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ANT LENTYNOS

Agnė Gilytė 

„Jau rašydama „Spintologiją” žinojau, kad 
rašysiu knygą ir paaugliams. Kiekviena am-
žiaus grupė turi savo specifiką ir ne viskas, kas 
tinka visuotinai, yra aktualu specifinei amžiaus 

grupei. Taip pat supratau, kokia aktuali tema 
yra rūpinimasis savo grožiu. Plačiąja prasme. 
Nereikia teigti, kad tai paviršutiniška, - juk 
žmogus ir elgiasi, ir atrodo, ir jaučiasi kitaip, 
jei savimi pasitiki. O pasitikėjimui savimi daug 
įtakos turi jausmas, kad gerai atrodai. Noriu 
padėti  jaunajai kartai atrodyti gerai ir išmokti 
pasitikėjimo“, - sakė Agnė. Naujoji knyga skir-
ta ne tik 11-19 m. paaugliams, bet ir jų ma-
moms, kurios kasdien suka galvas, ką patarti 
savo atžaloms spintos ir stiliaus klausimais. 
Pristatymo vakaras sudomino ir būrį žinomų 
šalies žmonių, kurie pasidomėti jaunimo sti-
liaus subtilybėmis atvyko su savo atžalomis.

Stilistė A.Gilytė sakė, jog norėjo sureng-
ti ir kiek netradicinį knygos pristatymo va-
karėlį, tad visus pakvietė į jaunimo pamėgtą 
urbanistinį kultūros barą „Kablys“.  Vakaro 
metu jaunos ir žavios paauglės taip pat turė-
jo galimybę parodyti savo gebėjimus ir papil-
dyti pasitikėjimo savimi atsargas. Vienos jų 
demonstravo madas, kitos sušoko įspūdingą 
šokį pagal žinomo choreografo Šarūno Kir-
deikio sukurtą choreografiją.

Stilistė ir kultinės knygos apie stilių „Spintologija“ autorė AGnė Gilytė (32) pristatė antrą savo knygą „Spintologija.tEEn“. 
Kaip jau išduoda pavadinimas, šįkart ji parengė išsamų spintos ir stiliaus pagalbininką paaugliams, kurie neprilygsta suaugusiųjų  
standartams, yra itin novatoriški ir išradingi.

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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pristatė stiliaus bibliją paaugliams

Dainininkė ir renginių organizatorė  

Elena Puidokaitė - Atlanta su dukra Saule

Aktoriaus Vytauto Rumšo jaunesniojo 
mylimoji Eva Saikovska su jųdviejų 
dukrele Adele

Gedimino Gražio nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Magas Mantas ŽMuidinavičius-
Wizard (30) ir jo scenos partnerė 
profesionali balerina Kristina 
tarasevičiūtė (28) jau įpratę dirbti 
per šventes, stebinti kitus ir praverti  
žiūrovams magijos pasaulio duris. tačiau 
patys sako gyvenantys kur kas papras
čiau. Jie džiaugiasi kasdienėmis smulk
mėmis, laukia švenčių, stengiasi nepasi
duoti kalėdinei psichozei, ieško ir laukia 
dovanų. tiesa, tikriausiai ne vienam  
iškyla klausimas, kuo dar galima nuste
binti tuos, kurie stebina kitus?

Ringailė Stulpinaitė

- Abu gyvenate šiek tiek magiškame 
pasaulyje. Kokios Kalėdos ir Naujieji 
jums yra šventiškiausi? Kas magiško šio-
se šventėse?

Mantas: Aš gyvenu labiau žemiškame, 
ne magiškame pasaulyje, tad stengiuosi, kad 
mano kasdienybė būtų ypatinga. Man didžiau-
sia magija, kad kiekviena diena yra kitokia. 
Išmokau džiaugtis paprastais ir kasdieniais 
dalykais: kavos puodelis, įdomus pokalbis, 
gera knyga ar filmas, smagus vakaras su drau-
gais. Visi tie dalykai kaskart man yra kaip 
mažas stebuklas. Tad stebuklo sąvoką be jo-
kios mistikos naudoju labai plačiai. O dėl 
švenčių - Kalėdos yra mano mėgstamiausia 
metų šventė. Nuo vaikystės man tai buvo 
kažkoks stebuklingas, nuostabus laikas. 

Kristina: Kūčios nuo pat vaikystės man 
buvo mistiška šventė, kurią mano močiutė 
apipynė burtais ir legendomis. Buvau įtikin-
ta, kad tą naktį po namus vaikšto artimųjų 
vėlės, kurių deramai paklausęs gali sužinoti 
ateitį. Tikėjau, kad tai burtų naktis, kai veikia 

norai, prašymai ir maldos. Kalėdos man visa-
da buvo labiau saldainių, mandarinų ir lovoje 
žiūrimų filmų diena, nereikšmingi poilsiadie-
niai, kai sėdima prie stalo iki vaitojimų, kad 
dabar visi sustorėsime. Dabar vertinu tik  Kū-
čias, kurių metu galiu aplankyti senelius ar 
tėvus. Tai magiška šventė, kai pagaliau susi-
renka visa šeima, kai prisimenami visi bran-
gūs žmonės, su kuriais gal ir nebe taip dažnai 
jau bendraujama. Tačiau labai gaila, kad tai 
tapo visiška komercija ir psichoze, kad net 
kartais pasakant, jog mano tėvai bus laimin-
giausi, jei aš grįšiu namo, kas nors perklausia: 
„O tai ką tu mamai nupirkai?“

- Kristina, o dabar per Kūčių vakarie-
nę imiesi kokių nors burtų, padedančių 
nuspėti ateitį, būsimą vyrą, gyvenimą?

- Kūčių burtais tikėjau maždaug iki sep-
tyniolikos, tačiau jie man nieko įdomaus ne-
rodydavo, matyt, todėl, kad nieko įdomaus ir 
nevyko. Burdavausi su vandeniu, žvake ir 
adata, šapeliais, tiesiog užrašydama norus, 
tikėjau susapnuotais sapnais. Nusivylusi šio-
mis apeigomis ėmiau daugiau dėmesio skirti 
savo intuicijai, kuri pasireikšdavo kur kas daž-
niau nei ši graži žiemos šventė.

- Iki švenčių liko nedaug. Turite laiko 
dovanų paieškoms? O gal jomis jau seniai 
pasirūpinote?

Kristina: Nors dovanų savo rankose dar 
nelaikau, jau esu numačiusi, ką kam noriu 
padovanoti. Tiesą pasakius, stengiuosi iš-
klausyti savo mylimųjų norus ne tik šven-
tėms artėjant, tad dovanų pirkimas man ne-
tampa kančia. Aš visada šią procedūrą gerai 
apmąstau.  

Mantas: Per daugelį metų išmokau pla-
nuotis laiką ir pavyksta jo rasti dovanų paieš-
koms. Nors neretai būna, kad tinkamas do-
vanas nuperku ir spalį arba bent jau nužiūriu, 
kas kuriam draugui ar šeimos nariui tiktų. Su 
kai kuriais brangiais žmonėmis, kurie taip pat 
sukasi pramogų versle ir per šventes dirba, 
kartais dovanomis apsikeičiame ir sausį. 

- Jus, tokius magiškus, nustebinti tik-
riausiai nelengva. Kokia dovana iš tiesų 
išverstų iš koto?

Kristina: Mantas patvirtins, manęs nu-
stebinti turbūt neįmanoma. Na, neįmanoma 

todėl, kad tai, kas mane stebina, mano ke-
lyje nesimėto - tai kelionės. Labiausiai ne-
tekčiau žado, jei gaučiau kelionę... ir nesvar-
bu, ar į Turkiją, ar į Paryžių, ar į Druskini-
ninkus, ar į Žibininkus. Kelionės, knygos, 
masažai, baseinai ir miškai man yra praban-
gos prekės. Norėčiau gauti šiemet ką nors 
„prabangaus“...

Mantas: Moku džiaugtis ir labai papras-
tais dalykais. Ir mane stebina (kartais geruo-
ju, kartais bloguoju) daugybė paprastų dalykų 
ir žmonių. Visada džiaugiuosi ir smulkmeno-
mis, neteikiu didelės reikšmės nei dovanos 
vertei, nei dydžiui. Man svarbu intencija ir 
dėmesys, kurį žmogus parodė. O mano arti-
mieji žino, ko aš noriu ar ko reikia, ir visada 
taikliai parenka dovanas. Kartais net tiesiai 
šviesiai pasakau, ko labai laukčiau iš Kalėdų 
Senelio, pavyzdžiui, kad ir paprastos riešutų 
gliaudyklės.

- Kaip sutiksite šventes? 
Kristina: Planavau prisijungti prie gy-

venančių Vilniuje senelių šventiško stalo, 
tačiau gali būti, kad ir tai vienai nakčiai nu-
vyksiu aplankyti Palangoje gyvenančių tėvų. 
Viskas priklausys nuo išprotėjimo lygio 
prieš pat šventes ir kaip seksis pasiruošti 
kalėdiniams Martyno Levickio koncertams, 
kuriuose šiemet dalyvausiu ir aš. Naujuosius 
pasitiksime kartu su Mantu - dirbdami mano 
gimtajame krašte pajūryje. Naujieji man vi-
suomet darbadienis, dėl kurio verta pasi-
stengti. 

Mantas: Tikiuosi, per šias šventes pa-
vyks suderinti viską: planuoju pabūti su šei-
ma, susitikti su brangiais draugais, taip pat 
numatyti keli renginiai. Yra tekę net per Kū-
čias dirbti - repetavome kalėdinį renginį iki 
išnaktų. Tai man jau gana įprastas švenčių 
planas, bet ir labai malonus, man smagu dirb-
ti per šventes. Juk Kalėdos - magiškas laikas, 
o šventinę nuotaiką nešiojuosi širdyje.

SuvalgiuS bandelę 
iš manęS baleto 
artiSto profeSiniS 
diplomaS nebuS 
atimtaS

Kristina

Mantas Wizard ir Kristina 
tarasevičiūtė tarp magijos ir  realybės

viSiemS linkiu 
artėjančių 
švenčių proga -  
patiemS būti 
Stebuklu

Mantas

Mantas Wizard ir Kristina 
Tarasevičiūtė tarp magijos ir  realybės

„LaisvaLaikio“ interviu

n Darbas kartu: Mantas ir 

Kristina scenoje kartu jau nuo 

2012 metų.
n Karjera: Kristina - profe-

sionali baleto ir neoklasikos 

šokėja, pradedančioji pedagogė 

choreografė, Manto asistentė. 

Mantas - psichologas, renginių 

vedėjas, magas.

n Didžiausia svajonė: 

Kristinai - gyventi taip, kaip norisi!

Mantui - kad ir toliau viskas 

klostytųsi gerai.

Dosjė
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- Mantai, kokių žinai Kalėdų burtų? 
Kokius esi išbandęs?

- Esu skaitęs apie įvairius burtus ir magiš-
kas tradicijas, bet į visus būrimus žiūriu gana 
atsargiai, o gal net skeptiškai. Nors vaikystėje 
labai laukiau kokio Kalėdų stebuklo. Neįtikė-
čiausias ir laukiamiausias dalykas man buvo 
tikėjimas, kad Kūčių naktį prabyla gyvuliai. 
Net dabar per Kūčias juokais pakalbinu savo 
šuniukę - o kas žino, gal ims ir atsakys ką. 
Nors stebuklas įvyko - mano papūgiukas Lui-
džis čiulba ir šneka kiekvieną vakarą. 

- Kristina, tavo mylimasis Martynas 
Vaidotas nepavydi Mantui? Juk jūs su 
Mantu dirbdami praleidžiate daug laiko 
ir tikriausiai esate geri draugai?

- Mes su Martynu esame žmonės, kurie 
be galo myli savo profesijas ir stengiasi dėl 
jų. Mes nepavydime vienas kitam kolegų, nes 
žinome, kaip tie mūsų darbai dirbami, kokie 
yra meno ar pramogų verslo užkulisiai. Tačiau 
mes vienas kito pavydime savo profesijoms. 
Taip, būtent savo profesijoms.

- Negaila tau, Mantai, triukų metu 
„pjaustyti“ Kristinos? Nedreba ranka?

- Ranka dreba tik pirmųjų repeticijų me-
tu. Bet ne dėl baimės, o dėl jaudulio sklan-
džiai atlikti triuką. Paskui viskas daug ramiau. 
Tikriausiai jau visi supranta, kad tai, ką rodo-
me, yra tik iliuzija ir triukas, kuris kartais 
gali atrodyti tikroviškai. Visada rūpinuosi 
Kristinos saugumu atliekant triuką, jei kyla 
nors mažiausių abejonių, jo neatlieku. 

- Kristina, kartais žiūrovams atrodo, 
kad mago partnerė yra tik graži scenos 
puošmena, padeda nukreipti dėmesį. Bet 
iš tiesų viskas kur kas sudėtingiau? 

- Profesionali šokėja, kaip ir profesionali 
mago asistentė, privalo pasižymėti ištverme, 
disciplina, scenine patirtimi, išvaizda ir judesių 
tikslumu. Nors esame darę įvairaus pobūdžio 
triukų, baisiausiu laikau „Kubą“ ir tą kartą, kai 
per savo žioplumą dėžėje atsisėdusi ne taip, 
kaip reikėjo (nes maniau, ai, gal nieko čia tokio 
tas centimetras), pajutau kardo geležtę prie 
pat menties. Klaustrofobiška juoda maža erdvė 
ir dvylika baisiu garsu smingančių kardų per 
plauką nuo tavęs visam laikui išmokė, kad ma-
gijoje yra taip, kaip turi būti, ir jokios impro-

vizacijos. Jei mergina turi mažų erdvių, tam-
sos, ugnies, aukščio baimių ar ištvermės ir 
kantrybės trūkumą, ji tiesiog niekada negalės 
dirbti mago asistente. Šioje srityje baimių ne-
nugalėsi, o būsi tik dar labiau išgąsdinta.

- Mantas baigęs psichologijos studi-
jas, tu, Kristina, esi profesionali balerina. 
Kiek jūsų specialybės padeda atliekant 
triukus?

Kristina: Džiaugiuosi, kad Mantas visada 
klausia patarimų, susijusių su sceniniais spren-
dimais, juk visgi esu profesionali baleto ir neo-
klasikos šokėja, neprofesionali liaudies artistė 
ir pradedančioji pedagogė choreografė. Bet į 
iliuzijos programos kūrimą nesikišu, nes ne-
manau, kad turiu tam kompetencijos. Techniš-
kai mano išsilavinimas puošia triukų atlikimą, 
juk aš ne tik įlipu į dėžes, bet dar kiekvienam 
jų sukuriu choreografiją. Kadangi Mantas yra 
koordinuotas ir plastiškas, leidžiu moterims 
pasigėrėti jo partneriavimo sugebėjimu. Išduo-
siu paslaptį, jis geba padaryti puikius attitiude 
apvedimus dviem ir viena ranka, kas yra labai 
sunku, nes turi jausti partnerės ašį.

Mantas: Mano specialybė praverčia ne tik 
darbe, bet ir kiekvieną dieną, bendraujant su 
žmonėmis ir apskritai bandant pažinti save (kaip 
visi protingi žmonės žino, tai nėra lengvas užda-
vinys). Psichologija labai padeda bandant supras-
ti, kodėl vieni ar kiti žmonės elgiasi taip, kaip 
elgiasi. Artistui svarbu pamatyti ir suprasti savo 
žiūrovą. Psichologija padeda pajaučiant publiką 
ir nusprendžiant, kuris triukas jiems labiau pa-
tiktų. Tikriausiai čia panašiai kaip ir su muzika - 
skirtingos aplinkybės ar net nuotaika lemia skir-
tingą skonį. O sukurti kažką, kas sudomintų ir 
jauną, ir seną, kas prikaustytų skirtingų žmonių 
dėmesį, man yra sunkiausia ir įdomiausia šio 
darbo užduotis. Iliuzijos menas yra gana univer-
salus - sudominantis ir brandų žmogų, ir vaiką.

- Kristina, domėjaisi magija visuomet 
ar su ja tave supažindino Mantas? Gal 
kada teko apsilankyti pas būrėją?

- Nepažįstu savo kartos atstovo, kuris, bū-
damas jaunuolis, savaitgaliais nebūtų žiūrėjęs 
televizijos laidų apie iliuzionistus ar nežinojo, 
kas toks Deividas Koperfildas (David Copper-
field). Nepažįstu nebuvusio cirke, kur triukus 
rodydavo plastiškų rankų atstovai, ekvilibristai 
ar akrobatai. Tačiau niekada neįsivaizdavau, 
kad šis man nesuvokiamas menas kada atsiras 
mano gyvenime ir aš tapsiu ta mergina, kuri 
scenoje plačia šypsena geba pradingti ir vėl 
atsirasti, pasidalinti į dalis ir susiklijuoti ar 
akimirksniu persikelti į kitą vietą. Kalbant apie 
magiją, tą tikrają magiją, visada buvau raganiš-
ka, turėjau gerą nuojautą, mokėjau sumesti 
kortas, pasitikrinti, kaip čia man sekasi. O da-
bar norėčiau išgirsti ir nuomonę iš šalies, t.y. 
nueiti pas būrėją, tačiau vis neatrandu galimy-
bių nukeliauti į tuos vienkiemius, kur slepiasi 
Lietuvos geriausiosios.
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Man didžiausia 
Magija, kad 
kiekviena diena 
yra kitokia

Mantas

visada buvau 
raganiška, 
turėjau gerą 
nuojautą, Mokėjau 
suMesti kortas, 
pasitikrinti, kaip 
čia Man sekasi

Kristina

Mantas ir Kristina drauge 
scenoje demonstruoja magijos 
triukus jau nuo 2012 metų
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Kaip vyksta jūsų pasiruošimas pa-
sirodymams? 

Mantas: Pasiruošimas turi daug etapų. Nuo 
idėjos, rekvizito gamybos iki jo įvaldymo. Visa-
da turiu viziją, bet realybėje ne visas idėjas pa-
vyksta įgyvendinti. Dažnai būna, kad triukas, 
kuriuo abejoju, ima ir sužavi žiūrovus, o triukas, 
kurį ilgai tobulinau ir ruošiau, ima ir nepalieka 
tokio įspūdžio. Be to, reikia daugybės pasiro-
dymų, kol atrandu būdą, kaip įdomiai pateikti 

triuką publikai. Geras triuko atlikimas yra svar-
besnis net nei jo paslaptis. Ruošdamas mūsų 
bendrus triukus visada pasitariu su Kristina, 
išklausau jos nuomonę. Gal ne visada paklausau 
jos patarimo, mūsų skoniai šiek tiek skirtingi, 
bet jos įžvalgas labai vertinu. 

- Balerinos visuomet turi išlaikyti to-
bulą figūrą. Kristina, yra balerinoms 
draudžiamų maisto produktų sąrašas?

Suvalgius bandelę iš manęs baleto artisto 
profesinis diplomas nebus atimtas, tad viskas 
priklauso nuo asmeninio suvokimo, savo kū-
no pažinimo ir įsiklausymo į jį. Kadangi mano 
darbo dienos planas dažnai keičiasi, neturiu 
pastovaus mitybos grafiko. Dažnai tenka val-
gyti chaotiškai, tačiau tuo visai nesididžiuoju. 
Galėčiau teigti, kad valgau viską, ką noriu, 
bet tai būtų netiesa, nes yra nemažai dalykų, 
kurių aš tiesiog nemėgstu. Galėčiau sakyti, 
kad valgau, kiek noriu, bet tai taip pat būtų 
melas, nes valgau tik kai galiu ar žinau, kad 
artimiausią valandą man nereikės labai smar-
kiai lankstytis, nebūsiu keliama ar nereikės 
kurti. Tad galiu pasakyti tik tiek, kad reikia 
sekti savo mitybą, stengtis valgyti tik tai, kas 
suteikia energijos, o ne slopina, ir, žinoma, 
nepersivalgyti. 

- Ką pasižadėsite nuveikti ar pasiek-
ti Naujųjų naktį? Tikite tokiais paskuti-
nės metų nakties pažadais?

Mantas: Per Naujuosius apie lemtingus 
sprendimus negalvoju. Dažniausiai džiau-
giuosi tuo vakaru, vykstančiu renginiu - 
stengiuosi kitiems ir sau padovanoti šven-
tę. Žinoma, gerai yra pagalvoti apie savo 
gyvenimą, save, mąstant, ką galėtume pa-
tobulinti. Bet tai galima daryti bet kada, kad 
ir kovo 25-ąją. Svarbu yra pati intencija, 
geri tikslai ir noras tobulėti. Linkėčiau vi-
siems tą vakarą ne rūpintis, kas yra nege-
rai ar ką reikia keisti, ką remontuoti, tobu-
linti figūrą ar pradėti naują verslą, o pasi-
džiaugti tuo, ką turime ir ką gavome, ką 
turime šalia. Man atrodo, gyvename labai 
įdomiais laikais. Nė viena karta istorijoje 
neturėjo tiek komforto ir ištobulintų tech-
nologijų, kiek šiuolaikinis žmogus. Galbūt 
mes tik dar nemokame atsipalaiduoti ir pa-
sidžiaugti šia akimirka. Visiems linkiu ar-
tėjančių švenčių proga - patiems būti ste-
buklu.

Kristina: Kažkada, kai buvau maža mer-
gaitė, labai tikėjau paskutinę metų dieną su-
galvotais norais. Kažkada... Dabar tiesiog pa-
linkiu sau, kad ateinantys būtų geresni nei 
buvę, šiemet linkėsiu trigubai. 

 Jei mergina turi 
mažų erdvių, 
tamsos, ugnies, 
aukščio baimių 
ar ištvermės 
ir kantrybės 
trūkumą, Ji 
tiesiog niekada 
negalės dirbti 
mago asistente

Kristina

Magas Mantas Kristinai pasako naujo 
triuko idėją, o ji - profesionali balerina - 
kiekvienam triukui sukuria choreografiją
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Veidai

Lietuvos autorinės juvelyrikos asociacijos 
prezidentė Kristina DuLevičiūtė savo 
kūrybos gerbėjus sukvietė į sostinėje esantį 
„stiklių“ viešbučio bei restorano žiemos so-
dą. čia ji surengė jaukų vakarą, kurio metu 
pristatė naują kolekciją „Įkvėpimo chemija“. 
simboliška, tačiau savo kūrybą ji ekspona-
vo ant chemijos laboratorijos indų.

Pasak jos, daugelį nustebinusi ekspozici-
ja, primenanti chemijos laboratorijos stalą, 
primena kūrimo procesą. Papuošalo idėja 
kristalizuojasi jos vaizduotėje, panašiai kaip 
vyksta cheminė reakcija. Kad ji įvyktų, rei-
kalingas reagentas - meistriškumas, taip pat 
katalizatoriai - artimos sielos, abipusis supra-
timas, džiaugsmas ir žmonės, branginantys 
ir vertinantys jos kūrybą. „Nuoširdžiai noriu 
padėkoti už kūrybinį džiaugsmą, kurį man 
teikia kiekvienas atėjęs užsisakyti papuošalo. 
Arba tarp mūsų įvyksta cheminė reakcija ir 
liekame bičiuliais, arba ta reakcija neįvyksta, 

tokiu atveju sunku sukurti gerą papuošalą. 
Svarbu nepamiršti, kad papuošalas yra pries-
konis, kuris turi papildyti asmenybę, o ne ją 
užgožti. Visi tie, kurie nešioja ir brangina ma-

no dirbinius, yra tarsi mano kūrybos bendra-
autoriai, nes jie padeda atskleisti papuošalo 
turinį ir grožį“, - sakė kūrėja. 

 Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kristinos Dulevičiūtės 
įkvėpimo chemija

Juvelyrė Kristina Dulevičiūtė išradingai pristačiusi naują 
kolekciją kūrybos procesą palygino su chemine reakcija

Stasio Žumbio nuotr.
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NuomoNės

Ką manai?
Apie pirmąsias euro metines...

ali Gadžijevas

Prie euro jau spėjau priprasti. Kadangi pusmetį gyvenau Itali-
joje, kurioje taip pat yra euras, o kainos litais nebuvo nurodytos, 
teko primygtinai priimti naujas taisykles. Prie naujų dalykų pri-
prantama, juolab kad kitos išeities nėra. Tačiau judame į priekį ir 
manau, jog toks pasikeitimas nėra blogas. Lito šiek tiek pasiilgstu, 
buvo kur kas patogiau, kai piniginėje nešiodavomės mažiau mone-
tų. Žinoma, kartais pastebiu, jog kainas mintyse dar verčiu į litus, 
ypač kai perku ką nors brangesnio. Pastebėjau, jog kai kurios prekės, 
pavyzdžiui, maisto produktai, pabrango, tačiau kai kurios prekės, 
kurios litais kainavo brangiau, dabar kiek atpigo. Kadangi dažniau-
siai apsiperku maisto prekių parduotuvėse ir bendros mėnesio išlai-
dos yra didesnės, nei būdavo litais. Kita vertus, kai gyvenau Milane, 
kuris laikomas vienu brangiausių pasaulio miestų, kainos jame 
daug didesnės. Lietuvoje galime papietauti už  maždaug 4 eurus, o 
pietūs Milane kainuodavo 3 kartus brangiau - apie 15 eurų.

Urtė ŠilaGalytė

Parengė Eimantė JuršėnaITė
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Netrukus bus metai, kai Lietuva atsisveikino su litu ir įsivedė  
eurą, tačiau apie šios valiutos naudą ir pasikeitusias kainas  
diskusijos nerimsta iki šiol. „Laisvalaikis“ klausė dainininkės  
Urtės ŠiLagaLytės (23) ir šokolado meistro bei verslininko 
aLi gadžijevo (32), ar jau apsiprato su euru, ar vis dar 
skaičiuoja prekių kainas litais.

Jau apsipratau su naująja valiuta, tačiau kainas į litus ver-
čiu iki šiol, dažniausiai tvarkydamas verslo reikalus. Kai kalba-
me apie dideles sumas, lengviau susivokti, kai palygini kainas 
eurais ir litais. Teko pastebėti, kad kainos išaugo. Išleisti pinigus 
padeda ir savotiška optinė apgaulė, juk kainos eurais atrodo ma-
žesnės, nei buvo litais. Pamenu, anksčiau išvykęs į užsienį vi-
suomet kainas lygindavau su litu, o dabar, kai tai tapo mūsų 
šalies valiuta, tokius skaičiavimus, kaip ir minėjau, dažniausiai 
atlieku tvarkydamas darbo reikalus. Visai neseniai namuose ra-
dau monetų taupyklę. Dabar vieno lito monetos kelia šypseną, 
atrodo nedidelės, be ryškaus charakterio, o štai stambios 50, 100 
ar 200 litų kupiūros man kelia sentimentus. Jos buvo gražios, 
patogaus formato. Mano galva, jos buvo nuostabios.
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- Po trejų metų pertraukos Lietuvos so-
tinėje vyksta jūsų personalinė paroda MESS 
AGE. Kokia ta jūsų žinutė meno gerbėjams? 

- Pavadinimas MESS AGE, manau, puikiai 
tinka išreikšti mano dabartinei pozicijai pasauly-
je dėl vykstančių procesų. Tai ir žinutė („messa-
ge“), ir požiūris į netvarkų kupiną laikotarpį 
(„mess age“). Tai, jeigu norite, mano protestas 
prieš disbalansą, tiek dvasinį, tiek ir fiziologinį. 
Šioje parodoje galima bus pamatyti „Svarstykles“. 
Vienoje jų pusėje - darbai, sukurti karo, laiko 
švaistymo, skaitmeninės erdvės negatyvaus po-
veikio žmogui, tikėjimo praradimo (ar iškrypimo) 
temomis. Kitoje - darbai apie tinkamus priorite-
tus: Meilę, Gamtą, Kultūrą ir Estetiką. „Svarstyk-
lės“ - tai išskirtinai mano asmeninė nuomonė ir 
požiūris į gyvenimą. Aš įsitikinęs, kad nemažai 
žmonių mąsto kitaip, tad noriu pasidalinti savo 
įžvalgomis. Parodoje bus pristatomos trys tech-
nikos: „readymade“, grafika, tapyba.

- Garsėjate kaip menininkas, kuriantis 
provokuojančius kūrinius, kurie kalba apie 
visuomenei opias aktualijas. Kodėl pasirin-
kote „nepatogią“ visuomenei tematiką, 
užuot kūręs akiai malonius „natiurmortus“?

- Savąja kūryba visad vedu dialogą su meno 
gerbėjais, visad rodau savo reakciją į gyvenimo 
įvykius, kurių kasdien pilna. Pilna ir temų, 
įkvėpimo bei noro šnekėti - kurti. „Nepatogios“ 
temos išveda už minčių komforto zonos ribų. 
Menas yra provokuojantis, bet nežeidžiantis. 
Žmogus pradeda analizuoti, susimąsto apie tai, 
kas jam yra svarbiausia. Apie tai ir mano objek-
tai, apie svarbiausius man dalykus - tikėjimą, 
meilę. Apie tai, kad nereikia keisti realybės į 
skaitmeną. Vienus naujausių darbų šiomis te-
momis galima pamatyti šiuo metu vykstančio-
je personalinėje parodoje Vilniuje.

- Studijavote architektūrą, dirbote šį 
darbą, kūrėte interjerus. Kaip įvyko posūkis 
jūsų karjeroje ir pasirinkote kūrėjo kelią? 

- Vaikystėje, būdamas aštuonerių, lankiau 
piešimo būrelį. Manau, ten ir įvyko pirmasis 
Dievo dovanos apsireiškimas kūne. Į architek-
tūrą stojau intuityviai, visad norėjau statyti, 
kurti kažką žmonėms. Lemtingas posūkis įvy-
ko po to, kai viename iš projektuojamų objek-
tų užsakovas paprašė nutapyti du paveikslus, 
vadovaudamasis spėlione, kad visi architektai 
moka piešti. Neapsiriko. Moka.

- Parodas rengiate ne tik Lietuvoje. Pa-
pasakokite, kokiuose pasaulio kraštuose 
jau buvo eksponuojami jūsų meno kūriniai?

- Išties, šalių sąrašas nemažas - nuo Kinijos, 
Singapūro iki Ispanijos ir Norvegijos. Džiugu, 

Pažintis

Vladas Mackevičius: žmogus be kultūros suakmenės

Talentingas menininkas Vladas Mackevičius pastaruosius trejus metus Lietuvoje -  
retas svečias, tačiau savo ir gimtosios šalies vardą jis garsina rengdamas parodas  
įvairiuose pasaulio kraštuose. Jam pavyko tai, apie ką daugelis menininkų tik  
svajoja: jo parodos buvo surengtos žymiausiose pasaulio galerijose ir muziejuose,  
o konkurencijos kupinoje rinkoje jam pavyko įsitvirtinti be kitų pagalbos.  
Šiuo metu Vladas vieši Lietuvoje, čia surengta ir jo personalinė paroda MESS AGE.   
Eimantė JURŠĖNAITĖ

n Menininkas yra surengęs daugiau nei 30 personali

nių ir dalyvavęs daugiau nei 20 grupinių parodų.

n V.Mackevičiaus darbų turi režisierius Emiras 

Kusturica, pasaulinio garso dainininkai bei kom

pozitoriai Enijus Morikonė (Ennio Morricone), Džo 

Kokeris (Joe Cocker, miręs 2014 m. gruodį), Rošyn 

Merfi (Roisin Murphy), „Vaya Con Dios“ grupės 

solistė Dani Klein, Stingas, grupė „Air“.

FakTai

Menininkas Vladas Mackevičius įsitikinęs, 
jog menas turi būti prieinamas  

visiems visuomenės sluoksniams
Gedmanto Kropio nuotr.
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kad teko savo darbus eksponuoti tokiose vieto-
se kaip Luvro muziejus Paryžiuje ir Karališkaja-
me meno institute Barselonoje (ten pat yra ir 
S.Dali muziejus). Aš įsitikinęs, kad menas pri-
valo turėti kuo platesnę geografiją. Reikia kultū-
ra dalintis, mainytis ir pildyti vieniems kitus. 
Žmogus be kultūros suakmenės.

- Kurie jūsų darbai sulaukė didžiausio 
publikos dėmesio?

- Tokių nemažai. Kad ir 2014 metų 
M.K.Čiurlionio portretas, sukurtas ku-
bofuturistine maniera, sulaukė daug 
diskusijų. Po jo pristatymo „Art Vilnius 
2014“ gavau nemažai įsigilinimo vertų 
klausimų. Taip pat nuolat dėmesio su-
laukia raidinių portretų technika. Kuriu 
žmonių portretus iš raidžių ir frazių, 
susijusių su jų gyvenimu ar asmenine 
kūryba. Tai portretai žmonių, kuriems 
aš simpatizuoju: nuo dainininkų iki ra-
šytojų bei dailininkų. Kiekvienas jų tu-
ri biografiją, įdomų asmeninį gyvenimą 
ir ryškių įvykių jame. Raidinio portreto 
kūrimo procesas dvigubai naudinges-
nis - visad sužinai naujų detalių apie 
paišomą asmenybę, nes nuolat reikia 
perskaityti daug medžiagos, kad pa-
rinkčiau geriausią informaciją portretui.

- O naujausi? Papasakokit 
daugiau apie kitą M.K.Čiurlionio 
portretą, sukurtą iš pieštukų, ir 
gamtovaizdžių tema ištapytą šau-
tuvą AK-47.

- M.K.Čiurlionio portretas iš spalvotų pieš-
tukų - tai mano pagarba šiam įvairiapusiam kū-
rėjui, palikusiam nemažą indėlį Lietuvos ir Eu-
ropos kultūroje. Tai mano pagarba Lietuvos me-
no istorijai. O AK-47 - visiškai kitokių natų kū-
rinys, alsuoja protestu ir dėmesio sutelkimu į 
gamtos svarbą. Atimu ginklą iš karo ir paverčiu 
jį meno kūriniu. Pavadinimas „Alternatyvus me-
talo panaudojimas“ savaime labai iškalbingas. 

- Kaip manote, ar menas Lietuvoje yra 
vertinamas? 

- Manau, taip. Būtų vertinamas dar labiau, 
jeigu menininkams dažnai nereikėtų atlikti ne 
savo darbų. Turiu galvoje rinkodaros sprendi-
mus, savęs pateikimo strategijas ir pan. Kūry-
binga asmenybė privalo koncentruotis į kūry-
bos procesus. Idėja svarbu, įgyvendinimas - 
irgi. Nereikia laukti, kad jus įvertins už nieką.

- Sėkmės sulaukėte ir Rusijos meno 
rinkoje. Rodos, konkurencija ten žvėriš-
ka, kaip pavyko įsitvirtinti? 

- Taip ir yra, konkurencija žvėriška ir labai 
daug gebančių gerai kurti žmonių. Į sunkiausią 
užduotį žiūriu lengvai, ne paslaptis, įsitempda-
mas reikalui nepadėsi. Į galeriją, su kuria esame 
pasirašę ketverių metų išskirtinių teisių sutartį 
Rusijos Federacijoje, atėjau iš gatvės. Be jokių 
rekomendacijų, protekcijų ir pasiruošimo darbų. 
Atsisėdome, pabendravome, išsakiau, kuo galiu 
būti naudingas jiems ir ko tikiuosi iš jų. Pirmoji 

toje galerijoje surengta paroda sulaukė gero re-
zultato, 90 proc. kūrinių rado naujus šeimininkus, 
tarp jų ir keli muziejai: Maskvos modernaus me-
no muziejus, Valstybinis literatūros muziejus, 
Valstybinis A.Puškino muziejus.

- Menas prieinamas visiems visuomenės 
sluoksniams? Ar netrūksta meno visuome-
nės kasdienybėje?

- Manau, kad menas turi būti priei-
namas visiems visuomenės sluoks-
niams, ne veltui sakoma: „Menas į ma-
ses!“ Sutinku su tokiu požiūriu, reikia 
skleisti informaciją apie meną kuo pla-
tesniais kanalais - nuo edukacinių sis-
temų iki galimybių įsigyti paveikslų 
reprodukcijų, padarant tai, kas nepriei-
nama, prieinama. Paveikslo reproduk-
cija - tai spauda ant tapybinės drobės, 
ant viršaus aptapyta, pagyvinta tapyto-
jų, prenumeruota (dažniausia būna iki 
5 vnt.). Reprodukcija man - tarsi lito-
grafinis darbas: reprodukuoji darbą, o 
jis visad kiek kitoks. Skirtumas nežy-
mus, minimalus, bet padarantis repro-
dukuotą darbą savotiškai gyvu ir au-
tentišku meno kūriniu. 

- Kokia, jūsų nuomone, pa-
grindinė meno funkcija?
- Viena svarbiausių meno funkcijų lai-

kau gebėjimą padėti išreikšti vidinę sielos kalbą, 
kurią pasitelkiant sukuriama individuali abėcėlė. 
Su ta vizualios kalbos abėcėle dailininkas ateina 
pas meno gerbėją. Jeigu tai pavyksta, tai tampa 
ne tik geru menu, bet ir galerininkų bei aukcionų 
namų žongliravimo detale. Tai tampa investicija.

pažintis

Vladas Mackevičius: žmogus be kultūros suakmenės

Gruodžio 7 d. Vilniaus dailės akademijos galerijoje „Akademija“ iškilmingai atidaryta 

personalinė V.Mackevičiaus paroda MESS AGE, kuri vyks iki gruodžio 19 d.
„Suprantanti širdis“

„Įjunk gyvenimą“

M.K.Čiurlionio portretas,  
sukurtas kubofuturistine maniera

M.K.Čiurlionio portretas, 
sukurtas iš pieštukų
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TEMA

Pomėgis,tapęs daugiau nei verslu
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Dainininkė Šorena pristatomajai 

fotosesijai pati demonstravo  

savo sukurtus megztinius
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TEMA

G.Martirosianaitė siekia 
užkariauti moters spintą

Kiek daugiau nei prieš metus televi-
zijos ir radijo laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė (24) panoro  save 
realizuoti dar vienoje srityje. subūrusi 
profesionalų komandą ji įkūrė prekės 
ženklą „oh!skin“ ir pristatė pirmąją odi-
nių aksesuarų kolekciją. Kurti ją paska-
tino noras paįvairinti kasdienę aprangą 
ir odinių aksesuarų stygius lietuvoje.

„Pirmiausia norėjau užimti vietą 
moters norų sąraše, spintoje ir jos gy-
venimo būde. Manau, kad šį planą per pirmuosius metus 
pavyko įgyvendinti! Vis dar neatsižaviu nuostabiomis klientė-
mis, kurios renkasi šiuos aksesuarus. Įžengėme ir į vyriškų 
aksesuarų skyrių, tad belieka toliau žengti į priekį ir sugebėti 
nustebinti!“ - džiaugėsi Gabrielė. Žinoma moteris ir pati mielai 
puošiasi „oh!skin“. Pasak jos, tai universalus aksesuaras, ku-
ris aprangai suteikia žaismės ir netikėtumo, taip pat jis padeda 
sutaupyti - užtenka vos vieno aksesuaro, kuriuo pavyksta at-
gaivinti jau kiek pabodusius drabužių derinius. 

„Kiekvienas iš mūsų turime lygiai tas pačias 24 valandas 
per parą ir galime nuveikti daugybę dalykų bei darbų, reikia tik 
noro ir jėgų siekti užsibrėžtų tikslų. Prekės ženklui „oh!skin“ 
skiriu nemažai laiko, pati bendrauju su kiekviena kliente ir 
stengiuosi joms pateikti nepriekaištingą produktą. norisi su-
derinti ne vieną veiklą ir taip sukurti sau galimybes nuolat to-
bulėti“, - sakė Gabrielė, derinanti darbus, susijusius su 
„oh!skin“, ir televizijos bei radijo laidų vedėjos pareigas.

Pomėgis,tapęs daugiau nei verslu
Vis dažniau žinomos moterys patvirtina taisyklę, kad jei esi  
gabus, gabus būsi bene visose srityse. „Laisvalaikis“ kalbėjosi  
su žinomomis dainininkėmis ir laidų vedėjomis, kurios šiandien 
žinomos ne tik dėl pasiekimų savo pagrindinėje veikloje, bet  
ir dėl to, kad savo pomėgį - drabužių ar aksesuarų kūrimą -  
pavertė maloniu verslu. Ir visa tai tik per laimingą atsitiktinumą.

Šorena: mano drabužiai drąsioms moterims
Dainininkė Šorena DŽaniaŠVili (27) - viena iš tų, kuri 

neapsiriboja vien dainavimu. Naujuosius metus ji pasitinka su 
naujais savo drabužių linijos Dea CHione megztiniais. rudens 
viduryje naująjį talentą viešai pristačiusi atlikėja pasakojo, kad 
imtis megztinių kūrimo ją paskatino žmonių dėmesys jos pasiū-
tiems modeliams. 

Dainininkė prisipažįsta, kad iš pradžių neturėjo net minties 
rimtai tuo užsiimti. „sumodeliavau, pasirinkau spalvų gamą, už-
sisakiau sau megztinį. bet paskui pastebėjau, kad vis daugiau 
žmonių ėmė prašyti, kad ir jiems sukurčiau tokius. Paskui mano 
megztinis sulaukė didelio dėmesio „Prague Fashion Week“ ren-
ginyje. taigi subūriau profesionalią komandą, daviau savo prekės 
ženklui Dea CHione pavadinimą ir pradėjome dirbti“, - pasako-
jo Šorena. Jai svarbiausia, kad nauja veikla suteikia gerų emocijų 
ne tik pačiai, bet ir kitiems. „Man tai ne iššūkis, o malonus pro-
cesas, teigiama energija. rezultatas įkvepia kurti toliau be jokios 
įtampos ar streso“, - pasakojo dainininkė. 

anot jos, tai nėra drabužiai kiekvienai moteriai. „Visų pirma 
dėl to, kad jie labai atkreipia į save dėmesį, moteris turi nebijoti 
būti dėmesio centre, pasitikėti savimi, turėti savo stilių, kuriuo 
tikėtų. tai moteris, kuri mėgsta išskirtinius, rankų darbo drabu-
žius“, - sakė Šorena. 

 Paklausta, ar ir ateityje ketina plėsti savo kolekciją, atlikėja 
tuo net neabejojo. „Mano ateities planas labai paprastas - kurti, 
kurti ir dar kartą kurti. turiu galimybes tai daryti, esu laiminga 
tai darydama, o ir kitus darau laimingus. tad kodėl gi turėčiau 
sustoti?“ - retoriškai klausė dainininkė ir pradedančioji dizainerė. 

Gabrielė Martirosianaitė

Išskirtiniai aksesuarai - stiliaus prieskonis
„Closte Clothes“ nuotr.

Išskirtinių megztinių kūrimas dainininkei 
Šorenai ne iššūkis, o malonus procesas
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TEMA

Simona Nainė: drabužių kūrimas - geras verslas
Vienas iš atlikėjos  ir merginų grupės „Pinup Girls“ narės SimonoS 

NaiNės (27) pomėgių ilgą laiką buvo siuvimas. Ji nuolat susikurdavo ką 
nors originalaus, o prieš porą metų siūti ji pradėjo ir kitiems, taip pat 
įkūrė savo prekės ženklą, linksmai pavadintą „Nunu“. Panašu, kad, nuta-
rusi palikti sceną, ji galėtų lengvai pragyventi ir iš savo kuriamų drabužių. 

„Nesitikėjau, kad „Nunu“ bus toks populiarus, dar ir dabar kar-
tais turiu sau įžnybti, kad patikėčiau šio prekės ženklo sėkme. Ka-
dangi merginų, norinčių pasipuošti mano kurtais drabužiais, vis 
daugiau, teko susirasti pagalbininkių. Viena pati visų užsakytų dra-
bužėlių nepasiūčiau, tad reikėjo didinti apsukas, - džiaugėsi simona. 
- Galbūt taip sekasi todėl, kad nuo pat pradžių šios veiklos ėmiausi 
labai nuoširdžiai, nesitikėdama finansinės naudos.“ Ji neatmeta ga-
limybės, kad „Nunu“ kada nors galėtų tapti jos pagrindine veikla, 
mergina jau įsitikino, kad drabužių kūrimas - geras verslas. 

simona dizainere savęs nevadina ir šypsosi sakydama, kad ji 
veikiau siuvėja. Todėl ir kurdama drabužius aklai madų nesivaiko, 
nelaužo galvos, kad pataikytų į pasaulines tendencijas. „Gal kiek 
savanaudiškai skamba, tačiau visuomet pagalvoju, kaip rengtis no-
rėčiau pati. Taip gimsta „Nunu“ modeliai. Tiesiog stengiuosi su-
kurti drabužius, kurie būtų patogūs, kuriuos būtų galima vilkėti ir 
darbe, ir vakarėlyje ar svarbia proga“, - sakė žinoma atlikėja ir kū-
rėja. Ji prisipažino ir pati mielai besipuošianti „Nunu“. Maža to, 
prieš pristatydama drabužius vienam ar kitam sezonui, ji pati visus 
juos išbando, kad žinotų, ar reikia ką nors pakeisti ir patobulinti.  

Simona Nainė mados tendencijų 

nesivaiko -  kokius modelius kurti, jai 

pasufleruoja nuojauta ir jos pačios norai
Luko Griciaus nuotr.

Simona Nainė mielai 
puošiasi ir demonstruoja 
pačios kurtus drabužius
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TEMA

Simona Albavičiūtė-Bandita: vienas drabužis atstoja 7
Pašėlusi radijo stoties ZIP FM laidų vedėja SIMona albavIčIūtė-bandIta (30) dau-

giau nei prieš metus nusprendė, kad atėjo laikas mažai kam žinomą savo talentą pristatyti 
platesniam žmonių ratui, ir į dienos šviesą paleido moteriškų aksesuarų liniją - „Simona ban-
dita design“. Panašu, kad jos entuziazmas neišblėso, o galvoje sukasi naujos kūrybinės idėjos.

„Pas draugę buvau palikusi šaliką. apsirengusi paltą ir pamačiusi vaizdą veidrodyje supra-
tau, kad taip į miestą eiti negaliu, kažko trūksta. Kadangi turiu ilgą kaklą, mėgstu, kai jis bū-
na pridengtas. namuose visada turėdavau medžiagų, iš kurių ką nors sau pasiūdavau. todėl 
iš storo vilnonio audinio išsikirpau trikampį ir apsiuvau odine juosta. Juo apsisiautusi paste-
bėjau, kad labai gražiai krenta, - taip gimė mano pirmasis modelis, kuris visada sulaukdavo 
daug komplimentų. Imtis veiklos pirmiausia paskatino draugė, kuri įkūrė vieną pirmųjų buti-
kų vilniuje. Pamačiusi mano kurtą skarą ji paragino: siūk ir pardavinėjam. Praėjus pusantrų 
metų nusprendžiau imti ir padaryti“, - prisimena Simona.

Jau daugiau nei metus gyvuojantis „Simona bandita design“ prekės ženklas skirtas kūry-
bingoms asmenybėms. „vienas daiktas prilygsta septyniems skirtingiems drabužiams. Skaros 
lengvai pritaikomos skirtingoms vietoms ir savijautoms, mano kuriamos kojinės - taip pat labai 
ryškus akcentas. Jos tokios išraiškingos, kad nereikia galvoti apie kitas detales. Šį sezoną galiu 
pasiūlyti kojines, kurios neturi medžiaginių detalių, vietoj jų naudoju specialią tamprią odą. to-
dėl jau dabar esu pasiruošusi 2016 m. šiltajam sezonui“, - sakė žinoma radijo laidų vedėja. Kol 
kas verslu „Simona bandita design“ ji nevadina: „tai daugiau mano hobis. tačiau matau labai 
daug galimybių. dėl kitų savo veiklų negaliu jos iškelti į pirmą vietą, bet jei nuspręsčiau, kad 
drabužiai yra mano prioritetas, manau, galėčiau iš to gyventi. tačiau viskam savas laikas.“ 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Žinoma moteris kuria ryškioms ir drąsioms asmenybėms
Simonos Albavičiūtės asmeninio albumo nuotr.

Radijo laidų vedėja  
Simona Albavičiūtė-Bandita
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Garsioji pora  
jau supuoja sūnų

Bene garsiausia ir labiausiai aptarinėja-
ma JAV pora realybės šou žvaigždė Kim 
Kardašian (Kim Kardashian, 35) ir jos 
vyras reperis KAnJė VestAs (Kanye 
West, 38) susilaukė sūnaus. Apie antrojo 
savo vaiko gimimą pora šeštadienį paskelbė 
„twitter“ tinkle. Motina ir mažylis jaučiasi 
gerai. skelbiama, jog vardą mažyliui jie pa-
rinko itin pretenzingą - seintas Vestas (saint 
West, išvertus iš anglų kalbos saint -
šventasis). K.Kardašian ir K.Vestas jau au-
gina pustrečių metukų dukterį nort 
(north). Pora susituokė 2014 metų gegužę.

ŽvaigŽdės

Paskelbus naujas mažosios britų 
princesės ŠArlotės (Charlotte) 
nuotraukas, kilo didžiulis su si-
domėjimas ir nuotraukomis, ir įmone, 
kurios kurtą suknelę vilkėjo mažylė.

„Mes nežinome, kaip buvo 
įsigyta suknelė, - sakė „M&H“ 
vadovė Margarita Pato Kid (Mar ga-
rita Pato Cid). - Mes kartu su 
visuomene iš nuotraukų supratome, 
kad princesė Šarlotė ją vilkėjo.“

„M&H“ savininkė spėlioja, kad 
suknelę galėjo nupirkti šeimos 
auklė ispanė. M.P.Kid įmonę įkūrė 
prieš šešerius metus ir dabar 
Ispanijoje turi penkias parduotuves. 
Marija tereza turion (Mari teresa turrion) 
rūpinasi Šarlote ir jos dvejų metukų broliuku 
princu Džordžu (George).

suknelė, kurią vilkėjo Šarlotė, kainavo 
30 eurų. Paskelbus nuotraukas šios 
suknelės buvo išpirktos akimirksniu. 
sudarytas ilgas sąrašas žmonių, norinčių ją 
įsigyti, tai daugiausiai britai ir amerikiečiai. 
„Mes mėginame, kiek įmanoma, įvykdyti 
norus“, - sakė „M&H“ savininkė. tačiau 
esą visiems užsakymams atlikti nėra 
pakankamai medžiagos.

Britų numylėta pora Kembridžo 
hercogienė Ketrina (Catherine) ir Viljamas 

(William) parodė pasauliui naujas savo 
mažosios Šarlotės, kuriai lapkritį sukako 6 
mėnesiai, nuotraukas, kuriose ji sėdi 
pasipuošusi gėlėta suknele. Mergytę 
fotografavo mama, o ne oficialus fotografas. 
tai pirmos nuotraukos, paviešintos nuo 
princesės krikštynų liepos mėnesį. Jos 
darytos poros namuose „Anmer Hall“ 
sandringeme, norfolke, netrukus po 
dukrytės pusmečio gimtadienio šventės. 
Kalbama, jog karalienei elžbietai šios 
nuotraukos nepatiko - esą buitinės 
karališkosios šeimos nuotraukos netinka 
viešam demonstravimui.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Šarlotės nuotraukos sukėlė ažiotažą

Mažąją princesę Šarlotę (Charlotte) 
fotografavo jos mama

EPA-Eltos nuotr.
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Veidai

Prenumerata priimama:
Internetu:
www.respublika.lt, 
www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05,
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-687) 89-040
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke Kranto g. 7 (8-447) 79-029
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plateliuose Medsėdžių g. 5 (8-620) 56-525
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 

Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ 
ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
Tel.: (8-5) 238-70-31, 238-70-32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.
Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose 
taikomas papildomas aptarnavimo mokestis.

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines 
vertybes. Smagu, kad jums dar svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. 
O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių žurnalistų, spaustuvininkų 

ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Kalendorius prašome atsiimti „Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose iki 2016 m. sausio 15 d.

Gruodžio mėnesį prenumeruojančiųjų savaitraštį „Respublika“ 
kartu su dienraščiu „Vakaro žinios“ visiems 2016 metams 

laukia dovana - mūsų sieninis kalendorius

Abiejų laikraščių metinė kaina 129 Eur (gyventojams) 
arba 138 Eur (juridiniams asmenims).

2    16
metams

Š V E N T I N Ė  P R E N U M E R AT A

Kažkur tolumoje skamba švelnūs rytietiškos muzikos garsai, ore  
tvyro svaiginantys egzotiniai aromatai... Iš prietemos lyg senovinėje  
Rytų šventykloje išnyra Budos veido fragmentas, nišoje ryškiai apšviesta 
stūkso didžiulė akmeninė deivės statula, tolumoje pasigirsta tylūs  
mažosios rytietės žingsneliai... 
Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje įsikūrusi dalelė įstabaus ir išskirtinio 
Rytų Azijos pasaulio - „Azia Spa“ Rytų masažo namai - kviečia Jus 
pasimėgauti maloniomis poilsio akimirkomis šaltais žiemos vakarais  
ir kartu padovanoti sau ir savo artimiesiems dalelę egzotiškojo Rytų  
pasaulio, išskirtinius pojūčius bei atsipalaidavimo palaimą...

Dovanokite Rytų relaksacijos paslaptis
„Azia Spa“ Rytų masažo namuose 
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Grožio paletė

„Azia Spa“ - tai jaukūs Rytų masažo na-
mai, kuriuose laukiamas kiekvienas, norintis 
nors trumpam atitrūkti nuo kasdienybės, pa-
justi tikrą rytietiškojo pasaulio dvasią ir pa-
simėgauti atpalaiduojančiomis SPA procedū-
romis bei kvepiančios arbatos puodeliu.

Artėjant šventiniam laikotarpiui, „Azia 
Spa“ Rytų masažo namuose apsigyveno ry-
tietiškos svajonės - dovanos, atitiksiančios 
kiekvieno, net išrankiausio, svečio poreikius. 
Nuo šiol Jums nebereikės sukti galvos, ką 
padovanoti patiems artimiausiems sau žmo-
nėms, draugams, šeimos nariams, kolegoms. 
Juk kas gali būti geriau nei galimybė nors 
trumpam atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir 
pasilepinti rytietiškomis atpalaiduojančiomis 
SPA procedūromis kūnui ir sielai...

„Azia Spa“ Rytų masažo namų teikiamų 
paslaugų asortimentas platus - tai begalė rytie-
tiškų masažų, SPA procedūrų veidui ir kūnui, SPA 
programų, pritaikytų Jūsų individualiems porei-
kiams ir egzotiškų SPA ritualų poroms - Jūsų 
išskirtinėms akimirkoms, praleistoms tik dviese. 
Čia dirbantys meistrai iš Tailando - tai vizitinė 
„Azia Spa“ masažo namų kortelė. Atkeliavę iš 
tolimosios Azijos šalies, su savimi jie atvežė ir 
dalelę įstabaus Rytų pasaulio - autentiškus SPA 
procedūrų receptus, senovines masažo technikas 
ir natūralius Rytuose naudojamus SPA produktus.

Šiais metais dovanomis už Jus pasirūpino 
„Azia Spa“ kolektyvas. Jums tereikia užsukti 
į svečius ir atrasti savąją dovaną - svajonę. 
Dabar - ir naujuosiuose „Azia Spa“ masažo 
namuose, įsikūrusiuose Odminių g.3, Vilniuje.

Visą gruodžio mėnesį su „laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida dovanų kuponams 
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Dovanokite Rytų relaksacijos paslaptis
„Azia Spa“ Rytų masažo namuose 

„Azia Spa“ Rytų masažo namai
Odminių g.3, Vilnius

Tel. 852 531 313, spa@aziaspa.lt

Šv. Mikalojaus g.5, Vilnius

Tel. 852 44 46 46, info@aziaspa.lt 

www.aziaspa.lt

SPA RinkinyS mAmAi
 Aliejaus masažas su žolelių    
     ryšulėliais 
 Rytietiškas galvos masažas 
 Juodosios arbatos SPA muilas 
Trukmė: 1,5 val. 
kaina: 55 Eur. 70 Eur.

SPA RinkinyS dRAugei
 Karališkas kokosų aliejaus 
masažas
 Egzotinė Balio salos kūno kaukė
 Rytietiški SPA smilkalai
Trukmė: 1,5 val.
kaina: 55 Eur. 70 Eur.

SPA RinkinyS vyRui
 Šveitimas Negyvosios jūros 
druska
 Giliųjų audinių nugaros masažas
 Taškinis pėdų masažas
Trukmė: 1,5 val.
kaina: 50 Eur. 65 Eur.

TRAdiciniS TAilAndo mASAžAS
Trukmė: 1 val. 
kaina: 30 Eur. 40 Eur.
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Įvaizdis

Apie Ars LorettA
Grožio namų Ars LorettA meistrai vertinami 
už aukštos kokybės paslaugas, išskirtinį dėmesį 
kiekvienam klientui. salono šeimininkė ir stilistė 
Loreta Povilavičiūtė - daugybės Lietuvos ir užsienio 
konkursų laureatė. salone dirbama tik su visame 

pasaulyje vertinama aukštos 
kokybės „Wella“, „sebastian“, 
„renee Blanche“. Čia 
siūlomas didelis spektras 
paslaugų: kirpimas, dažymas, 
šukavimas, makiažas, 
šukuosenos, manikiūras, 
pedikiūras, kosmetologo 
paslaugos.

Grožio namai ARS LORETTA turi ką pa
siūlyti norinčioms keistis moterims  
čia vykdomas grožio pokyčių projek
tas nustebins ir pradžiugins ne vieną.

Apie grožio 
pokyčių projektą

Paskelbus feisbuke konkursą norinčiosioms 
dalyvauti pokyčių projekte, moterys, kurios buvo 
pagražintos nemokamai, atrinktos loterijos būdu.

Stilistė Loreta PoviLavičiūtė
rasos plaukai natūralūs, po pirmo nesėkmingo apsilankymo kirpykloje daug metų plaukai 

buvo nekirpti ir nedažyti. Kad suteiktume apimties, plaukus nudažėme sruogelėmis, šaknis ir 
visus plaukus padengėme „renee Blanche“ dažais. Jie plaukams suteikė žvilgesio, dažuose 
esančios natūralios medžiagos, tokios kaip persikų kauliukų aliejus, kviečių gemalų pro-
teinai, bičių vaškas, padarė plaukus storesnius. Šių dažų pagrindas užtikrina ryškios spalvos 
įsiskverbimą į plauko kamieną, sudrėkina plaukus, suteikia jiems švelnumą, natūralų žvilgesį 
ir ilgai išliekantį spalvos sodrumą. Dažai ne tik nudažo, bet ir atkuria plauko struktūrą. Po 

dažymo procedūros plaukus sugarbanojome naudodami „žiedelių“ techniką. Ši technika ilgai 
išlaiko garbanotų plaukų struktūrą, plaukai atrodo labai natūraliai.

Rasos istorija
rasa (22) - linksma, draugiška mergina. Iš gausios 6 vaikų 
šeimos ji pati jauniausia. rasos šeima labai draugiška, ji 
iš savo vyresniųjų sulaukia daug palaikymo dėl visų savo 
sprendimų. Šį mėnesį jos gimtadienis ir ji nusprendė savo 
artimuosius nustebinti pokyčiais - į gimtadienį atvykti kaip 
tikra princesė, todėl kreipėsi į specialistus profesionalus.

Įvaizdžio pokyčių projektas

Nori pokyčių? Užsuk į ARS LORETTA

PaSiūLymaS

Grožio pokyčių paslaugą salone galima  

užsi sa kyti tel. (8-698) 30-020 arba el.paštu 

arsloretta@gmail.com. Visi norintys pasikeitimų

gali stebėti Ars LorettA feisbuko puslapį 

https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta.
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Įvaizdis

ARS LORETTA    ●   Birželio 23-iosios g.15, Vilnius    ●   Tel. (8-617) 00-028   ●   https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta   ●    arsloretta@gmail.com
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Vizažistė Gintarė Pietutytė
Darant makiažą saikingai šešėliais 
pabrėžta akių spalva, juodu kontūru 
paryškintos akys. Veido odai suteiktas 
jaunatviškas persikinis atspalvis, 
makiažo akcentu tapo ryškios lūpos.

Nori pokyčių? Užsuk į Ars LorettA

Po stilistų darbo  
Rasa pasiruošusi  

su nauju įvaizdžiu eiti 
į gimtadienio vakarėlį
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Sveika gyvenSena

Medus
Medus turi dezinfekcinių, antiseptinių savybių. 
Tačiau jis yra saldus, viename šaukštelyje medaus 
gali būti apie 40 kilokalorijų. Tiesa, tai kur kas 
sveikesnis produktas nei cukrus.

Cinamonas
Tai labai naudingas dalykas tiems, kuriems žiema yra 
nepakeliama dėl šalčio. Cinamonas pakelia organiz-
mo temperatūrą ir sušildo. Ilgiau vartojamas po kelis 
šaukštelius (į košę, kavą) per dieną gali pagreitinti 
medžiagų apykaitą, padėti deginti riebalus. 

Melisa
Melisa turi raminamąjį poveikį organizmui ir yra 
rekomenduojama virškinimui gerinti.

Mėta
Mėtų lapelių arbata organizmą veikia tonizuojančiai 
ir gaivinančiai. Tačiau ši vaistažolė gali kelti 
rūgštingumą, jei padidėjęs skrandžio jautrumas.

Žemuogės
Šios uogos yra puiki priemonė atkurti nukritusį hemo-
globino kiekį, tad puikiai tinka esant mažakraujystei. 
Taip pat jos tinka, jei žmogus skundžiasi skrandžio 
problemomis, gastritu, nes veikia dezinfekuojančiai ir 
padeda skrandžio žaizdelėms užsitraukti. Žemuogių 
lapelius ir uogas galima džiovinti arba šaldyti, tačiau 
taip pat jų nereikia trinti ir saldinti cukrumi.

Avietės
Avietės žinomos kaip priemonė, padedanti peršalus. Ir tai 
ne melas. Tačiau didžiausias mitas, kad jei gersite trintų 
aviečių ar aviečių uogienės arbatą, greičiau pasveiksite. 
Netiesa. Daugiausiai naudos yra aviečių stiebuose, 
lapeliuose ir šviežiose arba džiovintose uogose. Bet 
jokios trynės su cukrumi ar uogų košės naudos neduoda. 
Iš aviečių stiebų ar lapelių užplikyta arbata naudinga tuo, 
kad šalina skysčius iš organizmo, o to labiausiai ir reikia 
sergant. Taip pat avietės skystina kraują. Beje, aviečių 
lapelius, stiebus ir uogas galima šaldyti, ne tik džiovinti.

Dilgėlės
Šioje žolėje, kuri dažnai nurašoma kaip piktžolė, yra 
nemažai geležies, ji gali padėti pakelti geležies kiekį 
kraujyje. Ypač arbatoms ir užpilams tinka naudoti jaunas 
dilgėles, pirmąsias sudygusias pavasarį. Dilgėlių arbatai 
galima naudoti žalias, šviežiai skintas dilgėles arba jas 
džiovinti, šaldyti. O jei dar į dilgėlių arbatą išspaustume 
citrinos, tai būtų puiki prevencija nuo mažakraujystės. 
Tiesa, ši žolė nerekomenduojama, jei yra sutrikusi inkstų 
funkcija, nes dilgėlės šalina ne tik bloguosius, bet ir 
geruosius organizmo skysčius, be to, laisvina vidurius. 
Ir būtent dėl to, kad dilgėlės laisvina vidurius, merginos 
neretai mano, kad gerdamos jų arbatą sulieknės. Tačiau 
greičiau turės problemų dėl gerųjų skysčių išvarymo ir 
atsiras nemalonių žarnyno spazmų.

Liaudies priemonės 
gerai sveikatai
Sveikatos stiprinimo šaltinių galima rasti ne  
tik vaistinėse ir maisto papilduose. Aplink mus,  
gamtoje yra daug natūralių naudingų žolelių ar  
produktų, apie kurių naudą neretam papasakojo  
dar močiutės. Kai kurie produktai žiemą gali padėti  
sušilti, o kiti - tonizuoti. Apie tai „Laisvalaikis“  
kalbėjosi su dietologe EgLE ŠinKEvičiūtE.

Ringailė Stulpinaitė

Dietologe Eglė Šinkevičiūtė
asmeninio albumo nuotr.

Receptas pRevencijai nuo peRšalimo
Imbieras, citrina ir medus. Imbierą reikia sutarkuoti smulkia trintuve, išspausti, dar galima įpjaustyti šiek tiek citrinos ir pa gar  dinti 
medumi. Šią košytę galima valgyti paprastai (tik nepadauginti, nes gana aštru ir gali dirginti skrandį) arba su šia mase pasidaryti 
arbatos. Liaudyje imbieras žinomas kaip prevencinė priemonė, padedanti išvengti peršalimo ligų, tad šios masės indelyje galima 
atsinešti ir į darbą, - jei yra peršalusių ir čiaudinčių kolegų, jūs būsite atsparesni užkratams. Imbieras netinka tiems, kurie turi 
skrandžio ar virškinimo sutrikimų, nes kelia rūgštingumą. Tiesa, imbieras gerina virškinimą, spartina peristaltiką.

vaistažolės ir minėti produktai tikrai negali  

pakeisti vaistų. negalima manyti, kad jei gersite 

vieną ar kitą vaistažolių arbatą – išsigydysite, 

tarkime, opaligę. Žolelės gali tiesiog palengvin-

ti kai kuriuos simptomus, tonizuoti ar raminti 

organizmą, gerinti žarnyno veiklą.Sv
a

r
b

u

Liepžiedžiai
Jau seneliai išbandė, kad liepų žiedų arbata taip pat 
gali palengvinti peršalimo ar uždegiminius procesus. 

Čiobrelis
Ši vaistažolė yra tinkama esant skrandžio, žarnyno 
uždegiminiams procesams, nes čiobrelis turi 
uždegiminius procesus slopinančių savybių. Tačiau 
netinka tiems žmonėms, kurie turi sveikatos problemų dėl inkstų ar kepenų veiklos. Čiobrelis varo šlapimą, 
tad dar labiau dirgina ir minėtus organus.
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Traumos pasekmės ir gydymas

Dantų traumos gali būti įvairaus sunkumo: 
nuo lengvesnių, kai nuskeliama nedidelė dan-
ties dalis, iki labai sunkių - danties išmušimo, 
patiriant veido kaulų lūžį ar galvos smegenų 
sutrenkimą.

Įvykus net nestipriam smūgiui, kai nuske-
liamas nedidelis danties gabalėlis arba net ne-
matyti danties sutrenkimo požymių, būtina 
kreiptis į gydytoją odontologą. Gydytojas pada-
rys kelių krypčių rentgeno nuotraukas, net prie-
šingo žandikaulio dantų rentgeno nuotraukas, 
kad įvertintų, ar neįvyko šaknies lūžio. Dažnai 
padarius rentgeno nuotraukas išaiškėja, kad dan-
tų trauma sudėtingesnė, nei pasirodė iš pirmo 
žvilgsnio. Laiku nediagnozavus danties šaknies 
lūžio gali įvykti pulpos nekrozė, dantis gali pa-
keisti spalvą arba išsivystyti vėlyvosios kompli-
kacijos, tokios kaip danties ankilozė (suaugimas 
su kaulu) arba šaknies rezorbcija (tirpimas).

išmušto danties atstatymas

Sudėtingiausia trauma - danties išmušimas. 
Įvykus tokiai traumai žmonės dažniausiai būna 
šoko būsenos, sutrinka ir nežino, kaip elgtis.

Du svarbiausi veiksniai, nulemiantys sėk-
mingą išmušto danties prigijimą, - laikas ir dan-
ties transportavimo sąlygos. Kuo laikas trum-
pesnis, tuo didesnė tikimybė, kad dantis prigis.

Išmuštą dantį būtina surasti, jokiu būdu jo 
nevalyti ir netrinti, net jei jis gulėjo purvo ba-
loje. Jį galima nebent atsargiai nuplauti po te-
kančiu vandeniu. Trinant dantį pažeidžiamos 
danties šaknies paviršiuje esančios gyvybingos 
ląstelės ir tuomet sunkėja danties prigijimas. 
Dar viena svarbi taisyklė - negalima danties 
laikyti sausai. Tinkamiausios iš prieinamų ter-
pių būtų šaltas pienas ir kiaušinio baltymas. 
Taip pat tinka kūdikių pieno mišiniai, skystis 
akių lęšiams laikyti, propolio tirpalas, kokosų 
pienas. Yra ir specializuotų terpių, tačiau dide-

lė tikimybė, kad jų reikiamu momentu nebus. 
Blogiausiu atveju, jei šalia nėra jokios tinkamos 
terpės ir pacientas reaguoja adekvačiai, galima 
išmuštą dantį užkišti už skruosto ar po liežuviu 
ir kuo skubiau vykti į gydymo įstaigą.

Būtina dantų apsauga

Manau, labai svarbu, kad mokyklose, 
sporto klubuose visuomet šaldytuve būtų ste-
rilizuoto pieno pakelis arba bent jau kūdikių 
pieno mišinys. Jų galiojimo laikas ilgas, tad 
atsitikus nelaimei visuomet bus po ranka. 
Taip pat būtina, kad apie tai žinotų visi moks-
leiviai, treneriai, mokytojai.

Ir žinoma, reikėtų pasirūpinti dantų apsau-
ga. Daugelyje pasaulio valstybių neleidžiama 
sportuoti be specialių kapų. Lietuvoje kažkodėl 

tai nėra labai populiaru. O juk daugiausia trau-
mų paaugliai patiria sportuodami. Ypač didelei 
rizikos grupei priklauso vaikai, kurių dantys 
atsikišę ar dar yra mišrus sąkandis. Kaip ir vi-
sada, lengviau apsisaugoti, nei paskui gydyti.

Dažnai tėvai suranda išmuštą pieninį dantį 
ir prašo jį priauginti. Pieninio danties replantuo-
ti nereikia. Tik būtina patikrinti rentgenologiš-
kai, ar nepažeista nuolatinio danties užuomazga.

Sveikata

Dantų traumos: 
pagalba ir gydymas
Šv. Kristoforo odontologijos klinika,  
įsikūrusi patogioje Vilniaus miesto  
vietoje - Žvėryne, Kęstučio gatvėje, yra ta 
vieta, kur profesionalūs gydytojai pasirū-
pins ne tik jūsų gražia šypsena, bet ir daug 
rimtesnėmis dantų problemomis. Šįkart 
gydytoja Giedrė Gumbelevičienė „Laisva-
laikiui“ pasakoja apie dantų traumas.

Su „Laisvalaikio” kortele

100%
nuolaida pirmai 

konsultacijai

10%
terapiniam gydymui  

ir burnos higienai

5%
dantų protezavimui

Šv. Kristoforo odontologijos klinika

Adresas: Kęstučio g. 33, Vilnius

Tel. (8 5) 261 71 43, Mob. +370 620 84477, el. paštas: info@kristoforoklinika.lt

Pagal statistiką dantų traumas patiria apie 10 proc. 
gyventojų. Didžiąją jų dalį - vaikai ir paaugliai. 
Berniukai - dukart dažniau nei mergaitės. Skaičiai 
išties nemaži, tačiau apklausos duomenys rodo, 
kad didžioji visuomenės dalis nežino, kaip tinkamai 
elgtis, įvykus danties traumai, o juk nuo to labai 
priklauso, ar pavyks išsaugoti dantį.

skaičiai

Parengė Olga SiniakOva
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Scena

„Šiame koncerte skambės šiltos, jaukios, 
šventinės ir žinomos kalėdinės dainos, pagar-
dintos lengvu svingu. O kadangi instrumen-
talistų sudėtis labai įdomi - du akordeonai, 
birbynė, perkusija, gitara ir vokalas, galiu pa-
žadėti, kad tai skambės tikrai ypatingai“, - 
bendrą šventinį savo ir „Subtilu-Z“ pasirody-
mą pristatė Monika Liu.

Prestižinio Berklio koledžo (JAV) auklė-
tinė, išskirtinių muzikinių projektų dalyvė, 
išbandžiusi skirtingiausius amplua, daugeliui 
gerai pažįstama kaip elektroninės muzikos 
atlikėja. Tačiau gruodžio pabaigoje rengiamas 
koncertas visai kitoks tiek turiniu, tiek for-
ma. Dainininkės tai negąsdina, jai įdomu la-
viruoti tarp skirtingų muzikos stilių. „Užau-
gau klausydamasi ir mokydamasi klasikinės 
muzikos, vėliau studijavau džiazą. Savo ma-
lonumui paauglystėje domėjausi popmuzikos, 
elektronine, soulo, hiphopo, alternatyviais 
muzikos stiliais. Mano debiutiniame albume 
(EP) „I Am“ galima išgirsti skirtingų muzi-
kos žanrų, kuriuos man pavyko skoningai ir 
originaliai sujungti, todėl jaučiuosi labai lais-
vai. Vis dėlto, nors daug kartų esu dainavusi 
grojant tikro garso grupei, tokia sudėtimi 
koncertuoti dar neteko. Man tai yra iššūkis, 
nes siekiu organiško skambesio. Prisipažin-
siu, iš pradžių jaudinausi, sukau galvą, kaip 
bus, tačiau prasidėjus mūsų pirmosioms re-

peticijoms žinau, kad viskas pavyks pui-
kiai“, - pasakoja Monika Liu.

Šiuo metu užsienyje gyvenanti ir kurian-
ti talentinga atlikėja jau ne viename interviu 
atskleidė, kad muzikoje ji atrado save: „Nors 
suvokiu, kad ne vien tik muzika yra gyveni-
mas, kad jame yra labai daug visko kito, šiuo 
metu būtent muzika užima didžiausią vietą 
mano gyvenime. Muzika, mano piešiniai, kū-
ryba esu aš.“

Kalėdos dainininkei - ypatingas laikas, ku-
rį ji gali skirti šeimai, todėl artėjančių gra-
žiausių metų švenčių Monika Liu laukia ne-
kantriai: „Man tai svarbiausia metų šventė, 
nes ji labiausiai asocijuojasi su šeima. Kol 

blaškausi po pasaulį, retai sutinku ne tik savo 
artimiausius giminaičius, bet ir tėvus. Taigi 
man itin svarbu, kad visą vakarą praleisiu 
kartu su jais. Be to, pasilepinsiu mamos ir 
tetos maisto šedevrais! Mėgstu žiemą, snie-
gą, šaltuką, namuose papuoštą Kalėdų eglutę 
ir tuos momentus, kai suki galvą, kokia do-
vana nustebinti artimuosius. Labiausiai 
mėgstu dovanoti savo kūrybos arba savo ran-
kų darbo gaminius.“

Kalėdinėmis dainomis lyg gražiausiais 
žaisliukais Monika Liu drauge su instrumen-
tine grupe „Subtilu-Z“ papuoš pasirodymą  
Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

„Kristupo Kalėdose“: 
Monika Liu, „Subtilu-Z“ ir ypatingas skambesys
Iškart po gražiausių metų švenčių, gruo-
džio 27 dieną, festivalis „Kristupo Kalėdos“ 
ragina neprarasti ūpo, apsilankant, ko gero, 
šventiškiausiame koncerte. Šv. Kotrynos 
bažnyčioje pasirodymą surengs dainininkė 
MonIKa LIu ir neseniai dešimtmetį at-
šventusi instrumentinė grupė „Subtilu-Z“.

Šventinis koncertas -  

gruodžio 27 d. 18 val. ir 20.30 val.  

Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

Šventes praskaidrins Monikos Liu 
žavus balsas ir ypatingas skambesys

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 ATIDARYMAS

Restorane L.Čeprackas įrengė mėsos 
brandinimo kamerą ir natūralia ugnimi kūre-
namą uždarą krosnį. „Baltijos šalyse esame 
bene vienintelis restoranas, turintis tokią ka-
merą. Svečiams siūlysime tik sausai brandin-
tą jautieną. Būkime atviri - iš Argentinos, 
Brazilijos, JAV atkeliaujanti mėsa yra šlapio 
brandinimo, nes keliauja vakuuminiuose mai-
šeliuose. Mes norime akcentuoti lietuvišką 
mėsą - vartokime savą prekę. Visada sakau: 
argentinietišką kepsnį gali paragauti Londo-
ne, Paryžiuje ar Vilniuje, tačiau lietuviško taip 
lengvai negausi. Užsienietį juk įdomiau at-
vesti į lietuviškos mėsos restoraną ir išdidžiai 
pasakyti, kad mūsų mėsa - ne blogesnė, o 
dažnai netgi geresnė“, - sakė šefas.

Į restorano atidarymą susirinkę žinomi 
žmonės jau tą patį vakarą galėjo įsitikinti lie-
tuviškos mėsos kokybe. Virtuvės komanda 
patiekė keptos žuvies, jautienos, bulvių, gry-
bų ir kitų gėrybių. Pačiam L.Čeprackui iškil-
mingą kalbą padėjo sakyti jo mama - interjero 

dizainerė Irma Žukienė. Būtent ji rūpinosi 
restorano interjeru, kurį pritaikė ne tik vers-
lo pietums, bet ir iškilmingai vakarienei. Anot 
L.Čepracko, jų tikslas ne tik skaniai pamai-
tinti, bet ir kelti Lietuvos restoranų lygį.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

įkūrė rojų lietuviškos mėsos gerbėjams
„Gamindamas į lėkštę sudedu visą savo 
sielą ir emocijas“, - antradienio vakarą per 
savo restorano Vilniaus centre „Meat  
Steak House“ atidarymą sakė žinomas 
Lietuvos virtuvės šefas LiutauraS 
ČeprackaS. Jis džiaugėsi, kad pagaliau 
išsipildė jo svajonė - atidaryti restoraną 
tikros, geros mėsos gerbėjams.

L.Čeprackas 

Vakarėlio nepraleido ir laidų vedėjai 
Jogaila Morkūnas su žmona Indre

 Virtuvės šefą Liutaurą Čepracką (viduryje) 
restorano atidarymo vakarą palaikė brolis 

Konradas Frankonis ir mama Irma Žukienė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Į restorano atidarymą užsuko  
teisininkė Dainė Baumilė
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 ■ Kiekvienam lietuviui nuostabą tu-
rėtų sukelti žinojimas, kad Lietuvoje yra 28 
tūkst. medžiotojų. Šiame amžiuje, kai veiklų 
ir galimybių pasirinkimo laukas toks platus, 
o laikas toks ribotas, šis žinojimas iš tiesų 
turėtų kelti nuostabą. O tuo labiau kad šiuo-
laikinis medžiotojas į mišką bėga tikrai ne 
bado genamas.

 ■ Pasirodo, priežasčių spektras, kodėl 
Lietuvos vyrai (ir retais atvejais - moterys) me-
džioja, yra itin platus. Daugeliui medžioklė - tai 
viena iš pagrindinių laisvalaikio formų, akty-
vus poilsis, kai bendraujama su gamta, ir net 
savotiška meditacija. Kitiems tai šeimos tra-
dicija ir tautinės kultūros dalis. Žinoma, yra ir 
tokių, kuriems tai būdas patenkinti žudymo 
instinktą ir gauti mėsos. Šis argumentas tu-
rėtų papiktinti dalį visuomenės, bet jeigu pats 
valgote mėsą ir pykstate ant medžiotojų, tai 
pabandykite tuomet atsakyti į tokį klausimą: 
kas blogiau - gyvūnų medžioklė ar gyvulinin-
kystė? Atsakyti į šį klausimą turite patys. Bet 
atsakydami prisiminkite mūsų visuomenėje 
vyraujantį logikos dėsnį: kokybė yra geriau 
negu kiekybė. O remiantis moksliniais tyri-
mais, laukinių gyvūnų mėsa daugeliu atžvilgių 
yra vertingesnė negu naminių. Žvėriena yra 
gausi baltymų, mineralinių medžiagų, vitami-
nų, ypač B1 ir B2, joje yra nesočiosios rieba-
lų rūgšties omega-3.

 ■ Panašu, kad mūsų medžiotojai Lie-
tuvai gali atnešti ir daugiau naudos. Ar susi-
mąstėte kada, kad medžioklė turi panašumo 
į karą? Seime įregistruotas įstatymo projek-
tas, kuris numato, kad įvedus karo padėtį Lie-
tuvoje registruoti medžiotojų klubai ir būreliai 
būtų priskiriami ginkluotosioms pajėgoms.

 ■ Nepaisant medžioklę pateisinančių 
argumentų, dalis visuomenės mano, kad me-
džioklė yra tiesiog gyvūnų žudymas. Tačiau 
žmonės jau taip smarkiai yra sutrikdę gamtos 
balansą, kad civilizuotame krašte žvėrių skai-
čiaus reguliavimas yra būtinas. Jeigu medžio-
tojai neatliktų šio atsakingo darbo, liktų ne-
sureguliuotos plėšrūnų populiacijos ir didėtų 
žala žemės ūkiui, gamtai ir miškams. Afriki-

niam kiaulių marui atslinkus į Lietuvą, valdžia 
būtent medžiotojų rankomis bandė išnaikinti 
pavojų sukėlusius šernus. Tam, kad teisingai 
galima būtų reguliuoti populiaciją, yra reika-
lingas milžiniškas žinių bagažas ir medžioklės 
principų išmanymas.

 ■ Tikras medžiotojas į gyvūną šauna 
tik tada, kai žino, kad nepažeis trapios gamtos 
pusiausvyros. Tam jis turi suvokti gamtoje 
vykstančius procesus. Jo žinių bagaže turi bū-
ti žinios apie ekologiją, žvėrių ir paukščių bio-
logiją, elgseną, apsaugą. Tik turėdamas reika-
lingas žinias medžiotojas mokės atskirti, į ko-

Medžioklė

Ar šiuolaikinis 
žmogus turi 
išmanyti

LeidykLa 
„NacioNaliNė kNyga“

Senovės žmogus būtų neišgyvenęs be 
medžioklės, kuri mūsų protėviams buvo 
išlikimo garantas. Mirsi ar gyvensi - 
priklausė būtent nuo medžioklės rezultatų. 
Dabar medžioklė yra tapusi sudėtingu 
socialiniu reiškiniu, dėl kurio teisingumo 
ir moralumo verta pradėti ginčytis tik 
išgirdus abiejų pusių argumentus.

tel. 8 616 59346, el. paštas nknyga@gmail.com

Sumedžiok Savo Nuolaidą 
kNygomS čia:

PerkaNt 5 kNygaS  
(gali būti SkirtiNgoS, Ne tik  

aPie medžioklę) taikomoS NuolaidoS

Moritsburgo 
medžioklės 
pilis prie 
Drezdeno
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kį gyvūną taikosi, koks jo amžius, lytis, ar 
žvėris apskritai medžiojamas.

 ■ Savo įspūdingą žinių bagažą me-
džiotojas pritaiko ir vykdydamas kitą savo 
veik lą - gamtosaugą. Matyt, mažai kas žino, 
bet gamtosauga Lietuvoje, kaip ir visur pa-
saulyje, gimė būtent iš medžioklės. Todėl ne-
nuostabu, kad pagrindinis šiuolaikinės me-
džioklės principas skelbia: negloboji - neme-
džioji! Tai tausojančios medžioklės principas. 
Tokia medžiok lė ne alina krašto fauną, o ją 
turtina. Atimti gyvybę žvėriui ar paukščiui 
moralinę teisę įgyji tik nuolat ir nuoširdžiai 

rūpindamasis gamta. Tad tikrą šiuolaikinį me-
džiotoją galima prilyginti sodininkui, kasmet 
nuraškančiam savo vaismedžių derlių.

 ■ Lietuvoje kol kas tos išminties 
ir tikro vyriško medžiotojo brandumo labai 
trūksta. Kodėl? Greičiausiai todėl, kad me-
džiotojų žinių bagažas yra nepakankamas. 
Sudėtinga tiek skirtingų temų išmanyti. To-
dėl kiekvieną medžiotoją ir gamtos mėgėją 
turėtų nudžiuginti šiais metais pasirodžiu-
si „Didžioji lietuvos medžioklės knyga“, 
ii tomas.

 ■ „Mes niekada nebuvome lepinami 
literatūros gausa apie medžioklę. Visoms, net 
ir pačioms kukliausioms, per praėjusio am-
žiaus pusę išleistoms medžioklei skirtoms 
lietuviškoms knygoms suskaičiuoti, ko gero, 
pakaktų dviejų rankų pirštų. Beveik visos jos 
dėl didžiulės paklausos kaipmat tapdavo 
biblio grafinėmis retenybėmis. Gal dėl to mū-
sų medžiotojai iki šiol neturėjo knygos, kuri ne 
tik malšintų žinių apie gamtą ir medžioklę troš-
kulį, bet ir keltų estetinį pasigėrėjimą, žadintų 
visuomenės domėjimąsi medžiokle, būtų puiki 
dovana draugui, besidominčiam medžiokle ar 
gamta“, - rašo knygos sudarytojas, įžymus 
gamtininkas, aplinkosaugininkas, buvęs ilga-
metis medžiotojas Selemonas Paltanavičius.

 ■ Knygoje netradiciškai pristatoma 
pati medžioklė, susiejama jos istorinės ištakos 
ir šiandiena, kultūrinė ir estetinė medžioklės 
pusės. Knygos sudarytojai ir autoriai siekė 
atskleisti tikrąją medžioklės sampratą, nes ji 
apima gyvūnų gyvenamų plotų, pačių gyvūnų 
apsaugą, plotų įrengimą, kultūrinius ir etinius 
aspektus. Žinoma, knygoje apie medžioklę yra 
aptariama ir pati medžioklė - tiesioginis gy-
vūno sumedžiojimas - apgalvotas, dėsningas, 
nepadarantis žalos rūšių populiacijoms.

 ■ Leidinyje gausu praktinių patari-
mų, kurių reikia siekiant išmanyti kasdieninę 
medžiotojų veiklą: medžioklės teisę Lietuvo-
je ir Europos Sąjungoje, medžiojamosios fau-
nos apsaugos, gausinimo, apskaitos, gausumo 
reguliavimo, medžiojimo limitų planavimo, 
medžioklės plotų priežiūros ir turtinimo, me-

džioklės būdų ir priemonių, medžioklinių 
gink lų ir šaudybos, atrankinių medžioklių 
principus, gyvūnų ligas ir jų profilaktiką, 
medžiok lės trofėjus ir t.t.

 ■ Jau žinote, kokia vertinga ir brangi 
mėsa yra žvėriena, tad tam, kad jos nesuga-
dintumėte ir tinkamai paruoštumėte, leidiny-
je taip pat pateikiami galimi patiekalų receptai.

 ■ Medžiotojai privalo rūpintis savo 
įvaizdžiu, savo žiniomis ir savo siekiamybe 
tapti sąmoningiausiais žmonėmis gamtoje. Ši 
knyga tam padės, nes jai parengti buvo sutelk-
ti geriausi Lietuvos specialistai - miškininkai, 
medžiotojai, gamtosaugininkai, kinologai ir ki-
ti. Knygos autoriai stengėsi, kad šiame leidi-
nyje būtų galima rasti atsakymus į daugumą 
klausimų, kylančių tiek aktyviam medžiotojui, 
tiek ir eiliniam gamtos mylėtojui. Todėl šis 
leidinys skirtas ne tik medžiotojams, bet ir 
visiems, kurie domisi istorija, medžioklės kul-
tūra, šiuolaikinėmis medžioklės problemomis, 
gamtos apsauga, gyvūnijos išteklių naudojimu.

 ■ Taip pat Lietuvoje yra išleista 
„Didžioji lietuvos medžioklės knyga“, 
i tomas. Joje Jūsų laukia pažintis su lietuviš-
kos medžioklės šaknimis - medžioklės istori-
ja Lietuvoje (nuo seniausių iki dabartinių lai-
kų), medžiojamais paukščiais ir žvėrimis, jų 
aklimatizacija ir reaklimatizacija, seniausiais 
medžiotojų pagalbininkais - šunimis (aptaria-
mas jų įsigijimas, priežiūra, šėrimas, veisimas, 
ligos ir pristatomos skirtingos medžioklei tin-
kamų šunų rūšys). Bene pirmą kartą lietuviš-
kos medžioklinės literatūros istorijoje Jūs ra-
site skyrių, kuriame pateikiami pagrindiniai 
ekologijos mokslo teiginiai.

Parengė Jūratė Bakaitė

Medžioklė

gamtosauga 
Lietuvoje, kaip ir 
visur pasauLyje, 
gimė būtent iš 
medžiokLės

Tykodamas 
medžiotojas
netrikdo 
gyvūnų
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išskirtiniai faktai

l Profesinę karjerą pradėjo kaip modelis, 
būdama vos 11 metų. Pirmą kartą Milos vei-
das ant italų žurnalo „Lei“ viršelio pasirodė 
1987 m. Nuo tada ji buvo fotografuojama vir-
šeliams tūkstančius kartų ir nuolat vaikščio-
jo podiumais bei turėjo kontraktus su garsiau-
siais prekės ženklais. Tačiau Mila visada tvir-
tino, kad dirbti manekene nėra labai įdomu, 
kad šiame versle ji sukasi tik dėl pinigų. Jos 
honorarai siekė iki 3 tūkst. JAV dolerių per 

dieną. 2004 m. buvo brangiausiai apmokamas 
modelis, reklamavęs „L’Oreal“ kosmetiką.

l M.Jovovič kine pirmą kartą nusifilmavo 
būdama 13 metų. Aktorę šlovė užgriuvo 
1996 m. nusifilmavus „Penktajame elemente“ 
su Briusu Vilisu (Bruce Willis). Išgarsino ją 
ir vaidmuo filme „Absoliutus blogis“. Visus 
triukus filmuose aktorė atlieka pati.

l Būdama 16 metų, ištekėjo už 21 metų 
aktoriaus Šono Endriuso (Shawn Andrews), 
tačiau po poros mėnesių vedybos buvo nu-
trauktos. 1997 m. susituokė su režisieriumi 

Luku Besonu (Luc Besson), bet po poros me-
tų išsiskyrė ir su juo.

l M.Jovovič kartu su modeliu Karmen 
Hauk (Carmen Hawk) yra sukūrusi drabužių 
liniją „Jovovich-Hawk“, taip pat bendradar-
biauja su italų mados namais „Marella“.

l Mila yra kairiarankė, ūgis - 175 cm.
l Būdama ambicinga ir atkakli, dar jau-

nystėje iš principo atsisakė keisti pavardę į 
„komerciškai palankesnę“.

Mintys ir pasisakyMai apie 
Modelio darbą, šeiMą

l Nors Mila savo karjerą pradėjo kaip 
modelis, pati sako, kad savo dukterų niekuo-
met neleistų demonstruoti madų. Ji pataria 
tėvams neskubėti atiduoti savo vaikus į ma-
dos pasaulį, nes tai yra žiauri vieta, kur ne-
veikia jokie įstatymai.

l Aktorė ir modelis teigia, kad gimus 
dukterims jos gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojomis, tad pasikeitė visos jos vertybės ir ji 
daugiau nesijaudina dėl niekų. „Buvimas ma-
ma viską pakeičia. Viskas patenka į antrą pla-
ną, net tu pats. Svarbiausias rūpestis tampa 
tik tavo vaikas, daugiau niekas neberūpi. Juk 
kas gali būti blogiau už tavo vaiko ligą, skaus-
mą? Kol dukrelėms viskas gerai, tol ir mano 
gyvenimas bus gražus ir lengvas“, - sako 
M.Jovovič.

l Kartais M.Jovovič pajuokauja sakydama, 
kad neabejoja, jog ji augina bent vieną būsimą 
aktorę: „Mano mama, irgi aktorė, sako, kad 
obuolys nekrenta toli nuo obels. Neabejoju, 
kad mano dukrelė taip pat bus aktorė!“

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

n Mila Nataša Jovovič (Milla Natasha Jovovich) 

gimė 1975 m. gruodžio 17 d. Kijeve, Ukrainoje, 

rusų aktorės Galinos Loginovos ir serbo pediatro 

Bogdano Jovovič (Jovovich) šeimoje.

n Kai Milai buvo šešeri, tėvai persikraustė į JAV, 

Los Andželą.

n 2009 m. rugpjūčio 22 d. Mila ištekėjo 

už režisieriaus Polo V.S.Andersono (Paul 

W.S.Anderson). Pora augina dvi dukras: 2007 m.  

gimusią Ever Gabo (Ever Gabo) ir metukų dar 

neturinčią Dašel Edan (Dashiel Edan).

dosJĖ

Pasikeitę Milos Jovovič prioritetai
Garsioji aktorė, modelis ir dizainerė Mila Jovovič (Milla Jovovich), gruodžio 17 d. 
švęsianti savo keturiasdešimtmetį, tvirtina, kad šventė bus labai rami ir tik tarp  
artimųjų, nes audringi vakarėliai jau seniai esą praeitis.

Mila Jovovič (Milla Jovovich) su 
vyru Polu V.S.Andersonu (Paul W.S. 
Anderson) augina dvi dukreles

EPA-Eltos nuotr.

2015 m. gruodžio 11-17 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Rolandu Vilkončiumi - 39 p.

Vakaro žinios pagal
Rolandą 
Vilkončių
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TRUMPai

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad LNK projekte 
„Žvaigždžių duetai“ dalyvaus kulinarė, knygų autorė 
bei verslininkė Beata NicholsoN. Ji pripažįsta, 
kad laiko stoka buvo pagrindinė baimė, dėl kurios ji 
pasiūlymą priėmė ne iš karto. Vis dėl to dainavimas jai 
ne svetimas. „Dainuoju nuo mažens. Galbūt niekada 
neturėjau ambicijų ir svajonių tapti dainininke, tačiau 
man tikrai labai patinka dainuoti“, - sakė B.Nicholson.

Dainininkas ir televizijos projektų dalyvis 
MartyNas KavaliausKas išbandė naują 
veiklą. Jis tapo dizainerės Evos Mankus laisvalaikio 
drabužių kolekcijos modeliu. Atlikėjui teko pozuoti 
ne vienam, o su Lietuvos dailiojo čiuožimo čem-
pione Rūta Gajauskaite. „Šiuos žmones pasirinkau 
dėl to, kad jie sportiški, aktyvūs ir gražūs. Be to, su 
Martynu bendraujame nuo praeitos kolekcijos foto-
sesijos“, - sakė dizainerė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

TV6   4,9%
TV8   4,3%
TV1   3,4%
Lietuvos rytas TV   3,2%
PBK   2,6%

Info TV   2,2%
REN Lietuva   1,2%
LRT Kultūra   0,9%
Video ir DVD   0,6%
Liuks!   0,5%

TV6   4,2%
Lietuvos rytas TV   3,6%
TV8   3,2%
TV1   2,9%
Info TV   2,8%

PBK   2,6%
REN Lietuva   1,3%
LRT Kultūra   1%
Video ir DVD   0,7%
Liuks!   0,5%

TV3  16,7%

LNK  14,8%

BTV  7,2%

TV3  20,3%

LNK  16,9%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS TV3 12,1

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,5

3 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 10,2

4 NUO...IKI LNK 9,8

5 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,8

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,7

7 VIENAS NAMUOSE TV3 9,4

8 EURO JACKPOT TV3 9,0

9 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,0

10 MOTERYS MELUOJA GERIAU 8 TV3 9,0

Duomenys: TNS LT, 2015 m. lapkričio 30 - gruodžio 6 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  19,9%

Kiti  
kanalai  25,5% NTV Mir Lietuva  5,1%NTV Mir Lietuva  4,9%

BTV  6,6%

LRT Televizija  
8,1%

TV
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infoRMacinės laidos 

Žinias visada stengiuosi pasižiūrėti per tele-
viziją. Jos ten yra koncentruotos ir informatyvios. 
Dažniausiai renkuosi TV3 žinias. Pastebėjau, kad 
ten net ir blogas naujienas pateikia su tam tikru 
pozityvu. Be to, pateikia įvairesnių naujienų.

seRialai 

Dažniausiai žiūriu amerikietiškus, bet 
kartais įsijungiu ir mūsiškius. Įdomu pažiū-
rėti, kaip dirba kolegos. Reikia orientuotis, 
kas vyksta aplinkoje.

PRaMoginės laidos 

Man labai patinka „Auksinis protas“. Be 
to, užmetu akį į „X Faktorių“.

Pokalbių šoU 

Jei būna įdomi tema, susirandu tą laidą 
internete.

„beaTos viRTUvė“ 

Labai mėgstu jos laidą. Man ji patinka kaip 
asmenybė, be to, ir laida įdomi.

ReklaMos inTaRPai 

Reklamų kiekiai erzina, bet suprantu, kad 
be jos televizija neišgyventų.

nUošiRdžių laidų TRūkUMas

Erzina, kad labai dažnai laidose iš musės 
daromas dramblys. Daug laidų kuriama tik 
dėl reitingų. Trūksta tikrų laidų.

filMų PasiRinkiMas 

Netenkina. Nežiūriu filmų per televiziją. 
Dažniau einame į kino teatrus arba žiūrime 
internetu.

švenTinės PRogRaMos 

Nelabai mane sudomina, nes neklausau 
tos muzikos, kurią groja per tuos žiburėlius. 
Man tai neaktualu. Be to, nesinori praleisti 
švenčių prie televizoriaus.

ReiTingai

Dovilę 
Karaliūtę

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Aktorė DOVILĖ KARALIŪTĖ prisipažįsta, 
kad prie televizoriaus praleidžia nedaug 
laiko. Jei nori pasižiūrėti filmą, eina į kino 
teatrą, jei pamato įdomios laidos anonsą, 
ją susiranda internete. Šitaip mergina su-
taupo laiko, mat nereikia žiūrėti reklamų.

Irm
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LRT Televizija  
7,3%
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TELEVIZIJAeterio žmonės

39

- Po pertraukos grįžote į televizi-
jos eterį. Ko labiausiai pasiilgote?

- Nebuvo taip, kad būčiau visiškai iš-
ėjęs iš televizijos, todėl ir ko nors pasi-
ilgti nespėjau. Buvo specialių projektų, 
kuriuos vedžiau. Be abejo, visada smagu, 
kai po gero tiesioginio eterio lieka malo-
nus jausmas viduje. Panašiai būna ir po 
gero sporto - kokią valandą ar dvi jautie-
si tarsi aukščiau pakylėtas.

- Kas jums žiniose yra sunkiausia?
- Sunkiausia yra nenuklysti už griež-

tų rėmų. Žiniose negali būti jokios impro-
vizacijos. O aš improvizuoti mėgstu, todėl 
kartais save reikia suvaldyti, kad to ne-
padaryčiau.

- Kokios žinių vedėjo savybės yra 
labiausiai vertinamos?

- Sunku pasakyti. Asmeniškai aš pir-
miausia galvoju apie žiūrovą, kuris yra ki-
toje ekrano pusėje. Manau, svarbiausia yra 
užtikrintai ir patikimai perteikti informaci-
ją, kad ją žiūrovas lengvai priimtų. Galima 
pasakyti labai daug protingų žodžių, bet ne-
perduoti jokios žinios. Tai nėra žinių tikslas.

- Kaip manote, ar amžius, patirtis, 
lytis yra svarbūs renkantis žinių ve-
dėją?

- Kiek žmonių, tiek skirtingų ir nuo-
monių. Nė vienas negimėme ką nors mo-
kėdami, todėl natūralu, kad turime įgyti 
tam tikros patirties. Dėl amžiaus - sunku 
pasakyti. Jei pažiūrėsime pasaulinę prak-
tiką, ten irgi viskas yra labai įvairu. Pa-
vyzdžiui, BBC kanale žinias skaito tik 
vyresnio amžiaus žmonės. Bet, tarkim, 
kokiame CNN dažnai matai ir labai jaunų 
žmonių. Tad amžinas klausimas - ko nori 
žiūrovas? Manau, kad žiūrovas tiesiog ti-
ki arba netiki. Nebūtinas grožio konkur-
sas, kad žiūrovas patikėtų žinių vedėju.

- Kas patį žiniose labiausiai er-
zina?

- Nėra tokių dalykų. Manęs niekas 
neerzina. Bent jau dabar. Man tai nauja 
patirtis. Aišku, kartais kiek sunkiau bū-
na, kai turi pranešti naujienas apie ko-
kius nors tragiškus įvykius, bet negali 
užsimerkti į tai, kas vyksta.

- Gal šventiniu laikotarpiu žiū-
rovai gali tikėtis daugiau teigiamų 
naujienų?

- Nebūtinai šventiniu. Tų pozityvių 
naujienų nuolatos būna. Tik žmonės 
dažniausiai linkę užfiksuoti tai, kas yra 
negero. Tokia yra žmogiška prigimtis.

- Ne paslaptis, kad žinių vedė-
jams reikia dirbti ir per šventes. 
Neapmaudu?

- Man tai nėra nieko naujo. Visą 
gyvenimą mano darbai buvo per 
šventes. Kai pradėjau darbus radi-
juje, tekdavo atlaikyti naujoko sin-
dromą ir dirbti naujametę naktį. 
Taip buvo ne vieną ir ne du kartus, 
dėl to aš nesijaudinu, o ir šeima 
tai puikiausiai supranta. Šventės 
vienaip ar kitaip įvyks, nes etery-
je vis tiek nebūni 24 valandas.

- Kokių artėjančių švenčių 
tradicijų laikotės?

- Visuomet su šeima praleidžia-
me Kūčių vakarą ir Kalėdų pietus. 
Tai yra šeimos šventė, ir vaikai, ku-
rie dabar jau yra paaug liai, gal jau 
pradeda truputį pasiraukyti, bet Kū-
čių vakarą visada sėdame prie stalo, 
nukrauto 12 patiekalų. Be to, per 
Kūčias puošiame eglutę. Niekada 
to nedarome gruodžio pradžioje. 
Tada šventės prarastų savo 
sak ralumą.

Nors televizijos laidų vedėjas RolaNdas VilkoNčius (39) prisipažino, 
kad eteryje mėgsta improvizuoti, kol kas jam tai teks pamiršti, mat nuo šiol 
jis yra lNk vakaro žinių vedėjas. Jo užduotis - žiūrovams objektyviai ir  
patikimai pateikti svarbiausias dienos naujienas. o kokių gi naujienų šios 
pareigos įnešė į paties Rolando gyvenimą? apie visa tai jis papasakojo  
trumpame interviu.

R.Vilkončiaus 
šventės tiesioginiame eteryje
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Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 16.55  „Muchtaro
  sugrįžimas“

 20.30  Muzikinis 
  gimtadienis

 21.00   „Vario audra“ 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Turbo“

 TV8
6.30 Gardu Gardu. 7.00 TV Pagalba. 8.40, 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 10.05 Senoji anima-
cija. 11.05 „Neišskiriamos“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti“. 17.00 „Laukinukė“. 18.00, 
22.45 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 21.00 „Į paskaitas su tėvais“. 0.45 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.25 Vakarų efektas. 12.00 Krepši-
nio pasaulyje su V.Mačiuliu. 12.25 Statyk! 12.50 
Autopilotas. 13.20 Nuo... Iki. 13.55 Pagalbos 
skambutis. 14.30 24 valandos. 15.30 Mes pa-
čios. 16.00 „Diktatorių ponios“. 17.00 Info diena. 
21.00 Panikos kambarys. 21.25 Vakarų efektas. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 „Viskas 
nuo pradžių“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.50, 5.05 Mados nuosprendis. 17.55 
Lauk manęs. 18.55 „Jumorina“. 20.00 Laikas. 20.35 
Lietuvos laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.20 Izmai-
lovo parkas. 0.05 Vakaras su Urgantu. 1.25 SinCity.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šei-
mos detektyvas“. 14.00 Mūsų žmogus. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
Pirmosios Rusijos nacionalinės muzikos pre-
mijos teikimas. 23.05 „Nika“. 1.45 „Vestuvės“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.45 Rusiškas vairavimas. 8.10 
„Gobšumas“. 9.00, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.00, 18.25 Šeimos dramos. 12.45, 17.30 Tin-
kama priemonė. 14.35 Nuteisk mane. 15.35,1.10 
Dar ne vakaras. 16.30 Keista byla. 21.30 Mums 
net nesisapnavo. 0.20 Dokumentinis projektas. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 09“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Voratinklis 8“. 22.35 Dauguma. 23.35 „G“ 
laikas su V.Galyginu. 0.05 Kriminalinė Rusija. 0.40 
„Nuodėmės sostinė“. 2.35 „Teisingas mentas 3“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00, 19.30 „Akmenų 
atmintis“. 8.30 „Pono Balagano pasakos“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
5.10 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 „Pagal-
bos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 
„Determinatorius“. 16.20 J.Cygano benefisas 
(2). 17.20 Myliu kiną. 17.55 Ekologijos laida. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Pramoginė laida. 
20.25 Cafe Historia. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Ajerai“. 2.15 Animaci-
niai f. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
5.00 „Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 7.30 „Į 
stebuklą“. 9.30 „Džeinė Eir“. 11.40 „Imoge-
ne“. 13.30 „Superbombonešis: naikinti viską“. 
15.30 „Pamišęs dėl tavęs“. 17.10 „Išlikimo 
eksperimentas“. 19.00 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas“. 20.45 „Prieš pakratant kojas“. 22.30 
„Pėdsakai“. 0.30 „Septyneri metai Tibete“. 3.00 
„Superbombonešis: naikinti viską“. 

 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 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Aliaska. 
Įlankos mūšis. 14.30 Traukiniu į Aliaską. 21.00, 
2.50 Diletantas prieš ekspertą. 22.00, 3.40 
Pasaulio keistuoliai. 23.00, 4.30 Nemėginkite 
pakartoti. 24.00, 5.20 Katastrofa ant ratų. 0.30, 
5.45 Kas nutiko vėliau. 1.00 Derenas Brau-
nas. Baimė ir tikėjimas. 1.55 Nepaaiškinami 
reiškiniai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Neįprastas maistas. 21.00, 3.00 
Gyvenimas ant ežero. 22.00, 4.00 Statybos 
Aliaskoje. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Farai (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Turbo“.
21.15 Veiksmo f. 

„Keršytojai“  
(N-7).

0.10 Veiksmo f. 
„Pastorius su  
kulkosvaidžiu“ 
(N-14).

2.35 Komedija 
„Kaukazo belaisvė 
arba nauji Šuriko 
nuotykiai“.

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50  „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.45 Lietuvos superšefas.
11.10 Tikras gyvenimas. 

„Konkurentai“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Sužadėtinis“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

(N-7).
21.00 Auksinio dueto 

Kalėdos. Vedėjai: 
T.Ališauskas ir 
U.Skons  manaitė. 
Atlikėjai: I.Puzaraitė, 
M.Jampolskis, V.Ge -
nytė, R.Rudokas, 
I.Sta  ro šaitė, Ž.Žva-
gulis, K.Ne mycko, 
D.Zvon kus, „Pop 
Ladies“, „Čilinam“ ir kt.

23.50 Veiksmo f. 
„Misionierius“ (N-14).

1.45 Veiksmo trileris 
„Pasmerktieji“ (N-14).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Specialus tyrimas.
12.00 Žinios.
12.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Imperija“ 

(N-14).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Nikonovas ir Ko“ 
(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 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo drama 

„Samdiniai“  
(N-14).

23.35 „Sausas įstatymas“ 
(N-14).

0.40 „Tramdytojai“ 
(N-14).

1.30 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.40 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 Sąmokslo teorija 
(N-7).

12.50 Karalius nuogas 
(N-7).

14.00 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 VO Gelbėkit vai-

kus. „Už vaikystę“. 
Speciali laida.

17.25 „Viskas apie 
gyvūnus“.

18.00 Reporteris.
18.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Muzikinis 

gimtadienis.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 2.55 

Siaubo f. „Piranijos. 
Skraidančios  
žudikės“ (S).

1.00 Veiksmo f. 
„Greitas ir negyvas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Oratorija apie šv. 

Pranciškų.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pasaulio biatlono taurė. 

Moterų 7,5 km sprin-
tas. Tiesioginė translia-
cija iš Hochfilzeno.

13.45 „Didžiosios visa-
tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

14.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

15.00 Gustavo enciklopedija.
15.30 Pasaulio biatlono taurė. 

Vyrų 10 km sprintas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Hochfilzeno.

17.00 Šoblės kino klubas 
pristato. „Lernavan“.

17.30 Visu garsu.
18.15 Skrajojimai tyloje su 

A.Stoniu ir A.Mateliu.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 A.Dausos 75-mečiui. 

Drama „Kur iškeliau-
ja pasakos“.

20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultmisijos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Kriminalinis trileris 

„Amerikos  
gangsteris“ (N-14).

 20.30   Labanaktukas
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 21.10  „Muzikinės 
  kovos“

 1.15  „Avarija.
 Šeima pavojuje“

 16.45  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

6.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 2“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.50 „Nebylus liudijimas. 

Sprendimai“ (N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Vaikų namai“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 Detektyvas 
„Brokenvudo  
paslaptys. Surūgęs 
vynas“ (N-7).

21.00 Detektyvas 
„Bekas 4. Palaidotas 
gyvas“ (N-14).

22.55 Snobo kinas. 
Drama „Kablys“ 
(N-14).

0.30 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Imperija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Trileris „Kietasis 

būrys“ (N-14).
1.15 Trileris „Avarija. 

Šeima pavojuje“ 
(N-14).

2.50 „Greislendas“ 
(N-14).

3.40 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

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

11.00 „Kontinentų 
kelionė“.

12.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

14.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

16.30 Reidas.
17.00 Pasaulis pro 

traukinio langą.
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Tėvai 

už borto“.
21.10 „Muzikinės 

kovos“.
23.10 Balticum TV 

žinios.
23.40 „Meilė Ibizoje“ 

(N-14).

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

Filipas Sovažas - nepalaužiamas karo veteranas. Pastaruosius trejus me-
tus jis praleido kariaudamas Afganistane ir Irake, o grįžęs namo sulaukia 
pasiūlymo būti garsaus sunkiasvorio boksininko apsauginiu. Sportinin-
kas, dabar klestintis verslininkas, apsaugos ieško, nes jam nerimą kelia, 
kad iš kalėjimo paleidžiamas senas priešas.

TV6
23.00

rekomenduoja

„KERŠYTOJAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Joss Whedon.
Vaidina: Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo.

Superherojų akiratyje netikėtai pa-
sirodęs priešas kelia grėsmę pasau-
lio saugumui. Nikas Faris, tarptauti-
nės taikos palaikymo organizacijos 
„Skydas“ vadovas, suvokia, kad ne-
išsivers be superherojų pagalbos.

„PASMERKTIEJI“
Veiksmo Trileris. JAV. 2007. 
Režisierius: Scott Wiper. 
Vaidina: Steve Austin, 
Vinnie Jones, Tory Mussett.

Džekas Konradas - pavojingas 
kalinys, laukiantis mirties nuo-
sp  rendžio vykdymo. Netikėtai jis 
patenka į televizijos prodiuserio 
rankas. Džekas ir dar devyni kali-
niai nugabenami į negyvenamą 
salą, kur turės kautis iki mirties.

„SAMDINIAI“
Veiksmo drama. Jungtinė 
Karalystė. 2011.
Režisierius: Paris Leonti.
Vaidina: Robert Furcilla, 
Kirsty Mitchell, Rob James-Collier.

Pasakojimas apie tai, kaip vienos Bal-
kanų šalies teritorijoje po karinio per-
versmo buvo nusiųsta speciali gru-
pė. Jai nurodyta gelbėti diplomatinį 
personalą ir sučiupti karo nusikaltėlį.

TV3
21.15

BTV
21.30

LNK
1.45

 ANIMAL PLANET
7.25, 13.45, 17.25 Ryklių atakos. 8.15, 23.50, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50 Daktaras Džefas. 16.30 Čarlis 
ir Džesika. 18.20, 22.00, 1.40 Upių pabaisos. 20.10, 
5.49 Riaumoti su liūtais. 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 

 SPORT1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - Mursijos „UCAM“. 2015-12-06. 8.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 3 etapas. 
Vyrai. 8.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
3 etapas. Moterys. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 8 turo apžvalga. 9.30 KOK World 
series. Bušido kovos. 12.00 NBA krepšinio lyga. 
Toronto „Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-
12-06. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ 
- „PSV Eindhoven“. 2015-12-05. 16.00, 3.00 Rusijos 
„Premier league“. „Dinamo“ - „Lokomotiv“. 2015-11-
30. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 3 
etapas. Vyrai. 20.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempi-
onatas. 3 etapas. Moterys. 21.00 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ lygos 9 turo apžvalga. Premjera 
21.30 KOK World series. Bušido kovos. Premjera. 
24.00 „M1 Iššūkis“. JAV rytai - Rusijos „Russian 
Legion“. Finalas. Kovinis sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 UEFA Europos lyga. „Sion“ - „Liverpool“. 
8.50 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 10.40 
Boksas. Stephenas Smithas - Devisas Boschiero. 
11.25 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Neftekhimik“. 
13.25 Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Laboral Kutxa“. 
15.15 Eurolyga. „Maccabi“ - „Brose Baskets“. 
17.05 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 18.55 
Eurolyga. CSKA - „Darussafaka“. Tiesioginė trans-
liacija. 20.55 Eurolyga. „Bayern“ - „Real“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.00 Eurolyga. „Strasbourg“ -
„Chimki“. 0.50 Premier lygos apžvalga. 1.20 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 1.50 Eurolyga. „Bay-
ern“ - „Real“. 3.40 „Trans World Sport“ žurnalas. 
5.10 Eurolyga. CSKA - „Darussafaka“. 

 EuROSPORT
6.00 FIFA futbolo apžvalga. 6.25 Futbolo apž-
valga. 6.30 Angliškasis biliardas. Didžiosios 
Britanijos čempionatas. 8.00, 22.30 Sporto 
linksmybės. 9.30 Kalnų slidinėjimas. 9.45, 17.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 10.45, 15.15, 23.30 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 14.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 18.00, 
2.30 Angliškasis biliardas. Europos turas. 23.00 
Pasaulio medkirčių čempionatas. 1.00 Jojimas. 
1.15 Motosportas. TBA. 1.30 Galiūnų varžybos. 
Čempionų lyga. 4.00 Kovotojų klubas.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

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

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“.
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 „Simpsonai“ (N-7).
11.00 „Ozo legendos. 

Sugrįžimas į 
Smaragdo miestą“.

12.50 Nuotykių komedija 
„Netikra vienuolė“ 
(N-7).

14.55 Nuotykių komedija 
„Čihuahua iš Beverli 
Hilso“.

16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Vienas 

namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke“ 
(N-7).

22.00 Veiksmo f. „Greiti ir 
įsiutę 2“ (N-14).

0.10 Siaubo trileris 
„Lemtingas  
posūkis 3. Palikti 
mirčiai“ (S).

1.55 Drama „Aklųjų šalis“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Senelis Šaltis ir 

vasara“.
10.00 Komedija „Peliukas 

Stiuartas Litlis“.
11.45 Nuotykių komedija 

„Denis - grės-
mė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

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

„Rango“.
21.45 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo 
obels“ (N-7).

24.00 Romantinė drama 
„Viskas ore!“ (N-14).

2.10 Veiksmo f. 
„Misionierius“ 
(N-14).

6.05 Bėdų turgus.
6.50 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 Hanso Kristiano 

Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
„Pasakininkas“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 1.00 „Kūno kilmės 

mįslės. Žuvis“.
12.55 Žinios.
13.00 „Kūno kilmės mįslės. 

Roplys“.
13.55 „Šerloko Holmso 

nuotykiai“ (N-7).
15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Iškilmingas Palangos 

koncertų salės atida-
rymas.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Dainų daina“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Fantastinė komedija 

„Širdis ir sielos“ .
0.55 Trumposios žinios.

 21.00  „Dainų daina“ 12.50  „Netikra vienuolė“

ŠeŠtadienis

„GREITI IR ĮSIUTĘ 2“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 2003.
Režisierius: John Singleton.
Vaidina: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes.

Buvęs policininkas Brajanas O’Koneris su buvusiu nusikaltėliu Romanu 
Pirsu turi pristatyti nešvarius pinigus Majamio narkotikų mafijos bosui 
Karteriui Veronei, o iš tiesų - padėti policijos agentei Monikai Klementei 
sulaikyti Veronę. Lemtingos lenktynės netrukus įvyks po svilinančia Majamio 
saule. Tada ir paaiškės, kuris kiečiausias, kam lemta gyventi, o kam - mirti.

rekomenduoja

„DIDŽIOSIOS MOTUŠĖS 
NAMAI. OBUOLYS NUO OBELS“
Veiksmo komedija. JAV. 2011.
Režisierius: John Whitesell.
Vaidina: Martin Lawrence, 
Brandon Timothy Jackson, 
Jessica Lucas.

FTB agentas Malkolmas tampa 
žudynių mergaičių meno mo-
kykloje liudininku ir suvokia, kad 
privalo nedelsdamas rasti ir nu-
bausti žudiką. Į pagalbą jis pasi-
telkia savo septyniolikmetį po-
sūnį Trentą, ir duetas keliauja į 
nusikaltimo vietą. 

„BEVERLI HILSO 
POLICININKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1984.
Režisierius: Martin Brest.
Vaidina: Eddie Murphy, 
Judge Reinhold, Lisa Eilbacher.

Detroito policininkas Akselis nuta-
ria keliauti į Kaliforniją tirti draugo 
nužudymo ir pričiupti žudiko. Įta-
riamasis vadovauja meno dirbinių 
kontrabandos grupuotei. Akselis 
susipažįsta su dviem Beverli Hilso 
policininkais ir pradeda su jais dirbti. 
Akselio užsispyrimas labai nepatinka 
vietos policijos vadui...

„PLANAS B“
komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Greg Yaitanes.
Vaidina: Frank Pellegrino, 
Paul Sorvino, Anthony DeSando.

Nužudęs savo skolininką, mafijos 
vadeiva Džozefas Melonis per lai-
dotuves praneša našlei, kad jai teks 
atidirbti skolas. Fren - gera ir klusni 
moteris, todėl pradeda dirbti Melo-
nio biure. Netrukus Džozefas liepia 
jai nešioti pistoletą. Moteris patenka 
į susišaudymą ir išgelbėja Džozefą. 

LNK
21.45

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Senoji 
animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Rezidentai“. 
11.00 Menų sala. 11.30 Padėkime augti. 12.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šuolis! 
18.00 „Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Bangi-
nių paslaptis 2“. 22.50 „Į paskaitas su tėvais“. 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje. 15.00 Autopilotas. 
15.30 Apie žūklę. 15.55 KK2. 17.40 Dviračio 
šou. 19.00 Panikos kambarys. 19.30 „Diktatorių 
ponios“. 20.30 Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne vie-
nas kelyje. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Vakarų 
efektas. 23.05 Yra, kaip yra. 1.05 24 valandos. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.05 
„Pororo. Mažasis pingviniukas“. 10.25 Ska-
nėstas. 11.00, 17.00 Naujienos. 11.15 „Jumo-
rina“. 13.25, 17.10 „Išduok, jeigu myli“. 18.10 
„Tyrimas parodys“ su V.Markinu. 19.00 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 
Ekstrasensų mūšis. 22.40 Šiandien vakare. 0.15 
Boksas. 1.10 EURONEWS. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Juoko kambarys. 4.50, 7.20 Rūgštieji obuo-
liai. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.10, 10.10, 
13.20 Žinios. Maskva. 8.30 Eismo taisyklės. 9.20 
Aleksandras Michailovas. 10.25 „Dvi žmonos“. 
11.20, 13.30 „Du Ivanai“. 15.40 Žinios - jėga. 
16.35 Svarbiausia scena. 20.00 „Per daug graži 
žmona“. 23.50 „Ištekėti už kapitono“.

 REN
7.05 „Fiksikai“. 7.25 Kviestinė vakarienė. 12.00 
„Slaptosios teritorijos“. 13.55 „Žmonijos lopšys: 
pavogta tiesa“. 15.55 „V ir M“. 16.50 Pažink mū-
siškius! 17.45 Rusiškas vairavimas. 18.30 Žiūrėti 
visiems! 19.30 „Jumorina“. 21.20 „Šamanė“. 
23.00 Michailo Zadornovo koncertas „Vyrai ir 
moterys“. 0.40 „NSO. Svarbios paskirties byla“. 

 NTV MIR
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 9.20 Gaminame su 
A.Zyminu. 9.55 „Kulinarinė dvikova“ su Dmitrijumi 
Nazarovu. 10.55 Buto klausimas. 12.20 Aš lieknėju. 
13.20 Važiuosime, pavalgysime! 14.10 „Sviestas“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
Centrinė televizija. 19.00 Naujos Rusijos sensaci-
jos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 50 atspalvių. Belo-
va. 22.00 „Geriausi priešai“. 

TV6
22.30

 17.00  Lietuvos 
 superšefas

TV3
22.00

TV1
22.50
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Europos 

mėgėjų  
galiūnų  
čempionatas 
Lietuvoje.

12.00 Savaitės 
kriminalai  
(N-7).

12.30 „Svotai“ (N-7).
14.55 Mistinės 

istorijos  
(N-7).

16.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Labai 
juokinga  
laida.

19.30 Muzikinė 
kaukė.

22.10 Veiksmo f. 
„Čempionas 2“ 
(N-14).

0.15 Siaubo f. 
„Požemių  
gyventojai“ (S).

2.05 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kelionių vėjai. 

Gruzija.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.30 Dokumentinis f. 
„Viskas apie gyvūnus“.

10.30 Vaivos pranašystės.
11.30 „Vera. Vaiduoklis“.
13.30, 15.20 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00 Žinios. 

Orai.
15.55 VO Gelbėkit vai-

kus. „Už vaikystę“. 
Speciali laida.

16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30 Karalius nuogas 

(N-7).
18.30 Metų automobilis 

2016.
19.30 Ginčas (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.35 Veiksmo f. 

„Kodas“ (N-14).
23.50 Kovinis f. 

„Paskutinis drako-
nas“ (N-14).

2.05 „Vera. Vaiduoklis“ 
(N-7).

5.15 Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 Dar pažiūrėsim.

6.05 Rašytoja Laura 
Sintija Černiauskaitė.

6.45 Vaikštūnas Ro Ra.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.40 „Keliaukime kartu. 

Lvovas“. 1 d.
11.15 Didžioji Lietuva. 
11.45 Režisierės Dalios 

Ibelhauptaitės susiti-
kimas su studentais.

12.30 Pasaulio biatlono taurė. 
13.20 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 
14.00 „Kaip jums patinka“.
16.30 Pasaulio biatlono taurė.  
17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 „Haudis Gaudis“.
18.30 „Vakavilis“.
19.00 Europos futbolo 

čempionato burtai. 
20.10 „Lemtingas 

susitikimas“.
20.25 „Išpažintis“.
21.00 Iškilmingas Palangos 

koncertų salės atida-
rymas. 

22.30 Stanislovas Žvirgždas.
23.00 IQ presingas.
23.30 ARTS21. 
24.00 Panorama.

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 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Pagaminta 
Italijoje.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 Nustebink mane.
18.00 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
19.00 Romantinė 

drama „Iš Utos 
Danielos kolekcijos. 
Kas bučiuoja dakta-
rą?“ (N-7).

21.00 Detektyvas „Diktė. 
Teisė ir pareiga“ 
(N-7).

22.50 Komedija „Planas B“ 
(N-7).

1.00 „Begėdis“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 Kino aistruoliai 

(N-7).
12.00 Sporto žmonės.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ -  
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Utenos.

19.00 Nuotykių f. 
„Krokodilas  
Dandis 2“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. „Beverli 
Hilso policininkas“ 
(N-14).

0.40 Romantinė drama 
„Gimę mylėti“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

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

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Širdies 

muzika“.
18.25 „Mano mama 

dinozaurė“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.30 Reidas.
23.00 „Geri 

kaimynai“ (S).

 11.45  D.Ibelhauptaitės 
susitikimas su studentais

 19.30  Ginčas 19.30  Muzikinė kaukė  18.25  „Mano mama 
 dinozaurė“

 6.20  „Didingasis
 amžius“

TV PROGRAMAgruodžio 12 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.20 Polonija 24. 12.50 Svei-
ka, Polonija. 13.50, 22.40, 4.30 Sveikinimų 
koncertas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „... ir nesigailėk 
to (filmas apie Francišeką Valickį)“. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, 
kaip meilė“. 19.50, 6.35 Savaitraštis.pl. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Ugniagesiai“. 23.05, 
4.50 „Kodėl ne!“ 0.55 Provincijos lobiai. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.20 „Išlikimo eksperimentas“. 7.20 „Brangioji 
pakeleivė“. 9.15 „Septyneri metai Tibete“. 11.40 
„Piteris Penas“. 13.40 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas“. 15.30 „Labai geros mergaitės“. 17.10 
„Vienas šansas“. 19.00 „Erina Brokovič“. 21.25 
„Kaliniai“. 24.00 „Moteris juodais drabužiais“. 
2.00 „Erina Brokovič“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia. 6.35 Kaip tai pagaminta. 
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji pavara. 
9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Jukono vyrai. 15.25 Lobių 
ieškotojai. Gyvačių sala. 16.20 B.Grilsas. Tiesa 
riba. 17.15 Pasprukti nuo persekiotojų. 18.10 
Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 Edas Stafordas. Į 
nežinomybę. 20.00 Penktoji pavara. 21.00, 2.50 
Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 22.00, 
3.40 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 
23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai. 24.00, 5.20 
Sandėlių karai. Kanada. 1.00 Katastrofa ant ratų. 
1.55 Antžmogiškasis mokslas. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliauto-
jas. 8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
11.00, 17.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 
Viešbučių verslas. 13.00 Šeino Delijos kelionė 
po prieskonių šalį. 16.00 Atjungti nuo tinklo. 
18.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 19.00 Karai 
dėl bagažo. 20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00, 
3.00 Kelionė laiku su Brajanu Angeriu. 22.00, 
1.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 
2.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 Didelės virtuvės. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
12.50, 16.30, 0.45, 4.15 Liūtė karalienė. 13.45, 
1.40 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 
15.35, 3.25 Ryklių atakos. 17.25 Upių pabaisos. 
18.20, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 19.15 Kinija 
žurnalisto akimis. 20.10 Su Džeine Gudol. Žmo-
gaus ir šimpanzės panašumai. 21.05 Mirtinos 
salos. 22.00 Daktaras Džefas. 22.55, 5.02 Upių 
pabaisos. 23.50 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
7.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. 
Bernard Tomic - Ivo Karlovic. 2014 m. 9.30, 5.00 
KOK World series. Bušido kovos. 12.00 NBA 
krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Fynikso 
„Suns“. 2015-12-06. 14.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Prancūzija. 16.00 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 
2015-12-06. 18.00 KOK World series. Bušido 
kovos. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Roda JC“. 
22.45 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
23.45 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 
24.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio 
lyga. Bruklino „Nets“ - Los Andželo „Clippers“. 
2.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Bayern“ - „Real“. 8.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Strasbourg“ - „Chimki“. 
10.40 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Wolf-
sburg“ - „Manchester United“. 12.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ - „Porto“. 
14.20 Boksas. Vladimiras Kličko - Kubratas 
Pulevas. 15.15 Florbolas. Pasaulio čempionato 
finalas. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Sunderland“ - „Wat-
ford“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.25 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ 
- „Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Swansea“. 23.20 Florbolas. 
Pasaulio čempionato finalas. 1.35 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Sunderland“ - „Watford“. 

 eurosPorT
6.00, 19.45, 3.00 Angliškasis biliardas. Europos 
turas. 8.00 Futbolo žvaigždės. 8.30 Pietų Ameri-
kos futbolo apžvalga. 9.00 FIFA futbolo apžvalga. 
9.30, 16.15, 22.30, 2.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 10.15, 13.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 12.30, 15.30, 
23.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 18.45, 1.30, 5.30 
Žiemos sporto apžvalga. 24.00 Jojimas. 

 19.00  „Krokodilas 
 Dandis 2“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.30  Krepšinio pasaulyje 
 su Vidu Mačiuliu

 6.45  Marius
 Ivaškevičius

 22.40  „Pavojingi 
 jausmai“

 10.00  „Šuo futbolininkas. 
 Europos taurė“

 19.30  X Faktorius

 TV8
6.05 Menų sala. 6.30 Mitybos ir sporto ba-
lansas. 7.00 Senoji animacija. 8.00 Beatos 
virtuvė. 9.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra +. 12.00 
„Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-
7). 15.00 Chorų karai. 18.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Afrika. Ten, kur kviečia širdis“ (N-7). 
22.55 „Secret of the Whales“. 0.40 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televi-
trina. 6.45 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 
8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dviračio 
šou. 11.55, 1.55 Statyk! 12.25, 1.25 Ne vienas 
kelyje. 12.55 Apie žūklę. 13.25 Vakarų efektas. 
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 24 valandos (N-
7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Diagnozė. 
Valdžia. 20.30 Panikos kambarys. 21.00 Vaka-
rų efektas. 21.30 „Alfa“ savaitė. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.30 
„Diktatorių ponios“. 23.30 Valanda su Rūta. 
0.45 Nuo... Iki. 

 PBK
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol visi namie. 
10.05 „Pororo. Mažasis pingviniukas“. 10.15 
„Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 11.20 Sen-
daikčių turgus. 12.05 Sekmadienio svečiai. 
13.10 Irinos Alegrovos koncertas. 15.20 „Jeigu 
myli - atleisk“. 17.35 „Vienas prie vieno“. 
21.00 Laikas. 23.05 „Metodas“. 0.05 „Tyrimas 
parodys“ su V.Markinu. 0.45 EURONEWS. 1.15 
„Ekstrasensų mūšis. Savi prieš svetimus. 3.00 
„Jūrmala“. Juoko festivalis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 Juoko kambarys. 4.45 „Per daug graži 
žmona“. 8.00 Pats sau režisierius. 8.50 
J.Petrosiano humoro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 
10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 
10.55 Juoktis leidžiama. 11.50, 13.15 „Širdies 
atmintis“. 15.55 „Žydroji paukštė’. 21.00 Sekma-
dienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Naktinė 
neužmirštuolė“. 1.25 „Sekmadienio tėtis“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 „Šamanė“. 8.50 „Banditų 
Peterburgas: Baronas“. 13.45-18.35 „Bandi-
tų Peterburgas: Advokatas“. 23.25 Z.Prilepino 
muzikinis šou „Druska“. 0.45 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus gerai! 
8.25 Valgome namie! 9.25 Pirmoji pavara. 10.05 
„Technikos stebuklas“. 10.55 Sodininkų atsakas. 
12.25 Medicinos paslaptys. 13.00 „Mūsų „Potre-
bnadzor“. Neleisk savęs apgauti! 14.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Savaitės akcentai. 18.00 „Taškas“ su Maksimu 
Ševčenka. 18.50 „Šamanas 2“. 22.35 Propaganda. 
23.05 „Petrovičius“. 1.05 „Nuodėmės sostinė“. 

 TV PolonIa
9.40, 18.25, 1.40 Lenkija su Miodeku. 9.50 „Kas-
dien su gamta“. 10.20 Ekologijos laida. 10.50 
Grūdas. 11.20 „Kelias“. 12.30, 0.35 Sveikinimų 
koncertas. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45, 0.20 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio 
jaunimo dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių trans-
liacija. 15.40 J.Stečkovskos koncertas „Femme 
Fatale“. 16.35 Okrasa laužo taisykles. 17.05 Svei-
katos ir grožio alchemija. 17.25 7 kultūrų festivalis 
- „Brathanki“ (1). 17.55 Šokantis su gamta. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 
0.55 Valstybės interesai. 20.25, 1.25 Pramoginė 
laida. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45 
„Aukštesnioji jėga“. 22.40 TV teatras: spektaklis 
„Pabėgo man putpelė“. 1994. 2.45 Animacinis f. . 

 TV1000
10.40 „Laimė viena nevaikšto“. 12.40 „Pėdsakai“. 
14.40 „Erina Brokovič“. 17.00 „Neliečiamieji“. 
19.00 „Geriausias pasiūlymas“. 21.15 „Romeo ir 
Džiuljeta“. 23.20 „Ieškomiausias žmogus“. 

 DIscoVeRy 
8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų grio-
vėjai. 10.05 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 
10.55 Prasti inžinierių sprendimai. 11.50 Troja. 
12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl 
konteinerių. 14.30 Legendiniai automobiliai. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Rūdžių 
imperija. 17.15 Nesėkmių garažas. 18.10 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 20.00 Lobių ieško-
tojai. 21.00 Nuogi ir išsigandę. 22.00 Išgyventi 
drauge. 23.00 Sabi Sand liūtai. Kraujo broliai. 

 TRaVel
9.00, 14.30 Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 11.00 Namai ant ratų. 12.00, 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statybos Alias-
koje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 16.00 Prabangūs 
traukiniai. 17.00 Sunki kelionė traukiniais. 18.00 In-
dija. 19.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 
21.00 Istorinių vietovių paslaptys. 22.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

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

Donaldas ir  
draugai“.

8.30 „Legenda apie Korą“ 
(N-7).

9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Operacija 

„Riešutai“.
12.45 Nuotykių komedija 

„Netikra vienuolė 2“ 
(N-7).

14.55 Komedija visai 
šeimai „Šuniškas 
gyvenimas“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius. 
Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
Martynas Starkus.

22.30 Romantinė 
komedija „Ta nejauki 
akimirka“ (N-14).

0.25 „Priesaika“ (N-7).
2.00 Veiksmo f. 

„Greiti ir įsiutę 2“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (1).

9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Nuotykių filmas šei-

mai „Šuo futbolinin-
kas. Europos taurė“.

11.45 Romantinė komedija 
„Visados kaip pirmą 
kartą“ (N-7).

13.50 „Gyvenimo šukės“.
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“ 
(N-7).

0.25 Siaubo komedija 
„Palikti po pamokų“ 
(N-14).

2.10 Romantinė drama 
„Viskas ore!“ (N-14).

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Vakavilis“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Šešetas traukia per 

pasaulį“.
12.00 Žinios.
12.05 „Laukinė karalystė“. 
12.55 Žinios.
13.00 „Beždžionių pasaulis“. 
13.55 „Bertramo“ viešbutis“.
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.10 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 „Ponas Bynas“ (N-7).
22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Pavojingi jausmai“.

7.00 Statyk!
7.30 Europos mėgėjų 

galiūnų  
čempionatas 
Lietuvoje.

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

pasaulyje su  
Vidu Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „Pasaulį 

pakeitusios  
civilizacijos.  
Kaip vikingai  
pakeitė pasaulį“.

12.10 „BBC dokumentika. 
Pingvinai. Slapta 
kamera“.

13.30 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, 

jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Romantinė drama 
„Kedrų įlanka II“ 
(N-7).

21.00 „Okupuoti“ 
(N-14).

23.00 Trileris 
„Šeštasis pojūtis“ 
(N-14).

1.10 Penktoji pavara.
2.10 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.25 Afrikinis kiaulių 

maras. Saugokime 
savo ūkį.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Gruzija (2 d.).
10.30 „Genijai iš prigimties“.
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“. 
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
13.25 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00 Žinios. 
15.20, 16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30 Afrikinis kiaulių maras. 

Saugokime savo ūkį.
17.35, 1.55, 6.25 24/7.
18.30 Nacionalinis įmonių 

socialinės atsako-
mybės forumas ir 
nacio nalinio atsakin-
go verslo apdovano-
jimo ceremonija. 

19.30, 2.40, 5.20 Viskas. 
Aišku (N-7).

21.00 Žinios. Orai.
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Platinos karštinė“.
23.50, 3.45 Siaubo f. „Septin-

tasis ženklas“ (S).

6.05 Skrajojimai tyloje su 
Audriumi Stoniu ir 
Arūnu Mateliu.

6.45 Tarp fikcijos ir tikrovės. 
Marius Ivaškevičius.

7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 „Didingas gamtos 

grožis. 
10.40 „Keliaukime kartu. 

Lvovas“.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Ypatingojo Gailes-

tingumo jubiliejaus 
durų atidarymas ir šv. 
Mišios Vilniaus arki-
katedroje bazilikoje. 

14.30 Šiuolaikiniai lietuvių 
autoriai kitu kampu. 

15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 4x7,5 km estafetė. 

17.15 Rusų gatvė. Žinios.
17.45 Žinios. Orai.
18.00 Pasaulio biatlono taurė. 

Moterų 4x6 km estafetė. 
19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
24.00 Panorama.
0.30 Dabar pasaulyje.

 9.00  Šiandien kimba
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 21.00  „Pano labirintas“ 19.00  „Paskutinis uošvių 
 išbandymas“

 12.00  Natūralioji kulina-
rija su Anabele Lengbein

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 23.50 Pavojingiausios JAV gy-
vatės. 12.50, 22.00, 0.45 Upių pabaisos. 13.45, 
22.55, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 14.40Kinija 
žurnalisto akimis. 15.35 Su Džeine Gudol. Žmo-
gaus ir šimpanzės panašumai. 16.30 Mirtinos 
salos. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 18.20 Laukinė 
prigimtis su Deivu Salmoniu. 20.10 Ryklių atakos. 

 SPort1
8.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. Adrian 
Mannarino - Bernard Tomic. 2015 m. 10.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Roda 
JC“. Vakar. 11.50 NBA krepšinio lyga. Bruklino 
„Nets“ - Los Andželo „Clippers“. 14.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „La-
boral Kutxa“. 15.40 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„FC Groningen“ - „Feyenoord“. 17.30 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 3 etapas. Moterys. 18.00 
NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 18.15 NBA 
krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - Los Andželo 
„Clippers“. 20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
22.15 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 22.30 
NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - Minesotos 
„Timberwolves“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - „Laboral Kutxa“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Olym-
piacos“ - „Arsenal“. 8.50 Florbolas. Pasaulio 
čempionato finalas. 11.05 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Žalgiris“. 12.55 Boksas. Art-
huras Abrahamas - Martinas Murray. 13.40 
Boksas. Anthony Crolla - Darleys Perezas. 
14.25 Premier lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Aston Villa“ - „Arsenal“. 
Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Tottenham“ - „Newcastle“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „West Bromwich“. 
21.50 Florbolas. Pasaulio čempionato finalas. 
0.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Aston 
Villa“ - „Arsenal“. 1.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Tottenham“ - „Newcastle“. 3.45 Fut-
bolas. UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
6.30 Sporto linksmybės. 7.00, 17.45, 21.00 An-
gliškasis biliardas. Europos turas. 8.30, 20.00, 
1.00 Žiemos sporto apžvalga. 9.30, 15.30, 23.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 10.15, 13.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 12.15, 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
24.00 Jojimas. Rolex Grand Slam. 

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 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji 

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nemarus kinas. 

Komedija „Dvynys“.
18.55 „Šeštasis pojūtis“ 

(N-7).
20.00 Deividas Bleinas. 

Magas.
21.00 Detektyvas 

„Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir skonio reikalas 
(N-7).

22.55 Veiksmo trileris 
„Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidė-
jos beieškant“ (N-7).

0.50 Deividas Bleinas. 
Magas.

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

11.00 Kino aistruoliai 
(N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Šiaulių „Šiauliai“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Kauno.

19.00 Komedija „Paskutinis 
uošvių išbandymas“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Trileris „11.6“ 
(N-14).

0.35 Fantastinė drama 
„Išgyvenimas“ 
(N-14).

1.25 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00  Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Kontinentų 
kelionė“.

10.30 Keisčiausi pasaulio 
restoranai.

11.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

11.30 Svajonių kruizai.
12.30 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas.
15.00 „Paryžius“ (N-7).
17.20 „Paskutinis 

šansas įsimylėti“.
19.00 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

20.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

21.00 „Pano labirintas“ 
(N-14).

23.05 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.35 „Trauma“ (N-7).
0.35 „Edeno muziejus“ 

(N-14).

„ViSADoS KAiP PirmĄ KArtĄ“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Peter Segal.
Vaidina: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider.

Havajuose gyvenantis jūrų zoologas Henris visą savo laisvalaikį skiria į 
Havajus atostogauti atvykusioms moterims vilioti. Tačiau vieną dieną 
mergišius sutinka mielą ir žavią Liusę ir ją įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Tačiau 
Liusė kenčia nuo trumpalaikio atminties praradimo po autoavarijos. Ji at-
simena tik vienos dienos įvykius. Jai kiekvienas rytas - tai rytas po avarijos.

lnK
11.45

rekomenduoja

„tA neJAuKi AKimirKA“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Tom Gormican.
Vaidina: Zac Efron, Michael 
Bakari Jordan, Imogen Poots.

Džeisonas, Maikis ir Danielis - trys 
draugai, kurie nuolat išgyvena tą 
akimirką, kai santykiuose reikia nu-
spręsti: „O kas toliau?“ Džeisonas tie-
siog nemoka įsipareigoti, Danielis 
apskritai seniai neturėjo santykių...

„ŠeŠtASiS PoJŪtiS“
tRileRis. JAV. 1999.
Režisierius: M.Night Shyamalan.
Vaidina: Bruce Willis, Haley Joel 
Osment, Toni Collette.

Aštuonmetis Koulas nuolat bend-
rauja su psichiatru Krovu. Berniu-
kas teigia matantis mirusiuosius. 
Mirusieji, kurie aplanko Koulą, - 
piktos, pasimetusios sielos, besi-
blaškančios ir vis dar nerandančios 
sau vietos. 

„11.6“
tRileRis. Prancūzija. 2013.
Režisierius: Philippe Godeau.
Vaidina: Francois Cluzet, Bouli 
Lanners, Corinne Masiero.

Tonis Muzulanis 10 metų vairuo-
ja šarvuotą pinigų sunkvežimį. Jis 
svajoja tapti turtingas ir įtakingas. 
Sužinojęs, kad reikės vežti ypač 
didelę sumą - 11,6 mln. eurų, nu-
sprendžia nepraleisti progos... 

tV3
22.30

tV6
22.30

BtV
23.00



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Kingas 

ir Maksvel“ (N-7).
10.55 Komedija „Vienas 

namuose 2. Pasiklydęs 
Niujorke“ (N-7).

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Tėtis namuose (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 Kriminalinė drama 

„Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“.

0.30 TV serialas 
„Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
9.50 Nuotykių komedija 

„Denis - grės-
mė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

11.15 Veiksmo komedija 
„Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo 
obels“ (N-7).

13.20 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.50 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.15 TV serialas „Meilės 
randai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 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.
22.00 Kriminalinis trileris 

„Šerlokas Holmsas“.
0.30 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.25 „Sekso magistrai“.
2.25 „Mentalistas“ (N-7).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Savaitė.
12.00 Žinios.
12.10 Bėdų turgus.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 „Šlovės dienos“.
0.05 „Skalūnų dujos - 

naujoji energetikos 
karštligė“.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 17.40  Klauskite daktaro 10.00  „Kingas ir 
Maksvel“

 9.50  „Denis - grėsmė 
 visuomenei“

Pirmadienis

 TV8
9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animaci-
ja. 11.05 „Afrika. Ten, kur kviečia širdis“. 13.00, 
17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 8.00 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Drama 
„Kalėdų viltis“. 22.50 „Sila. Kelias namo“. 

 Info TV
7.30, 13.20 Panikos kambarys. 8.00 „Alfa“ savaitė. 
8.30 Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... 
Iki. 11.00 Valanda su Rūta. 11.55 „Alfa“ savaitė. 
12.25 „Diktatorių ponios“. 13.45 Vakarų efektas. 
14.20 Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 
15.50 KK2. 16.30 A.Užkalnis Plius. 17.00 Info diena. 
21.00 A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.20 Gyvenk 
sveikai! 11.35, 12.25 Šiandien vakare. 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 14.05 Sąmokslo teorija. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.50, 5.00 Mados nuospren-
dis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Nesterovo 
kilpa“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 23.55 Pozneris. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šeimos 
detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Karininkų 
žmonos“. 22.00 „Sąžiningas detektyvas“. 22.55 
„Kaip buvo žudoma Jugoslavija. Deitono sutarties 
šešėlis“. 23.55 „Rusija be teroro. Tatarstanas“. 

 Ren
8.25 Gobšumas. 9.20, 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 10.15, 17.30 Šeimos dramos. 11.10 Mums 
net nesisapnavo. 13.55 „Didžiosios paslaptys“. 
14.50 „Mūsų planetos paslaptys“. 15.45 „Nuteisk 
mane“. 19.25 Tinkama priemonė. 21.25 „Slapto-
sios teritorijos“. 23.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su Julija 
Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Ypa-
tingas įvykis. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.20 „Siominas. Atpildas“. 

„TĖVaS MoTIejUS“
Detektyvinis serialas. Italija. 2000.
Režisierius: Enrico Oldoini.
Vaidina: Terence Hill, Nathalie Guetta, Francesco Scali.

Tėvas Motiejus - katalikų kunigas, visuomet išsprendžiantis Gubijo miestą 
gaubiančias paslaptis. Kartu su karabinieriais jis imasi tirti žmogžudys-
tes ir kitus nusikaltimus. Tėvui Motiejui talkina geriausias jo draugas - 
maršalas Antonijus Čekinis. Tačiau maršalo viršininkui Flavijui Ančešiui 
nepatinka kunigas, kuris kišasi į visus tyrimus.

TV1
 18.50

„KalĖDŲ VIlTIS“
Drama. JAV. 2009.
Režisierė: Norma Bailey.
Vaidina: Madeleine Stowe, 
James Remar, Ian Ziering.

Kai gyvenimas per Kalėdas sustoja, 
visus suvienija Kalėdų dovana - vil-
tis. Praradusi mylimą sūnų Šoną, 
Pat ricija atsideda darbui su beglo-
biais vaikais. Dėl sūnaus mirties jos 
su vyru Marku santykiai įtempti, bet 
jiedu vėl suartėja, kai priglaudžia 
našlaitę Emilę. Tuo pat metu gydy-
tojas Neitanas bando surasti berniu-
ko, mirusio priimamajame, tėvus.

„ŠeRloKaS HolMSaS“
kriminalinis trileris. 
JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: Guy Ritchie.
Vaidina: Robert Downey Jr, 
Jude Law, Rachel McAdams.

Garsiausias istorijoje seklys Holm-
sas kartu su artimiausiu draugu 
Votsonu stoja į kovą, kuriai reikia 
rimto fizinio ir protinio pasiruoši-
mo. Juk jų priešas kelia grėsmę 
visam Londonui. Naujasis Šerlo-
kas Holmsas bus šiuolaikiškesnis, 
lankstesnių pažiūrų ir labiau linkęs 
rizikuoti. 

„BaUBaS“
Fantastinis trileris. Rusija. 2014.
Režisierius: Oleg Stepčenko.
Vaidina: Jason Flemyng, Andrej 
Smoliakov, Aleksej Čiadov.

XVIII amžiaus kartografas atsiduria 
mažame bekraščiuose Ukrainos 
miškuose įsikūrusiame miestely-
je. Visi gyventojai apimti didžiulės 
baimės. Aplink savo kaimą iškasę 
didžiulį griovį, jie tiki, kad tai padės 
apsisaugoti nuo supančio pasaulio 
ir piktųjų dvasių. 

TV8
 21.00

TV6
23.00

rekomenduoja
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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 patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo f. „Atpildas“ 

(N-14).
23.45 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.40 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.45 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35 „Iššūkis“ (N-7).
11.45 24/7.
12.50 Mūsų miškai.
14.00 Šiandien kimba.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ .
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis.
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Vaivos pranašystės.
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

3.25 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

4.35, 6.25 Gamink sveikiau!
5.00, 6.05 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.

6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Dirigentas Robertas 

Šervenikas.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Žagarės vyšnių festi-

valis 2015. 
8.10 Kultmisijos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 „Didingas gamtos 

grožis. Nacionaliniai 
parkai“. 4 d. 

12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00 Komedija „Kaip jums 

patinka“ (originalo k.,  
subtitruota).

15.30 Dainuoja Eduardas 
Kaniava.

15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 IQ presingas.
18.15 „Lilehameris 3“.
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Fantastinė komedija 

„Širdis ir sielos“
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
2.30 Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai kitu kampu. 
3.30 „Akis už akį 4“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai 3“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.55 „Mylėk savo sodą“.
13.55 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

14.30 „Brokenvudo paslap-
tys. Surūgęs vynas“.

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“.
19.55 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 Romantinė kome-

dija „Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“ 
(N-14).

22.55 Veiksmo f. „Godzila“ 
(N-14).

1.35 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

2.35 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (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 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 Fantastinis trileris 
„Baubas“ (S).

1.35 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 Svajonių 
kruizai.

11.30 „Trauma“ (N-7).
12.30 „Arkadija“.
14.10 Kas paleido 

šunis?
14.40 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.55 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

16.25 „Pabaisa“.
18.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

20.00, 23.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Paskutinė naktis“ 
(N-7).

23.40 „Širdies 
muzika“.

 15.30  Dainuoja 
 Eduardas Kaniava

 17.20  Lietuva tiesiogiai 18.25  „Sunkių nusikalti-
 mų skyrius“

 23.40  „Širdies muzika“ 16.00  „Agentūra 
 S.K.Y.D.A.S.“ 

 16.45  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

TV PROGRAMAgruodžio 14 d.

 TV Polonia
7.15 Valstybės interesai. 7.45 Lidzbarko humo-
ro ir satyros vakarai. 8.05 Prie Nemuno. 8.25, 
2.15 „Šeši milijonai sekundžių“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 
12.35 Savaitraštis.pl. 13.25 Lenkija su Miode-
ku. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Lai-
mės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.25 
„Pabėgo man putpelė“. 17.25 „Naszaarmia.pl“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 20.25 Prie Nemuno. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie užlieja-
mos pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24. 23.35, 
5.50 Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 2.45 
Animacinis f. 6.40 Gyvenimo menas. 

 TV1000
5.25 „Ir čia priėjo Poli“. 7.10 „Calvary“. 9.00 
„Teresės nuodėmė“. 11.00 „Diana“. 13.00 „Mo-
teris juodais drabužiais“. 14.50 „Sąmokslinin-
kė“. 17.00 „Jane Eyre“. 19.00 „Joe“. 21.00 „Dvi 
motinos“. 22.50 „Kaliniai“. 1.20 „Ir čia priėjo 
Poli“. 2.50 „Savas žmogus“. 

 DiscoVery 
6.10 Gatvės genijus. 6.35, 12.20 Kvailių 
mokslas. 7.00 Jukono auksas. 7.45, 11.35 
Purvinas verslas. 8.30, 13.10, 18.30 Lūžis. 
9.20, 13.50, 19.15 Tyrinėtojas. 10.00 Išgyven-
ti gentyje. 10.50 Pragaro kelias. 12.45, 5.50 
Proto žaidimai. 14.40 Pavojingiausi pasaulio 
gyvūnai. 15.25 Laukinė Rusija. 16.10, 2.00, 
5.00 Trečiojo reicho įranga. 17.00 Didžiulės 
gamyklos. 17.40 Tarptautinis Dubajaus oro 
uostas. 20.00, 23.45, 3.30 Bermudų trikampio 
paslaptys. 20.45, 23.00, 4.15 Lėktuvų avarijų 
tyrimai. 21.30 Žemės evakuacija. 22.15 Kruvi-
nosios Europos istorijos. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai 
dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 18.00 Neįprastas maistas. 21.00, 
3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00, 
4.00 Pramogų parkų užkulisiai. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25, 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 8.15, 23.50, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 
11.55, 18.20, 22.00, 1.40 Bondai Byčo veteri-
naras. 12.50 Upių pabaisos. 16.30 Riaumoti su 
liūtais. 20.10, 5.49 Gepardo pėdsakais. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - 
Minesotos „Timberwolves“. Vakar. 9.00, 20.00, 
1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 9.30, 1.30 „Road to glory“. Kovinio 
sporto žurnalas. 10.00, 23.15 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Gran 
Kanarijos „Herbalife“. Vakar. 12.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „Roda 
JC“. 2015-12-12. 14.00, 21.15 NBA krepšinio 
lyga. Fynikso „Suns“ - Minesotos „Timberwol-
ves“. Vakar. 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - „Laboral Kutxa“. Vakar. 
18.00 NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - 
Los Andželo „Clippers“. Vakar. 20.30 „Road 
to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 NBA 
pasaulis. Speciali krepšinio laida. Premjera. 
2.00 Angliškojo biliardo Premier lyga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 16.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
Minsko „Dinamo“. 9.00 Dviračių sportas. Pa-
saulio taurės lenktynės. 12.30 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 13.00, 14.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos burtai. 13.30 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 14.30 Boksas. 
Stephenas Smithas - Devisas Boschiero. 15.15 
Boksas. Tysonas Fury - Vladimiras Kličko. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Medveščak“. 21.00 
Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Leicester“ - „Chelsea“. 24.00 
Futbolas. UEFA Čempionų lygos burtai. 0.30 
Futbolas. UEFA Europos lygos burtai. 1.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Jokerit“ - „Medveščak“.

 eurosPorT
6.30, 12.00, 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Austrija. 8.30, 14.30, 21.30, 2.30 Angliškasis 
biliardas. Europos turas Gibraltare. 9.30, 16.00 
Žiemos sportas šiandien. 10.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 
13.00, 14.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
13.30, 0.05, 2.00 Futbolo žvaigždės. 17.00 
Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo finalas. 
Ispanija. 20.30, 1.00 Jojimas. Rolex Grand 
Slam. Šveicarija. 22.30, 0.35 Sporto linksmy-
bės. 22.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.25  „Policija ir Ko“  11.45  Muzikinis 
 gimtadienis

 14.00  Mokslo ekspresas 22.55  Karinės paslaptys 17.25  Yra, kaip yra 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.40 „Šunyčiai patruliai“. 10.10 Senoji animacija. 
11.10 Drama „Kalėdų viltis“. 13.00, 17.00 „Lauki-
nukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas.  18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Žvaigždėtos 
Kalėdos“. 22.50 „Sila. Kelias namo“. 0.50 Gydytoja. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00 Dviračio šou. 11.25 Panikos kamba-
rys. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 13.20 
Yra, kaip yra. 15.20, 21.30 Dviračio šou. 17.00 Info 
diena. 21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pa-
saulyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 
Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 9.55 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20 „Nesterovo kilpa“. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.40 Mados 
nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas.  21.10 
„Nesterovo kilpa“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
„Karininkų žmonos“. 23.40 Mūsų kūno šifrai. 

 Ren
7.10 „Fiksikai“. 8.00, 23.15 Rusiškas vairavi-
mas. 8.20 Gobšumas. 9.15, 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 10.15, 17.35 Šeimos dramos. 11.05 
Pasverti ir laimingi 3. 13.50 „Didžiosios paslap-
tys“. 14.45 „Mūsų planetos paslaptys“. 15.40, 
0.50 Dar ne vakaras. 19.25 Tinkama priemonė. 
21.25 „Pirmasis genetinis karas“. 24.00 „La-
biausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.20 Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Sudau-
žytų žibintų gatvės 9“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Chmurovas“. 
20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 Dienos anatomija“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Cafe Historia“. 
Aviacija Lenkijoje. 8.25, 2.15 „Sudie, Rokfeleri“. 
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 „Ugniagesiai“. 
15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 Klajūno užrašai. 
16.25 Kasdien su gamta. 17.00 Laukiamoji salė. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 22.40, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.53 
Peiliu ir šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio alche-
mija. 19.25 Geriausia Lenkijoje. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Ma-
teušas“. 0.40 Jošihas Umeda. 2.45 Animacinis f. 
6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Džo Bleko viešnagė“. 7.55 „Urvas“. 9.15 
„Romeo ir Džiuljeta“. 11.20 „Kaulų kolekci-
ninkas“. 13.20 „Laimė viena nevaikšto“. 15.10 
„Savas žmogus“. 17.25 „Labai geros mergai-
tės“. 19.00 „Begalinis Niko ir Noros grojaraš-
tis“. 20.35 „Bebras“. 22.20 „Kaulų kolekcinin-
kas“. 0.30 „Urvas“. 2.00 „Džo Bleko viešnagė“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Gatvės genijus. 6.35, 12.20 Kvailių moks-
las. 7.00 Lūžis. 7.45 Tyrinėtojas. 8.30, 13.10, 
18.30 Bermudų trikampio paslaptys. 9.20, 
13.50, 19.15, 23.00, 1.15 Lėktuvų avarijų ty-
rimai. 10.00 Išgyventi gentyje. 10.50 Pragaro 
kelias. 11.35 Purvinas verslas. 12.45, 20.00, 
23.45, 3.30, 5.50 Proto žaidimai. 14.40 Pavojin-
giausi pasaulio gyvūnai. 15.25 Neprijaukintos 
Amerikos. 16.10, 2.00, 5.00 Trečiojo Reicho 
įranga. 17.00 Matyk visą vaizdą su Kalu Penu. 
17.40, 0.30, 4.05 Kaip visur nugalėti? 21.30 
Paranormalūs reiškiniai II. 22.15 Kruvinosios 
Europos istorijos. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 24.00 
Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 18.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 3.00 Sunki kelionė traukiniais. 
22.00, 4.00 Motociklininko dienoraščiai Afriko-
je. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Kingas 

ir Maksvel“ (N-7).
11.00 TV serialas „Moderni 

šeima“ (N-7).
12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas 

„Kobra 11“ (N-7).
23.30 TV serialas 

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

kriminalistai“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.40 „Na, palauk!“
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas“.

12.30 „Na, palauk!“
12.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
13.20 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.50 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.15 „Meilės randai“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 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. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Greičio 

gatvės. Be taisyklių“.
0.20 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.20 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (1) (N-7).
2.15 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 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.00 Žinios.
12.10 „Skalūnų dujos - 

naujoji energetikos 
karštligė“.

13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Autoritetas apie 

autoritetus. Pokalbis 
su Prezidentu Valdu 
Adamkumi.

22.50 Trumposios žinios.
22.55 Karinės paslaptys.
23.45 Trumposios žinios.
23.50 „Šlovės dienos“.
0.45 Mokslo ekspresas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Svotai“.
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 „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Kriminalinė komedija 

„Grynieji pinigai“ 
(N-7).

23.45 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

0.40 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.45 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės.
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 Muzikinis gimtadienis.
14.00 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ (1) 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Genijai iš prigimties“.
3.25 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
4.35, 6.25 Gamink sveikiau!
5.00, 6.05 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Šešetas traukia per 

pasaulį“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Istorijos detektyvai. 
18.15 Fotografas Remigijus 

Treigys.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 Šlovės dienos“.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Ponas Bynas“.
24.00 Lietuvių dokumen-

tika. „Lemtingas 
susitikimas“.

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
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gruodžio 15 d. 

 16.45  „Paskutinis 
 šansas įsimylėti“

 21.00  „Rezidentai“  9.10  „Įspūdingasis 
 Žmogus-voras“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25 Liūtė karalienė. 8.15, 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.00 
Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 16.30 Gepardo pėdsakais. 18.20, 
22.00 Pirmapradė Belovežo giria. 20.10 Šamva-
ris. Teisė gyventi laisvam. 22.55 Hienos ir liūtai. 

 SPort1
8.00, 20.00 Autosportas. „Audi Sport TT Cup“ 
2015 m. 8.30, 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
15 turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio 
lyga. Bruklino „Nets“ - Los Andželo „Clippers“. 
2015-12-13. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„FC Groningen“ - „Feyenoord“. 2015-12-13. 
13.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 14.00, 2.00 Rusijos „Premier league“. 
CSKA - „Ural“. 2015-10-17. 16.00 WTA Korea 
Open. Moterų tenisas. Finalas. Irina - Camelia 
Begu - Aliaksandra Sosnovich. 2015 m. 18.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- Gran Kanarijos „Herbalife“. 2015-12-13. 21.00 
Olandijos „Eredivisie“ lygos 16 turo apžvalga. 
24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Gronin-
gen“ - „Feyenoord“. 2015-12-13. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00, 17.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Chelsea“. 8.50 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. „Sion“ - „Liverpool“. 10.40 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 12.30 Florbolas. 
Pasaulio čempionatas. Atkrintamosios varžybos. 
15.30 Florbolas. Pasaulio čempionato finalas. 
19.35 Boksas. Robertas Tlatlikas - Saidas Rahimi. 
20.25, 3.10 Premier lygos apžvalga. 21.25 Fut-
bolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Darmstadt“. 
23.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Eindho-
ven“ - CSKA. 1.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Wolfsburg“ - „Manchester United“.  

 euroSPort
6.00, 14.00, 20.30, 1.30, 4.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Austrija. 7.00, 12.30, 19.00, 2.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Ru-
sija. 8.30 Žiemos sportas šiandien. 9.35 Fechta-
vimas. Didžiojo prizo serija. JAV. 10.30 Dailusis 
čiuožimas. Didžiojo prizo finalas. Ispanija. 16.00 
Sporto linksmybės. 16.25, 16.55, 22.25, 22.55 
Futbolo apžvalga. 16.30, 22.30 Futbolo žvaigž-
dės. 17.00, 0.45 Angliškasis biliardas. Europos 
turas Gibraltare. 23.00 Motosportas. 23.30 Mo-
tosportas. TBA. 23.45 Motosportas. FIA Europos 
ralio čempionatas. 0.15 Automobilių lenktynės. 
Pasaulio čempionatas. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Trejetas iš 

Rūgpienių kaimo“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.15 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

13.45 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

14.50 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir skonio reikalas“.

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Tamsumos“ (N-7).

22.55 „Velvet“ (N-7).
0.40 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (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 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

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

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Mistinis trileris 

„Dėžė“ (N-14).
0.20 Trileris „Neįmanoma 

misija“ (N-7).
2.25 „Greislendas“ 

(N-14).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).
4.30 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.00 „Tėvai už 
borto“.

11.45 „Hasta la vista“ 
(N-7).

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

14.45 „Kontinentų 
kelionė“.

15.45 „Trauma“ (N-7).
16.45 „Paskutinis 

šansas  
įsimylėti“.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
22.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.30 „Trauma“ (N-7).
0.30 „Edeno 

muziejus“ (N-14).

„ŽVAiGŽDĖtoS KAlĖDoS“
Romantinė dRama. Kanada. 2014.
Režisierius: John Bradshaw.
Vaidina: Sarah Carter, Damon Runyan, Paul Popowich.

Holės vaikinas Adamas per Kalėdas ruošiasi ne ramiai vakaroti su my-
limąja, o vykti į darbo kelionę. Astronomijos profesorė Holė yra per 
didelė Kalėdų entuziastė, kad per šventes liktų viena, ir nusprendžia 
tiek Adamą, tiek savo tėvus nustebinti netikėtu vizitu. Tačiau kelionėje 
likimas, o gal Kalėdų dvasia pakreipia jos planus.

tV8
21.00

„GreiČio GAtVĖS.  
Be tAiSYKliŲ“
Veiksmo filmas. Rusija. 2008.
Režisierius: Oleg Fesenko.
Vaidina: Aleksej Čadov, Marina
Aleksandrova, Lev Prygunov.

Stepanas grįžta po tarnybos ka-
riuomenėje. Jo tėvo automobilių 
dirbtuvės dabar priklauso gatvės 
lenktynininkų gaujai, kuriai vado-
vauja Dokeris...lnK

22.00

„VelVet“
tV seRialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai: Carlos Sedes, 
David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria, 
Miguel Angel Silvestre.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių pre-
kybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir 
Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - 
savininko sūnus.tV1

22.55

„DĖŽĖ“
mistinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: Richard Kelly.
Vaidina: Cameron Diaz, James 
Marsden, James Rebhorn.

Medinė dėžutė su raudonu mygtu-
ku, kurią kaip dovaną įgyja tipiška 
sutuoktinių Normos ir Artūro pora, 
turi fatališką paslaptį. Jei jie paspaus 
raudoną mygtuką, gaus milijoną 
dolerių, tačiau dėl to kur nors pa-
saulyje iš karto mirs vienas žmogus. tV6

22.00

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

(1) (N-7).
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 „Rezidentai“ 

(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 

„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

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

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.55 24 valandos (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Svetima duktė“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Kas supras tas 
moteris“.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.05 „Na, palauk!“
14.15 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

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

„Operacija 
„Kardžuvė“ (N-7).

0.05 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.05 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 „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 Emigrantai.
12.00 Žinios.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 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. 

Sukilimas“ (N-7).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

  

Trečiadienis

„ASMENS SARGYBINIS“
Romantinė dRama. JAV. 1992.
Režisierius: Mick Jackson.
Vaidina: Kevin Costner, 
Whitney Houston, Gary Kemp.

Frenkas Farmeris - asmens sargybi-
nis, aukščiausio lygio profesionalas. 
Reičel - popmuzikos žvaigždė. Ne-
rūpestingos dainininkės, besimė-
gaujančios šlove, darbu ir pinigais, 
gyvenimą sudrumsčia maniako 
gerbėjo grasinamo turinio laiškai. 
Farmeris samdomas užtikrinti Reičel 
saugumą. Ir? Jie įsimyli vienas kitą. 
Ne iš pirmo žvilgsnio. Ir ne iš antro.

„OPERACIJA „KARDŽUVĖ“
Veiksmo filmas. Australija, 
JAV. 2001.
Režisierius: Dominic Sena.
Vaidina: John Travolta, 
Halle Berry, Vinnie Jones.

Mūsų pasaulyje egzistuoja kitas 
pasaulis, kurį vadiname kiberne-
tine erdve. Didžiausios paslaptys, 
pavojingiausia ir paslaptingiausia 
informacija slypi šioje užkoduotoje 
erdvėje. Gabrielis Šeras siekia įsi-
skverbti į šią uždraustą zoną ir pasi-
naudoti nešvariais grynaisiais. Tačiau 
paimti tuos pinigus nėra taip lengva.

 „PASKUTINĖ TVIRTOVĖ“
tRileRis. JAV. 2001.
Režisierius: Rod Lurie.
Vaidina: James Gandolfini, 
Mark Ruffalo, Steve Burton.

Vadovavęs daugeliui sėkmingų ko-
vinių operacijų, generolas Judžinas 
Irvinas už nepaklusnumą išsiunčia-
mas į griežtai saugomą karo nusi-
kaltėlių kalėjimą. Jam vadovauja val-
dingas ir žiaurus pulkininkas Vinteris. 
Žygdarbiais pagarsėjęs generolas 
iškart užkariauja kalinių simpatijas.

BTV
21.30

LNK
22.00

TV3
22.30

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Žvaigždėtos Kalėdos“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Laukinukė“. 
18.00, 22.50 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Romantinė drama „Gražiausias 
metų laikas“. 0.50 Gydytojai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
15.20 Dviračio šou. 11.30 Apie žūklę. 12.00, 15.50 
KK2. 12.40 Bus visko. 13.20 Yra, kaip yra. 17.00 Info 
diena. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Nesterovo 
kilpa“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.50, 5.05 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.10 „Nesterovo kilpa“. 23.25 Vakaras su Ur-
gantu. 24.00 G.Sviridovo 100-ojo gimtadienio proga. 
„Laikas, pirmyn!“ 1.25 Nakties naujienos.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Ka-
rininkų žmonos“. 22.00 Specialusis korespondentas. 
23.40 Masinio naikinimo demokratija. 1.35 Prancūzų 
k. pamoka. Mirej Matjė, Džo Dasenas ir kiti.

 REN
8.20 Gobšumas. 9.10, 20.20 Kviestinė vakarie-
nė. 10.10, 12.05, 17.30 Šeimos dramos. 10.55 
Pasverti ir laimingi 3. 12.50 Tinkama priemonė. 
14.40 „Mūsų planetos paslaptys“. 15.40 „Nuteisk 
mane“. 19.25 Tinkama priemonė. 21.25 Ekstrasen-
sų mūšis. 23.20 Pažink mūsiškius! 0.05 „Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės“. 1.00 Dar ne vakaras. 

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su Julija 
Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Ei-
gulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 
13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Chmuro-
vas“. 20.35 „Maras“. 22.40 Dienos anatomija. 23.20 
„Siominas. Atpildas“. 1.15 „Nuodėmės sostinė“.

 16.35  „Senis“ 20.00   Svogūnų Lietuva  21.00   „Visi vyrai - 
   kiaulės...“

„BELAISVĖ“
tRileRis. Kanada. 2014.
Režisierius: Atom Egoyan.
Vaidina: Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson.

Aštuoneri metai prabėgo nuo devynmetės Kasandros dingimo. Staiga at-
sirado ženklų, kad ji gali būti gyva. Pradingėlės tėvas Metju apgailestauja, 
kad tiek daug laiko praėjo, o tiek mažai padaryta dukrai surasti, be to, dėl 
dukters dingimo jį negailestingai graužia žmona, įtarimų pateikė ir detek-
tyvai. Negalėdamas taikstytis su priekaištais, jis ima tyrimą į savo rankas.

rekomenduoja
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22.00
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Svotai“ (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 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

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

„Asmens sargybinis“ 
(N-7).

0.10 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (N-7).

1.05 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

2.15 Bamba TV (S).

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

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 „Tigrų sala“.
12.20 Viskas. Aišku (N-7).
14.00 Kelionių vėjai. 

Gruzija.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 VO Gelbėkit vai-

kus. „Už vaikystę“. 
Speciali laida.

16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2015/2016. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Salonikų „PAOK“. 
Tiesioginė transliacija 
iš „Siemens“ arenos.

20.50 Dar pažiūrėsim.
21.30 Sąmokslo teorija.  

(N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.35 Didelis mažas pasaulis. 

Jūratė Januškevičiūtė.
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. „River 
Plate“ (Argentina) - 
Meksikos arba Kinijos 
čempionas. Tiesioginė 
transliacija iš Osakos.

14.40 Didžioji Lietuva.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Kom po zitorius 

Osvaldas Balakauskas.
17.50 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.45 Trembita.
19.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyro rungtynės. 
Atėnų AEK - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija iš Atėnų.

21.00 „Didžiosios visatos pas-
 laptys su M.Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Animacija.
22.30 Elito kinas. Drama 

„Edis“ (N-7).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Atostogos 

Rūgpienių kaime“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Pagaminta Italijoje.
13.45 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Žudiko 
autoportretas“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Kraujas ir pinigai“ 
(N-7).

22.55 „Velvet“ (N-7).
0.35 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (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 „Elementaru“ 

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

lenktynės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-7).
22.00 Trileris „Belaisvė“ 

(N-14).
0.20 Trileris 

„Neįmanoma  
misija 2“ (N-7).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.10 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
12.00 80 traukinių 

aplink  
pasaulį.

12.30 „Tėvai 
už borto“.

13.10 „Paryžius“ 
(N-7).

15.30 „Kūdikiai“ 
(N-7).

17.00 „Mūsų 
kaimynai  
Žemėje“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 Svajonių 
kruizai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Kapitono 
duktė“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

0.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgruodžio 16 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Naujas gyvenimas“. 
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 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 
„Tyla prie užliejamos pievos“. 15.25 Jošihas 
Umeda. 16.30 Kaip tai veikia. 17.00 Kultūros 
savaitraštis. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 
19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 0.40 „Emigrantai“. 2.45 Animacinis f. 6.55 
Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Tuštybių mugė“. 7.20 „Kaulų kolekcinin-
kas“. 9.20 „Visiška tamsa“. 11.10 „Calvary“. 
13.00 „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 
14.35 „Brangioji pakeleivė“. 16.30 „Kaliniai“. 
19.00 „Strečas“. 20.40 „Gydytojas: Avicenos 
mokinys“. 23.15 „Joe“. 1.15 „Tuštybių mugė“. 
3.40 „Visiška tamsa“.

 DiscoVery 
6.10 Gatvės genijus. 6.35, 12.20 Kvailių moks-
las. 7.00 Bermudų trikampio paslaptys. 7.45 
Tarptautinis Dubajaus oro uostas. 8.30, 12.45, 
18.30, 5.50 Proto žaidimai. 9.20, 13.50, 19.15 
Kaip visur nugalėti? 10.00 Išgyventi gentyje. 
10.50, 17.00, 20.00, 23.45, 3.30 Ledo kelias. 
11.35 Purvinas verslas. 14.40 Pavojingiausi 
pasaulio gyvūnai. 15.25 Neprijaukintos Ame-
rikos. 16.10, 2.00, 5.00 Trečiojo Reicho įranga. 
17.40, 20.45, 0.30, 4.15 Įstatymų nepažabota 
sala. 21.30 Paranormalūs reiškiniai II. 22.15 
Kruvinosios Europos istorijos. 23.00 Lėktuvų 
avarijų tyrimai. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 
5.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 
24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 18.00 Ne-
įprastas maistas. 21.00, 3.00 Pamiršta ir pa-
laidota. 22.00, 4.00 Prekiautojas lobiais. 1.00 
Įkaušęs keliautojas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30, 20.10, 5.49 Šamvaris. Teisė gyventi 
laisvam. 6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 
13.45, 17.25 Hienos ir liūtai. 8.15, 23.50, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Pirmapradė Be-
lovežo giria. 18.20, 22.00 Jankių džiunglės. 22.55, 
3.25 Didžiausi ir blogiausi. 1.40 Jankių džiunglės. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ -
Los Andželo „Clippers“. 8.00 Šiuolaikinės penkia-
kovės čempionatas. 11 laida. 8.30 „Road to glory“. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00 NBA pasaulis. Speciali 
krepšinio laida. 9.15, 21.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Bilbao Basket“ - „Laboral Kutxa“. 11.00, 
23.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
12.00 NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - Mine-
sotos „Timberwolves“. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „PSV Eindhoven“ - „Roda JC“. 16.00 ATP 250 
Atlanta. John Isner - Ričardas Berankis. Ketvirtfina-
lis. 2015 m. 17.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempi-
onatas. Estafečių finalas. 12 laida. Premjera. 21.00 
NBA pasaulis. 24.00 NBA krepšinio lyga. Fynikso 
„Suns“ - Minesotos „Timberwolves“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 KHL. „Jokerit“ - „Medveščak“. 9.00, 19.35 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Darmstadt“. 
10.50 Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Laboral Kutxa“. 
12.40 Eurolyga. „Maccabi“ - „Brose Baskets“. 14.40 
Eurolyga. „Bayern“ - „Real“. 16.30 Eurolyga. „Stras-
bourg“ - „Chimki“. 18.20 Boksas. Tysonas Fury - 
Vladimiras Kličko. 21.25 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Augsburg“ - Dortmundo „Borussia“. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ -
„Porto“. 1.20 UEFA Čempionų lyga. „Olympiacos“ -
„Arsenal“. 3.10 Premier lygos apžvalga.  

 eurosPorT
6.00, 9.00, 13.15, 16.45, 2.15, 4.00 Sporto links-
mybės. 6.25, 6.55, 13.40, 14.10, 4.25, 4.55 Futbolo 
apžvalga. 6.30, 13.45, 4.30 Futbolo žvaigždės. 7.00, 
19.00, 5.00 Angliškasis biliardas. Europos turas Gi-
braltare. 9.30 Motosportas. TBA. 9.45 Automobilių 
lenktynės. Pasaulio čempionatas. 10.15 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 11.45, 14.15, 3.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 15.45, 
18.00, 2.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Austrija. 17.00, 
21.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Pe-
kine. 20.30 Pasaulio plaukimo čempionatas Kazanėje. 
22.30 Studentų sportas. 23.00, 0.45, 1.10 Trečiadienio 
sporto įvykių apžvalga. 23.05 Jojimas. Šveicarija. 
23.35 Jojimas. Rolex Grand Slam. Šveicarija.

 15.45  „Namelis 
  prerijose“

 21.30   Sąmokslo teorija 16.55   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 17.00   „Mūsų kaimynai
   Žemėje“

 19.00  „CSI 
   kriminalistai“

 13.15  Pagaminta 
 Italijoje
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 18.00  Info diena  21.30  Vaivos 
  pranašystės

 19.15   „Šlovės dienos“ 19.30  Specialus tyrimas 14.15  „Meilės randai“ 0.35  „Kaulai“

 TV8
8.35, 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.35 „Šu-
nyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Gražiausias metų laikas“. 13.00, 17.00 „Lauki-
nukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 18.00, 22.55 „Sila. 
Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Filmas šeimai „Šuo Kalėdoms“. 0.55 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.25 Dviračio šou. 11.25 Mes pa-
čios. 11.55 KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.10 
Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 21.00 A.Užkalnis 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.40 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 
6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.30 
Gyvenk sveikai! 11.00 Rusijos Federacijos Prezi-
dento V.Putino spaudos konferencija. Tiesioginė 
transliacija. 14.00, 17.00 Naujienos. 14.20 „Ju-
morina“. 15.50, 4.10 Mados nuosprendis. 17.55 
Ledo ritulys. Rusija - Švedija. 20.00 Laikas. 20.10 
Lietuvos laikas. 21.35 „Nesterovo kilpa“. 23.45 
„L.Senčina. Nors patikėkite, nors patikrinkite“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 14.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
11.00 Rusijos prezidento spaudos konferencija. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Karininkų žmonos“. 22.00 Vakaras su 
V.Solovjovu. 23.40 Papročių istorija. Liudvikas 
XV. 1.20 „Molotovo lakūnas. Viena galimybė iš 
tūkstančio“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
8.20 Gobšumas. 9.20, 20.20 Kviestinė vakarienė. 
10.10, 17.30 Šeimos dramos. 12.50 Ekstrasensų 
mūšis. 14.45 „Mūsų planetos paslaptys“. 15.45, 
0.55 Dar ne vakaras. 19.25 Tinkama priemonė. 
21.25 A.Čapman paslaptys. 23.15 „V ir M“. 24.00 
„Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. .13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 
Dienos anatomija. 23.20 „Siominas. Atpildas“.

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 8.05 Istorijos aktu-
alijos. 8.25, 2.15 „Sumaištis dėl Basios“. 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 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gy-
venimo egzaminas“. 16.15 „Vilnoteka“. 16.35 
„Emigrantai“. 17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.30, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Maklovičius keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: 
Ladyšiai. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.55, 3.45 „Determinatorius“. 0.40 
„Specialiosios tarnybos“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.30 „Edo TV“. 7.35 „Teresės nuodėmė“. 9.25 
„Gerasis vokietis“. 11.15 „Jane Eyre“. 13.20 
„Jausmų galia“. 15.15 „Bebras“. 16.50 „Šnipų 
žaidimas“. 19.00 „Dvi motinos“. 21.00 „Kol 
nenuėjau miegoti“. 22.40 „Maži paukščiai“. 
0.20 „Edo TV“. 2.30 „Gerasis vokietis“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Gatvės genijus. 6.35, 12.20 Kvailių moks-
las. 7.00 Matyk visą vaizdą su Kalu Penu. 
7.45 Kaip visur nugalėti? 8.30, 10.50, 13.10, 
18.30 Ledo kelias. 9.20, 13.50, 19.15 Įstaty-
mų nepažabota sala. 10.00 Išgyventi gentyje. 
11.35, 17.40, 20.45, 0.30, 4.15 Purvinas verslas. 
12.45, 5.50 Proto žaidimai. 14.40 Pavojingiausi 
pasaulio gyvūnai. 15.25 Neprijaukintos Ameri-
kos. 16.10, 2.45, 5.00 Trečiojo Reicho įranga. 
17.00, 20.00, 23.45, 3.30 Jukono auksas. 21.30 
Paranormalūs reiškiniai II. 22.15 Kruvinosios 
Europos istorijos. 23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 
2.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 
5.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 
24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 18.00 Neį-
prastas maistas. 21.00, 3.00 Istorinių vietovių 
paslaptys. 22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 
1.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(1) (N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“  
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

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

„Briliantinė ranka“ 
(N-7).

0.35 „Kaulai“ (N-14).
1.30 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.55 24 valandos (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Sūnaus  
pasirinkimas“.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Svajotoja“.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.05 „Na, palauk!“
14.15 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

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

„Nesunaikinami“ 
(N-14).

0.05 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.05 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 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 Gyvenimas.
12.00 Žinios.
12.10 Stilius.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Trileris 

„Centurionas“ 
(N-14).

23.10 Trumposios žinios.
23.15 Durys atsidaro.
23.45 Trumposios žinios.
23.50 Istorijos detektyvai.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Nikonovas ir Ko“ 
(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 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“  
(N-7).

19.25 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

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

„Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“ (N-7).

1.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (N-7).

1.55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

3.05 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

11.45 Metų automobilis 
2016.

12.50 Ginčas (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Karalius nuogas 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.15 Kalėdų skanėstai.
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Genijai iš prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Keramikė Aldona 

Jonuškaitė-Šaltenienė.
7.00 Egzistencija.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Animacija.
12.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
„Barcelona“ 
(Ispanija) - Afrikos 
arba Japonijos/N.
Zelandijos čempio-
nas. Tiesioginė trans-
liacija iš Jokohamos.

14.40 „Didžiosios visatos pas-
 laptys su M.Frimanu“.

15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Pokljukos.

17.05 Prisiminkime. Arijos 
iš D.Verdžio operų.

17.20 Režisierės D.Ibel-
hauptaitės susitiki-
mas su studentais.

18.15 Operos magija.
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.
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 17.20  „Tėvai už borto“ 1.55  „Gelbėtojų būrys“ 9.35  „Didžiojo 
  sprogimo teorija“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Žiema Rūgpienių 

kaime“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Pagaminta Italijoje.
13.45 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Tamsumos“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto paslaptis“.
18.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Netikras 
pavojus“ (N-7).

23.05 „Begėdis“ (N-14).
0.15 „Ties riba“ (N-14).
1.10 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
2.05 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

„Nemirtingieji“ 
(N-14).

0.10 Eurolygos rung-
tynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Atėnų 
„Panathinaikos“. 
Vaizdo įrašas.

1.55 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.45 „Greislendas“ 
(N-14).

3.35 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.25 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

11.00 „Kapitono duktė“ 
(N-7).

13.00 Svajonių 
kruizai.

14.00 Reidas.
14.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.30 „Kietakaktis“ 

(N-7).
17.20 „Tėvai 

už borto“.
18.00 „Vienos 

šeimos  
istorija“  
(N-7).

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Kapitono
duktė“  
(N-7).

„NESUNAIKINAMI“
Veiksmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone, Jet Li, Arnold Schwarzenegger.

Jie yra šešėlis priešo akies mirksnyje... Jie yra vaiduoklis nakties tamsoje. 
Šįkart jų užduotis - nuversti žiaurų diktatorių Pietų Amerikos valstybėje. 
Tačiau tai, kas iš pradžių atrodė tik dar vienas gerai apmokamas darbas 
elitinei smogikų grupelei, virsta sudėtingiausia misija jų gyvenime, kai 
reikės iš naujo perkainoti draugystę, ištverti išdavystę ir išnešti sveiką kailį.

rekomenduoja

„NEMIRTINGIEJI“
Veiksmo drama. JAV. 2011.
Režisierius: Tarsem Singh 
Dhandwar.
Vaidina: Henry Cavill, 
Mickey Rourke, John Hurt.

Remiantis graikų mitais sukurtas 
pasakojimas pateikia naują se-
novės Graikijos interpretaciją, kur 
susipina Atikos didvyrio Tesėjo ir 
Titanimachijos istorijos.

„TIES RIBA“
fantastinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Brad Anderson, 
Frederick Toye.
Vaidina: Joshua Jackson, 
Anna Torv, John Noble.

Seriale pasakojama apie specialiąją 
FTB agentę Oliviją Danham, moks-
lininką Valterį Bišopą ir jo sūnų Pite-
rį, kurie stengiasi išsiaiškinti netikė-
tai visame pasaulyje pasirodžiusius 
anomalius mokslo reiškinius.

„BRILIANTINĖ RANKA“
nuotykių komedija. SSRS. 1986.
Režisierius: Leonid Gaidaj.
Vaidina: Jurij Nikulin, Nina 
Grebeškova, Andrej Mironov.

Gorbunkovas atsitiktinai tampa 
persekiojamas dviejų piktadarių. 
Persekiotojai įsitikinę, kad sugip-
suotoje Gorbunkovo rankoje pa-
slėptas lobis. Jie taikosi įvilioti naivų 
ir išsiblaškiusį šeimos tėvą į spąstus.

TV6
22.00

TV3
22.30

TV1
0.15

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 17.25 
Didžiausi ir blogiausi. 8.15, 23.50, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Jankių džiunglės. 
18.20, 22.00, 1.40 Daktaras Džefas. 20.10, 5.49 
Čarlis ir Džesika. 22.55, 3.25 Liūtų prigimtis. 

 SPoRT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - 
Minesotos „Timberwolves“. 8.00, 20.30 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 9.00 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 8 laida. 
9.30, 21.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 11.30 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas 12.00, 24.00 
KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 2015 
m. 16.00 WTA Shenzen. Moteų tenisas. Finalas. 
Li Na - Peng Shual. 2014 m. 20.00 Čempionai LT. 
Kovos menų ir grappling imtynių čempionatas „Za-
rasai 2015“. Premjera. 21.00 „NBA Action“. Krepši-
nio lygos apžvalga. 9 laida. Premjera. 23.30 Šiuolai-
kinės penkiakovės čempionatas 4.00 Ekstremalaus 
sporto žurnalas „Duokš penkis“. 5.00 Futbolo klubų 
karaliai. „AC Milan“, Londono „Chelsea“. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 7.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 8.30, 3.50 Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 9.00 Dviračių spor-
tas. Pasaulio taurės lenktynės. 12.30 Boksas. 
Arthuras Abrahamas - Martinas Murray. 13.40 
Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Darms-
tadt“. 15.30 Anglijos Premier lyga. „Leicester“ 
- „Chelsea“. 17.20 Futbolas. Vokietijos taurė. 
„Augsburg“ - Dortmundo „Borussia“. 19.10 
Futbolas. Vokietijos taurės varžybų apžvalga. 
19.40 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Panathinaikos“. 
Tiesioginė transliacija. 21.40 Eurolyga. „Real“ - 
„Strasbourg“. Tiesioginė transliacija. 23.45, 5.10 
Eurolyga. „Chimki“ - „Fenerbahce Ulker“. 1.35 
Florbolas. Pasaulio čempionato finalas. 

 EURoSPoRT
7.00, 20.30, 23.00, 2.30 Sporto linksmybės. 7.30, 
12.30, 14.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Austrija. 
9.30, 17.00, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. Rusija. 11.00 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 13.00 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 15.15, 19.00, 0.15, 
5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 18.25, 
18.55, 3.25, 3.55 Futbolo apžvalga. 18.30 FIFA 
futbolo apžvalga. 21.00 Kovotojų klubas. 23.15 
Jojimas. Didžioji Britanija. 1.30 Galiūnų sportas.

LNK
22.00
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-17 d. 11, 13.40, 
16.15, 19, 21.50 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 11-17 d. 10.50, 
16.25, 21.40 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
12.50, 13.30, 18.30 val. (12.50 val. seansas vyks 13 d.;  
13 d. 13.30 val. seansas nevyks).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 13.10, 15.30, 18.10, 21.10 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
16 d. 18.50 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
11-17 d. 10.30, 12.10, 14.40, 17 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 15, 17.55,  
20.50 val. (13, 15 d. 15 val. seansas nevyks;  
15 d. 17.55 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 13.20, 18.50, 20.40 val. (16-17 d. 18.50 val. 
seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 10.40, 15.15, 15.40 val. (15.15 val. seansas vyks 
13 d.; 13 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 10.20, 15.50 val.
„steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
18.20, 21.30 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 11-17 d. 12.40, 19.30 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
11-17 d. 14.30, 20.30 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
11-17 d. 17.40, 21 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 
11-17 d. 11.10 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-12, 14-17 d. 12.50 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.10 val.

GERUMO SEANSAI
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 11-13 d. 10.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
11-13 d. 12.30 val.
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 14-17 d. 10.10 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-17 d. 12.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-17 d. 11, 13.40, 
16.20, 19, 21.40 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 11-17 d. 11.10, 
16.20, 21.30, 21.50 val. (15-16 d. 21.30 val. seansas 
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
14, 19.10 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Ypatingas poreikis“ (dokumentinis f., italų, vokiečių 
k., Italija, Vokietija, Austrija, Prancūzija, N-13) - 11-17 d. 
15.20, 17.25, 19.20 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
16 d. 21.10 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 
13.20, 16, 18.40, 21.25 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
11-17 d. 12.10, 15.10, 18.10, 21.10 val. (12.10 val. sean-
sas vyks 12-13 d.; 17 d. 18.10 val. seansas nevyks; 16 d. 
21.10 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 15.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 11.20, 16.30, 21.40 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 13.40, 18.50, 19.20 val. (15-16 d. 18.50 val. 
seansas nevyks; 19.20 val. seansas vyks 15-16 d.).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
11-17 d. 11, 13.20, 15.45 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
11-17 d. 18.10, 21.20 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-17 d. 12, 18 val.

„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 15, 21 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 11.30, 16.30 val. (11.30 val. 
seansas vyks 12 d.; 15 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 11-17 d. 13.50, 18.50 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 11-17 d. 13.30, 17.50 val.
„sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 
11-17 d. 21.30 val.
„nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 11-17 d. 20 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 12-13 d. 11.15 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 21.20 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 12-13 d. 11.20 val.
GERUMO SEANSAI
„Bjaurusis aš 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-13 d. 11 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-13 d. 13.30 val.
„Dėžinukai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-17 d. 11 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 14-17 d. 13.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Rozmari kūdikis“ (siaubo drama, JAV) - 
11 d. 17.20 val.
uždaras vakaras (Lietuva) - 11 d. 20 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, Prancūzija) - 
12 d. 14.30 val. 13 d. 14 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
12 d. 15.10 val. 13 d. 16.30 val. 17 d. 19.30 val.
„Tesė“ (romantinė drama, Prancūzija, D.Britanija) - 
12 d. 17 val.
„Kinų kvartalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 
12 d. 20.30 val.
„nuomininkas“ (trileris, Prancūzija) - 13 d. 18.10 val.
„Klaikus išbandymas“ (kriminalinė drama, Prancūzija, 
JAV) - 13 d. 20.40 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva) - 14 d. 
14.20 val.

„Ypatingas 
poreikis“

„Special Need“

Enėjas labai trokšta meilės. Du Enėjo 
draugai - Aleksas ir Karlas - nusprendžia jam 
gimtadienio proga padovanoti sekso seansą.

Tačiau įgyvendinti šią idėją Italijoje, tu-
rint autistinių sutrikimų, nėra lengva. Tad 
trijulė išsiruošia į liberalesnes Europos ša-
lis. Lankantis Lince, Ciūriche ir Hamburge, 
jiems imasi padėti vis daugiau žmonių, o 
netikėtų įvykių virtinė kreipia draugų au-
tobusiuką vis toliau nuo pradinio kurso.

Kelionė, kurios pirminis tikslas buvo 
seksas, netrukus virsta kelionę po vidinį 
Enėjo pasaulį ir jo intymiausius jausmus, 
pakeisiančią visų trijų bendražygių įsivaiz-
davimą apie meilę, draugystę ir laisvę.

Tai dokumentinė kino kelionė, kuri 
pranoksta net vaidybinių filmų dramatur-

gų vaizduotę. Kelionė, kuri priverčia ir 
kvatoti, ir sujaudina iki ašarų. Vienas iš 
trijų draugų ir herojų Karlas yra ir šio 
filmo režisierius. Filmas yra pelnęs dau-
gybę tarptautinių kino festivalių apdova-
nojimų.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 11 d.

n Dokumentika, Italija, Vokietija, 2015

n Režisierius: Carlo Zoratti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 14 d. 16.30 val. 
15 d. 21 val.
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 14 d. 
18.45 val. 15 d. 18.40 val. 16 d. 21 val. 17 d. 21.10 val.
„Naujausias Testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) - 14 d. 21 val. 16 d. 16.30 val.
„Mano karalius“ (romantinė drama, Prancūzija) - 15 d. 
16.20 val. 16 d. 18.40 val.
Paskaita „Kaip žiūrėti Kinijos kiną: edukacinis 
kino vakaras“ (Lietuva) - 17 d. 17.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-14, 16 d. 16.30, 
19, 21.30 val. 15 d. 16.30, 18, 21.30 val. 17 d. 17.30, 19, 
21.30 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
16.45, 19.15, 21.45 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-16 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 17 d. 15, 
17.15, 19.30, 21.45, 23 val.
„Žvaigždžių karai: galia nubunda“ (fantastinis f., JAV, 
3D, N-13) - 18 d. 0.01 val.
„Žvaigždžių karai: galia nubunda“ (fantastinis f., JAV, 
N-13) - 18 d. 0.01 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11, 14-17 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15 val. 12-13 d. 15.45, 
18.30, 21.15 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-16 d. 10.45, 14 val. 17 d. 10.30, 14 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 11, 
14-15 d. 13, 15.30 val. 12 d. 12.30, 18.15 val. 13 d. 13, 
15.30, 18 val. 16 d. 12.45, 15.15 val. 17 d. 11.45, 14.15, 
16.30 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 11-16 d. 
16.15, 19 val. 17 d. 17, 19.45 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
11-13, 15 d. 20.30 val. 14, 16 d. 17.45, 20.45 val. 17 d. 
20 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 11 d. 11, 18 val.  
12 d.11.15 val. 13-15 d. 11 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-14, 16-17 d. 18.15 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-16 d. 13.30 val. 17 d. 11 val.

„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 
11-16 d. 22 val. 17 d. 22.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11 d. 10, 12.30, 13.45, 15.45 val. 12 d. 
10, 12.45, 13.45, 15.45 val. 13-14 d. 10, 11.30, 12.30, 
13.45, 15.45 val. 15 d. 10, 11.30, 12.30, 13.45, 15.30 val.  
16 d. 10.15, 11.30, 13.45, 15.45 val. 17 d. 10, 11.30, 
12.30, 14.30, 15.45 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 11, 13-14, 16-17 d. 10.45, 13.15 val. 
12 d. 13.15 val. 15 d. 10.45, 13.10 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
11-17 d. 21.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 11-16 d. 11.45, 10.30 val. 17 d. 10.15, 
12.15 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 12 d.11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
16 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Ida“ (drama, Lenkija) - 11 d. 17.40 val. 17 d. 17 val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 12 d. 14 val.
„Džema Boveri“ (komiška drama, Prancūzija) - 12 d. 
15.40 val. 16 d. 19.40 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 12 d. 17.30 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 12 d. 19.15 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 15 d. 17 val.
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 15 d. 18.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 16 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-17 d. 13.30, 
16.10, 18.40, 21.20, 23.25 val. (23.25 val. seansas vyks 
11-12 d.).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 14.30, 16.45, 18.50, 21.10, 23.30 val. 
(23.30 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
12.10 val.

„Ypatingas poreikis“ (dokumentinis f., italų,
 vokiečių k., Italija, Vokietija, Austrija, Prancūzija, N-13) - 
11-17 d. 17 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
16 d. 17.50 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 13.20, 18, 20.40 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 10.40, 16 val. (12 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 11.10, 15.45 val.  
(13 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 10.35, 13, 15.25 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-17 d. 15.05, 17.55, 20.50, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 11-12 d.).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 12.15 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 11-17 d. 15.10, 19 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
11-17 d. 11, 13.20 val. (13 d. 13.20 val. seansas nevyks).
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
11-17 d. 17.50, 20.45 val. (16 d. 17.50 val. seansas 
nevyks).
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11, 13, 15, 
17 d. 19.10 val.
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 12, 14, 16 d. 19.10 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 11, 13, 
15, 17 d. 21 val.
„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 12, 
14, 16 d. 21 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 11-17 d.  
10.20 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 11-17 d. 10.15 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
11-17 d. 21.30 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 11-12 d. 23.40 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 11-12 d. 23.45 val.

„Drakonas“
„On - drakon“

Užburiančiai meilės galiai neįstengia at-
sispirti niekas. Tik ji pajėgia įveikti amžiną 
prakeikimą ir pabaisą atversti į žmogų. Taip 
yra pasakose, taip atsitinka ir tikrame gyve-
nime. Tačiau priimti meilės dovaną reikia di-
džiulės drąsos. Efektingas fantastinis 3D fil-
mas „Drakonas“ kviečia į jausmų kovą su 
negailestingu likimu ir ragina nebijoti mylėti.

Gražiame, paslaptingame pasaulyje, pri-
pildytame šiaurietiškos dvasios bei paryš-

kintame vikingų ir keltų kultūros atspalvių, 
žmonės gyvena nuolatinėje baimėje. Siau-
bingas paprotys reikalauja atiduoti duoklę 
galingam priešui - drakonas pasiima gražiau-
sias miesto nuotakas. Bet vieną dieną viskas 
pasikeičia - atsiranda karys, įveikęs pabaisą. 
Daugybę metų miestelėnai gyvena ramybė-
je, kol nelaimė nelauktai sugrįžta.

Kunigaikštytės Miros vestuvių ceremo-
nijos metu drakonas netikėtai vėl pasirodo ir 
išsineša jaunąją į savo irštvą. Uolėtoje saloje 
įkalinta Mira laukia ją išgelbėti turinčio jau-
nikio. Šiame keistame kalėjime ji ne viena, 
greta gražiosios kunigaikštytės visada yra 
paslaptingas jaunikaitis Armanas. Kas jis ir 
kaip čia atsidūrė, Mira supranta tik tuomet, 
kai būna jau vėlu. Ji pamilo žmogų-drakoną.

Fantastinį meilės epą „Drakonas“ prista-
to šiuolaikinio Rusijos kino kūrėjų lyderiu 
tituluojamas Timuras Bekmambetovas. Fil-
mas sukurtas pagal populiarų Sergejaus ir 
Marinos Djačenko romaną „Ritualas“. Tai vie-
nas brangiausių pastarojo meto Rusijos kino 

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 11 d.

n Fantastinė drama, Rusija, 2015

n Režisierius: Indar Dženbudajev

n Vaidina: Matvej  Lykov, Marija Poježajeva, Petr 

Romanov, Aliona Čechova, Stanislav Liubšyn ir kiti

IMDB: 5,7/10

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  1 1 57

  

„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

GERUMO SEANSAI
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 11-13 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-13 d. 13 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 14-17 d. 10.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
14-17 d. 13 val.

CINAMON
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
18.45 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 11-17 d. 12.15 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 19, 22.15 val. (19 val. seansas vyks 12, 
14, 16 d.).
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11, 13, 15, 17 d. 
21.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 15.30, 18, 20.35 val. (11, 15 d. 18 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d.13.45, 19 val. (12, 14, 16 d. 19 val. seansas nevyks).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija) - 11-17 d. 12, 
14.15 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV) - 
11-17 d. 16.15 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 11-17 d. 11.15,  
13.15 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija) - 12, 14, 
16 d. 21.30 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-17 d. 11, 16.45, 19.30 val. 
(16-17 d. 16.45 val. seansas nevyks; 11,  
16-17 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 11-17 d. 15.15, 17.15, 19.15, 21.15 val. 
(14 d. 15.15, 17.15, 19.15 val. seansai nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 10.45, 13, 14.30, 16.30 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
11-17 d. 21 val.
„Redirected / Už Lietuvą!“ (veiksmo f., Lietuva, 
Jungtinė Karalystė) - 11 d. 23 val.

„Tadas Blinda. Pradžia“ (istorinis f., Lietuva) - 11 d. 
19.30 val.
„Ledo šalis“ (animacinis f., JAV) - 11 d. 18.15 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-17 d. 10.50, 
13.30, 16.10, 18.50, 21.30 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 11-17 d. 
10.30, 15.40, 21.10 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 11-16 d. 18.30 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 13.20, 15.45, 18.10, 21.40 val. (17 d. 
18.10 val. seansas nevyks).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
16 d. 19.30 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
11-17 d. 10.20, 12.40, 15.10 val. (13 d. 12.40 val. seansas 
nevyks; 12-13 d. 15.10 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 15.50, 21 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 13, 18.20 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė 
komedija, Lietuva, N-13) - 11-17 d. 17.40, 19.40 val. (12 d. 
17.40 val. seansas nevyks; 16 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.10 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 17.45, 20.40 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-17 d. 14.50 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 11 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 11-17 d. 12.20 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 11, 13, 
15, 17 d. 20.30 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 12, 
14, 16 d. 20.30 val.
GERUMO SEANSAI
„Septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 11-13 d. 10.30 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 11-13 d. 13 val.

„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 14-17 d. 10.30 val.
„Bjaurusis aš 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 14-17 d. 13 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 11-17 d. 10.50, 
13.30, 16.10, 18.45, 21.20 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 11-17 d. 16.50, 19.10, 21.30 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 11-17 d. 
20.40, 21.10 val. (16-17 d. 20.40 val. seansas nevyks; 
21.10 val. seansas vyks 17 d.).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
16 d. 20.40 val. (COSMOPOLITAN seansas).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 11-17 d. 10.20, 16, 21.40 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 11-17 d. 12, 17.40 val. (12 val. 
seansas vyks 12 d.; 17 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
11-17 d. 12, 14.25 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
11-17 d. 13.20, 19 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11-17 d. 10.30, 15.10, 15.20 val.  
(10.30 val. seansas vyks 12 d.; 15, 17 d. 15.10 val.  
seansas nevyks; 15.20 val. seansas vyks 15, 17 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 11-17 d. 12.40, 17.20 val.  
(13 d. 12.40 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
11-17 d. 15, 21.50 val. (13 d. 15 val. seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 11-17 d. 19.50 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 11-17 d. 10.10 val.
GERUMO SEANSAI
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 11, 13 d. 11 val.
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 15, 17 d. 13.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

projektų, jo biudžetas siekia daugiau nei 9 
milijonus eurų. Kompiuterinę filmo grafiką 
tobulino meistrai, prisidėję prie „Avataro“ 
ir „Žiedų valdovo“ sukūrimo. Įspūdingas pa-
sakojimas užburs savo vizualumu, o labiau-
siai ši metaforiška istorija pakerės nors kar-
tą patyrusius beribę meilės jėgą.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Fantastinė istorija „Drakonas“  
atskleis neįmanomos meilės paslaptį

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.



koncertai/teatras teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
11 d. 18.30 val.; 13 d. 12 ir 18 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
12 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
16 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Ernanis“. 3 d. opera 
(italų k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
11 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“. Rež. C.Graužinis.
12 d. 16 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-
Exupery „Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
13 d. 16 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. O.Koršunovas.
15 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Arabiška naktis“. 
Rež. C.Graužinis.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
16 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
12 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
13 d. 18.30 val. - N.Erdmano „Savižudis“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
11 ir 12 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. 
Rež. P.E.Landi.
12 d. 12 val. 99 salėje - J.Kelero, A.Jalianiausko „Paika 
pelytė“. Rež. A.Jalianiauskas.
13 d. 12 val. 99 salėje - H.Verburg „Pingvinai ir kiauši-
nis“. Rež. R.Kudzmanaitė.
13 d. 15 val. - A.Giniočio „Juzė dykaduonis“. Rež. A.Giniotis.
15 ir 16 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
17 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
13 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Morozko“. Rež. J.Ščiuckij.
13 d. 18.30 val. - Spektaklis rodomas paskutinį kartą. 
R.Cooney „Nr.13 (Out of order)“. Rež. E.Murašov.
15 d. 10 val.; 16 d. 10 ir 12 val. - Šventinė eglutė 
vaikams. „Naujieji metai cirke 2“. Rež. O.Lapina.
15 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „UFO“. Rež. O.Kovrikov.
17 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
12 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kaip Grinčas Kalėdas 
vogė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Kalėdinė premjera! 
„Kalėdų Senelio staigmena“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

11 d. 18.30 val. - Premjera! „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
12 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. Rež. N.Indriūnaitė.
13 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
13 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
11 d. 17 ir 20 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
12 d. 15 ir 19 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
13 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
14 d. 19 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.
15 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
12 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: 
gyvo garso koncertas „Juodraštis“. Aido Giniočio ir teatro 
aktorių dainų vakaras.
12 d. 12 val. Juodojoje salėje - ATVIRAS RATAS: „Kalėdinis 
vaidinimas“. Kalėdų Senelis kviečia į „Senelės pasaką“.
13 d. 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Eglė žalčių karalienė“. Rež. S.Degutytė.
13 d. 11 val. Juodojoje salėje - DANSEMA: 
„Maži stebuklai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
15 d. 19 val. Stiklinėje salėje - „Ribos“ (N-16). 
Rež. T.Montrimas.
17 d. 18.30 val. Juodojoje arba Kišeninėje salėje - 
ATVIRAS RATAS: „Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
17 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! 
STAGE STRANGERS: „Užsėdimas“. Idėjos autoriai: 
A.Ramanauskaitė, M.Stabačinskas, P.Tamolė, D.Vaitiekūnas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
11 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą!..“ 
Rež. A.Gian (JAV)/M.Mačiulis.
12 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
11 ir 12 d. 19 val. - Premjera! F.Richter „Dievas yra DJ“. 
Rež. K.Gudmonaitė.
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Viena populiariausių pasaulyje vaikiškų 
knygų - anglų autoriaus Reimondo Brigso 
(Raymond Briggs) sukurta vaikiška ilius-
truota knygelė „Sniego Senis“ (The Snow-
man) - pirmą kartą buvo išleista 1978 me-
tais. Ši nuostabi kalėdinė istorija sulaukė 
tokio populiarumo, kad buvo išversta į 15 
kalbų ir visame pasaulyje išleista 8,5 mili-
jono egzempliorių tiražu!

Berniukas Kūčių vakarą nulipdo Sniego 
Senį. Tą naktį, dvyliktą valandą, Sniego Se-
nis atgyja, kad padovanotų jam nuotykių 
pilną kelionę į Šiaurės ašigalį susitikti su 
tikru Kalėdų Seneliu. Šioje kelionėje jie 
lekia motociklu, baidydami žvėrelius, skrie-
ja virš miesto didelių pastatų ir laukų iki 
pat sniegynų... „Prisimenu tą žiemą, nes 
niekada nemačiau tiek daug sniego. Sniegas 
krito visą naktį, ryte nubudau kambaryje, 
alsuojančiame šviesa ir ramybe, atrodė, kad 
visas pasaulis skendi tyliame sapne. Tai bu-
vo stebuklinga diena... Ir tai buvo ta diena, 
kai aš sukūriau „Sniego Senį“, - pasakoja 
autorius.

Karštai mažųjų klausytojų pamiltos 
knygelės ekranizacija (prodiuseris Džonas 
Koutsas (John Coates) buvo nominuota 
„Oskarui“ ir pirmą kartą eteryje transliuo-
ta 1982 metais pasauliniu mastu - Azijai, 
Europai ir Šiaurės Amerikai. Koncerte vi-
sai šeimai „Sniego pasaka“ dideliame 
ekrane galėsite pamatyti šį filmuką, ku-
riam gyvai akompanuos Mindaugo Piečai-
čio diriguojamas Klaipėdos kamerinis or-
kestras.

Pasak koncerto idėjos autoriaus M.Pie-
čaičio, „šis filmukas vaikams, nežiūrint į ypač 
spalvingą, vaikams patrauklų ir turtingą įvai-
riais fantazijų vingiais siužetą, turi savyje ir 
platesnę emocinę paletę. Po žaismingai ir su 
gera humoro doze pateikta istorija slepiasi 
svarbūs gyvenimiški klausimai: kas yra drau-
gystė, meilė ir netektis. 

Istorija pasakojama be žodžių: pasitel-
kiant vaizdus, veiksmą ir muziką, išskyrus 
svajingą, itin išpopuliarėjusią dainą „Wal-
king in the Air“ („Mes sklandome ore“). 
Koncerte dalyvaus ir vienas mėgstamiausių 
klausytojų skaitovų Valstybinio jaunimo te-
atro aktorius Andrius Bialobžeskis. Kon-
certo „Sniego pasaka“ programą papildys 
keletas smagių žiemiškų improvizacijų.

n Daugiau inf.: www.koncertusale.lt

„Sniego pasaka“ atgyja su orkestro garsais
Klaipėdos koncertų salė trumpam virs unikaliu kino teatru, kur filmo peržiūrą lydės 
būtent gyvo garso orkestrinis pritarimas. Gruodžio 18 dieną šventinės klasikos festi-
valis „Salve Musica“ dovanos savo mažiesiems klausytojams žiemišką animacinį filmą 
kartu su gyvai atliekama jo muzika „Sniego pasaka“.

ŠVEnTinis REnGinYs „sniEGO PAsAKA“ -  

Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g.36, Klaipėda) 

gruodžio 18 d. 18 val.

su „Laisvalaikio“ kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/koncerTai

- Kaip gimė idėja rengti Kalėdų kon-
certus?

- Šią idėją nešiojausi seniai - kai prieš dau-
gelį metų Niujorke lankiausi Kalėdų koncerte 
„Carnegie Hall“ ir išvydau grandiozinį ir tikrai 
šventinį koncertą su klasikinės muzikos žvaigž-
dėmis Ketlina Batl (Kathleen Battle), Frederi-
ka fon Štade (Frederica von Stade), Vintonu 
Marsalisu (Wynton Marsalis). Daviau sau žodį 
būtinai surengti tokį koncertą! 2007 m. pagaliau 
ryžomės įgyvendinti šią idėją - su kolegomis 
įrašėme Kalėdų giesmių kompaktinę plokštelę 
„Po angelo sparnu“ ir pristatėme ją publikai.

- „Vėrinys Kalėdoms“. Ką slepia šių-
metis koncerto pavadinimas?

- Visos paslapys atsiskleis koncerto me-
tu. Šiais metais „versime“ muzikinę dovaną 

Kalėdoms - netikėtą, spalvingą ir intriguo-
jančią. Scenoje susitiksime su puikia atlikė-
ja Ieva Prudnikovaite (mecosopranas) - 
drauge esame atlikę ne vieną įsimintiną kon-
certą, mums visada smagu muzikuoti drau-
ge. Girdėsime maestro Petrą Vyšniauską 
(saksofonas) ir pianistą Egidijų Buožį - šių 
menininkų tandemas puikiai žinomas džiazo 
gerbėjams, - ir ansamblį „4 tango“. Tai Kris-
tina Žebrauskaitė (akordeonas), Birutė Bag-
donienė (altas), Donatas Bagurskas (kontra-
bosas), Feliksas Zakrevskis (fortepijonas). 
Tad laukia netikėti duetai, trio, solo - Kalėdų 
dainos, džiazo improvizacijos, klasikos ir 
subtilios instrumentinės muzikos štrichai.

- Kas pakužda koncertų idėjas, pro-
gramas?

- Idėjos dėliojasi galvoje ilgą laiką, kartais 
sunku apčiuopti, išgryninti sumanymą. Bet 
pati žinau, kad tam tikru momentu viskas taps 
aišku ir vizija virs kūnu. Esu sukaupusi didžiu-
lę natų biblioteką, ten tiek gražios muzikos! 
Noriu pasidalyti ja su klausytoju - tai ir yra 
geriausias stimulas kurti, svajoti, dainuoti.

Parengta pagal „Cantus firmus“ inf.

Vėrinys Kalėdoms su
Asta Krikščiūnaite
Dainininkės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentės Astos KriKščiūnAitės 
iniciatyva jau keletą metų rengiami Kalėdų koncertai, kurių metu scenoje susiburia bi-
čiuliai ir bendraminčiai. šįkart gruodžio 15 d. 19 val. šv. Kotrynos bažnyčioje rengiamas 
koncertas „Vėrinys Kalėdoms“ sukvies charizmatiškus muzikus, kurie susibūrė bendram 
tikslui - džiaugsmingai pasitikti gražiausią metų šventę.
Į „Laisvalaikio“ klausimus atsako Kalėdų koncertų idėjos autorė Asta Krikščiūnaitė.

Asta Krikščiūnaitė
Organizatorių nuotr.

Klaipėda

KlaipėdOS dRaMOS TEaTRaS
11 d. 18.30 val. Teatro studijoje - M.Ravenhill 
„Produktas“. Rež. T.Jašinskas.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Macijausko „Nutikimai 
Smaližių šalyje“. Rež. K.Macijauskas.
13 d. 17 val. Mažojoje salėje - F.Veber „Vakarienė su 
idiotu“. Rež. R.Atkočiūnas.

KlaipėdOS MUZiKiNiS TEaTRaS
11 d. 18 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė komedija. 
Rež. J.Staniunas (JAV). Dir.V.Konstantinovas.

KlaipėdOS lėliŲ TEaTRaS
12 d. 10 ir 14 val.; 13 d. 10, 12 ir 14 val. - „Kalėdų 
senelio namelis“.

ŠiaUliai

ŠiaUliŲ dRaMOS TEaTRaS
11 d. 18 val. - Premjera! J.Onilas „Meilė po guobomis“. 
Rež. P.Ignatavičius.
12 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą). 
Rež. J.Vaitkus.
13 d. 12 val. - „Sausio žibuoklės“. Rež. N.Mirončikaitė.

paNEvėžyS

J.MilTiNiO dRaMOS TEaTRaS
11 ir 12 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
M.Ravenhilas „Baseinas (Be vandens)“. Rež. M.Klimaitė.
13 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! R.Granausko 
„Rūkas virš slėnių“. Rež. R.Banionis.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - D.Rodaris „Sidabrinės 
strėlės kelionė“. Rež. D.Skamarakas.

Koncertai
vilNiUS

liETUvOS NaCiONaliNė FilHaRMONiJa
11 d. ir 12 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Koncertas 
„Operų ir sarsuelų arijos, duetai, uvertiūros ir intermezzo“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistės: M.Marti 
(sopranas), N.Kazlaus (sopranas). Dir. R.Estrada.
13 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Dvylika mėnesių“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Dir. M.Pitrėnas. Aktorė G.Kuodytė. Dalyvauja jaunieji atlikėjai.

TaiKOMOSiOS dailėS MUZiEJUS
13 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Tokia 
diena, tokia naktis“. S.Skjervold (baritonas), D.Bagdonaitė 
(fortepijonas).

Šv.KOTRyNOS BažNyČia
11 d. 19 val. - „Tango virpesiai“. Skiriama pasaulinei tango 
dienai. Solistas Vytenis Danielius (akordeonas), Vilniaus miesto 
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).
12 d. 18 val. - Ovidijaus Vyšniausko dainų ir baladžių 
vakaras. Atlikėjas O.Vyšniauskas.
13 d. 18 val. - Lisabona ir Barselona - O.Kolobovaitė ir 
A.Globys. Atlikėjai: O.Kolobovaitė (vokalas), A.Globys (gitara).
15 d. 19 val. - Koncertas „Vėrinys Kalėdoms“. Dalyvauja: 
A.Krikščiūnaitė (sopranas), I.Prudnikovaitė (mecosopra-
nas), P.Vyšniauskas (saksofonas), E.Buožis (fortepijonas). 
Ansamblis „4 Tango“: K.Žebrauskaitė (akordeonas), 
B.Bagdonienė (altas), F.Zakrevskis (fortepijonas).

aRKiKaTEdRa BaZiliKa
13 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda. Choras „Viva 
Voce“ (vadovai V.Katinienė ir R.Katinas). Tarptautinių kon-
kursų laureatė J.Leitaitė.

MOKyTOJŲ NaMai
13 d. 16 val. VMN Didžiojoje salėje - Artūro Noviko džiazo 
mokyklos koncertas „Oranžinės Kalėdos“. Renginio bilietas - 
mandarinas.

TRaKai

UžUTRaKiO dvaRaS
13 d. 14 val. - Vokalo perlai. V.Prudnikovas (bosas), 
N.Ralytė (fortepijonas).

KaUNaS

KaUNO valSTyBiNė FilHaRMONiJa
11 d. 18 val. - Kauno miesto simfoninis orkestras 
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas  
A.Treikauskas. Solistai - M.Rostropovičiaus labdaros ir 
paramos fondo globojami jaunieji muzikantai.
12 d. 18 val. - Teatralizuotas šventinis koncertas Kaune: 
R.Norvilė, D.Norvilas ir V.Genytė!
13 d. 14 val. - Muzikinė popietė visai šeimai. „Oginskio 
vaikystė“. Rež. A.Kurienius. G.Prunskus (baritonas), 
R.Endriukaitis (aktorius), L.Krištaponytė (fleita). Kauno forte-
pijoninis trio. Vaikų ir jaunimo dainavimo studija DND.
13 d. 17 val. Mažojoje salėje - Fortepijoninės muzikos 
vakaras. Ugnius Pauliukonis (fortepijonas).
15 d. 18 val. - „Hi, Haydn“! Fortepijoninis trio 
„Kaskados“: A.Šikšniūtė (fortepijonas), R.Mataitytė (smui-
kas), E.Kulikauskas (violončelė).
16 d. 18 val. - „Trimito“ Baltosios Kalėdos. Valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vadovas 
D.Staponkus, vyr. dir. U.Vaiginis). Solistė E.Sašenko (voka-
las) ir draugai.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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 „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
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  
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 

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.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
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

     
„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

kavinės, barai, restoranai

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

    
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

teatras
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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 
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

     
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 iki 2016 m. sausio 18 d.  
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
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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 - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

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     
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

      
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

Nuo 2016 01 18 nebebus išduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime seksis 
dalytis jausmais su atviru ištikimu 
žmogumi. Pamažu ryškės rimtesnių 
santykių kontūrai. Geras metas išra-
dėjams, konstruktoriams. Atminkite, 
kad tai geras laikas įsigyti vaizdo ir 
garso aparatūros. 

JAUČIUI

Pravers jūsų pažintys ir 
geri santykiai su aplinkiniais, galite 
sulaukti viliojamų pasiūlymų. Nors 
viskas klostysis gerai ir turėsite 
ne vieną galimybę įsitikinti, kad 
gyvenimas jus myli, vis dėlto bus 
sunku atsikratyti vidinio slogučio. 
Puikus laikas vykti į komandiruotę. 

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis rimtų permainų, tai labai 
darbinga savaitė, puikiai seksis 
žiniasklaidos atstovams bei tiems, 
kurių darbas susijęs su informacijos 
perdavimu. Puikus laikas 
planuoti keliones. Vairuojantieji, 
būkite atsargūs kelyje - padidės 
avaringumas. 

AVINUI

Prognozė gruodžio 11-17 d.

Puikiai seksis nuveikti visus 
darbus, tik pasistenkite nepainioti 
asmeninių santykių su darbu. 
Džiaukitės savo sėkme ir pasistenkite 
pradžiuginti tuos, kuriems ne taip 
gerai sekasi. Įvykiai apie jus suksis 
tarsi švytuoklė, nuo pakilimo aukštyn 
iki kritimo žemyn. Saugokite sveikatą, 
ypač jei esate linkę į priklausomybes.

ŠAULIUI

Netinkamas metas naujoms 
pažintims - to vienintelio ar vieninte-
lės dar turėsite palaukti. Pasistenkite 
apdairiai elgtis su pinigais, neleiskite 
veltui nė vieno euro, nes būsite labiau 
linkę išlaidauti, nei kaupti. Puikus lai-
kas dalyvauti prezentacijose, mugėse, 
gali kilti minčių keisti darbą ar išeiti 
ilgalaikių atostogų.

SKORPIONUI

Meilės reikalai puikiai klosis 
neturintiems antrųjų pusių, netikėta 
pažintis išvaduos iš nuobodžios 
kasdienės rutinos. Palankus metas 
pagaliau pradėti tai, ko niekaip 
negalėjote pradėti, darbai garantuoja 
sėkmę, pagaliau bus įvertintos jūsų 
rodytos pastangos. 

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asme-
ninio gyvenimo nuotaikos, bet jos 
bus trumpalaikės. Neužmirškite, kad 
šią savaitę nelabai tinkamas metas 
tvarkyti piniginius reikalus, tad pasi-
stenkite per daug neišlaidauti. Metas 
palankus viešumui, todėl jį puikiai 
gali išnaudoti besisukantieji pramogų 
versle.

VĖŽIUI

Galimos didelės staigmenos, kar-
tais net iki galo neįstengsite įvertinti visų 
teikiamų galimybių. Nesiekite savo tikslų 
lipdami kitiems per galvas, nes  ateityje 
būsite nubausti. Turėsite apsispręsti dėl 
kelių svarbių dalykų - vienas bus susi-
jęs su mokslu ar veik los pasirinkimu, 
kitas - su santykiais. Priimti sprendi-
mus padės žmogus, kuriuo pasitikite.

LIŪTUI

Visą dėmesį skirkite myli-
mam žmogui. Domėkitės, kaip jam 
sekasi, kokiomis nuotaikomis jis 
gyvena. Pasistenkite būti lankstesni 
tvarkydami reikalus, kurie susiję su 
kitų žmonių interesais. Nors jums 
ir nelengva atsižvelgti į kitų žmonių 
poreikius, tik dirbdami su komanda 
pasieksite norimų rezultatų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime būkite 
įžvalgūs, pasitikėkite savo nuojauta. 
Geras laikas karjerai, negaiškite laiko 
veltui ir imkitės darbų. Neužmirškite, 
kad visa tai, ką padarysite dabar 
ir kartu su bendradarbiais kaip 
viena komanda, padės kilti karjeros 
laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų 
partnerių, nauja partnerystė bus 
gana perspektyvi, todėl pasistenkite 
pasinaudoti atsivėrusiomis gali-
mybėmis. Santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs, būkite 
budrūs pasirašydami finansinius 
dokumentus.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime  
laikykitės kiek nuošaliau, neskubė-
kite, nespręskite atsakingų ir rimtų 
problemų. Dabar tas metas, kai be 
didelių pastangų galima pasiekti 
gerų rezultatų. Antroje savaitės 
pusėje susilaikykite nuo didelių 
investicijų.  

VANDENIUI

Atlikėjas Andrius Rimiškis
1986 12 13

Aktorė Aušra Štukytė
1978 12 15

Aktorė Karina Stungytė
1987 12 11

Dizaineris  
Giedrius Paulauskas
1978 12 12

 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: Maratonas. Pensionas. 
Adyti. Upėtakis. Skala. Niša. Opalas. 
Stela. Renis. Ra. „Omo“. Eta. Balis. 
Mazutas. Ūla. Gūdis. Sopa. Nėris. 
Nei. Žiburys. Baužas. Kr. Ravelis. 
Kelmas. AA. Saris. Kartys. Gru. Nes. 
Balnas. Karys. Maat. Pta. Vasara. 
Abi. Sėjinukas. Sedanas.
Horizontaliai: Stelažas. Raketa. 
Ivanas. Padala. Beretė. Tyla. Nulis. 
Nota. Gėris. Pi. Ni. Būrys. TN. Radis. 
Bau. Senelis. Ka. Inis. Kalva. Pušis. 
Bernas. Epas. Altas. Nė. Kumysas. 
Storas. „Žas“. Re. Diapazonas. Kad. 
Oka. Upes. Nilotai. Gran. Asama. 
Kary ba. SOS. Brausis.
Pažymėtuose langeliuose: 
Trubadūras.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti drėkinamąjį 
kremą po deginimosi su 

kanapių aliejumi ir egzotinių 
vaisių ekstraktais. 

Atsakymą į kryžiažodį 
iki gruodžio 15 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja 
Vesta butaitė 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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 Bendrabutyje šnekasi studentai:
- Gal reikėtų mums kiaulę auginti?
- Ką tu?! Smarvė, purvas...
- Nieko tokio - ta kiaulė pripras.

l

- Aš turiu puikų šunį. Kiekvieną rytą jis 
man atneša laikraščių, - giriasi suvalkietis.

- Tik pagalvok! Kiekvienas dresuotas 
šuo gali tai padaryti.

- Taip, bet aš neprenumeruoju nė vie-
no laikraščio.

l

Guli kiškis po krūmu, rūko, o pro ša-
lį eina karvė ir sako:

- Kiški, kiški, ir kaip tau ne gėda? 
Toks mažas, o jau dūmą trauki.

Ilgaausis atsako:
- O kaip tau pačiai ne gėda? Tokia 

didelė, o be liemenėlės vaikštai.
l

Dama kreipiasi į policininką:
- Mane persekioja kažkoks vyriškis! 

Gal jis beprotis ar girtuoklis?
Policininkas įdėmiai nužvelgia mote-

rį ir sako:
- Tikriausiai jūs teisi, ponia. Kitokį 

paaiškinimą rasti būtų sunku...
l

Policininkas išsitraukia protokolo la-
pelį ir sako:

- Už pareigūno garbės ir orumo įžei-
dimą jums išrašau 150 eurų baudą. Ar 
dar norėsite ką nors pasakyti?

- Norėčiau, bet kad jau tokios kainos...
l

Įprastas rytas. Vyras ir žmona, nugy-
venę daugybę metų, ką tik atsibudę pus-
ryčiauja. Žmona susimąsčiusi žiūri į vy-
rą ir klausia:

- Klausyk, Petrai, ar tu vis dar mane 
myli?

- Klausyk, Ona, nesuprantu, negi bū-
tina kiekvieną rytą sugadinti nuotaiką?

l

Siunčia žvėrys savo atstovą zuikį į 
Europarlamentą. Grįžta zuikis laimingas 
ir praneša žvėrims:

- Gavom iš Europos Sąjungos iš viso 
dešimt milijonų eurų. Kiekvienam po aš-
tuonis!

- Pala, pala, kaip čia? Dešimt iš viso, 
o kiekvienam po aštuonis?

- Na, nežinau, aš savo aštuonis jau 
panaudojau, o jūs dalinkitės kaip norit.

l

- Įsivaizduoji, mano dukra man ab-
soliučiai nieko nepasakoja. Aš tiesiog ne-
berandu sau vietos!

- Aš taip pat, nes mano dukra man 
viską papasakoja.

aNEkDOTai
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GIMTADIENIS. Rostoko (Vokietija) zoologijos sode gimtadienių proga lokys Fitas (Fiete) ir jo 
mama Vilma (Vilma) gavo dovanų po tortą.

beprotiškas pasaULis

YPATINGA. Viena gar-
siausių „Victoria’s Secret“ 
angelų - brazilų modelis 
Adriana Lima (Adriana  
Lima, 34) per neseniai 
vykusį „Victoria’s Secret 
2015“ šou Niujorke. Dvi 
dukreles auginančios  
gražuolės ūgis - 1,78,  
matmenys: 86-61-90.


