai jam sukūrė 60 dydžio batus.

GROŽIS. Mianmare gyvena gentis, 
turinti savitą grožio etaloną, - čia 
moterys nešioja specialius žiedus 
ant kaklo. Kuo daugiau žiedų, tuo 
gražiau. Tai senovinė tradicija, 
pagal kurią mergaitėms, sulau-
kusioms 5 metų, užmaunamas 
pirmasis žiedas. Taip per visą gy-
venimą jos gali jų susirinkti dau-
gybę, o jie sveria iki 9 kg. Vyrauja 
mitas, kad ilgainiui nuo šių pa-
puošalų kaklo raumenys atrofuo-
jasi ir jei moteris nusimautų žie-
dus - ji gali uždusti. Šiaip ar taip, 
žiedai yra nešiojami laisva valia.

EPA-Eltos nuotr.


