
Vladas Mackevičius. 
Kūryba ir jausmai

suNr. 49 (977) 2016 m. gruodžio 9-15 d.



  laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  9 3

4-9 IntervIu
Vladas Mackevičius

12-13 veIdaI
Krepšininkų  
stilistės - žmonos

14-15 Iš arčIau
Viktorija Butautis

16-17 ŽvaIgŽdės
Britų mados  
apdovanojimai

18-22 stIlIus
„Victoria’s Secret“  
šou Paryžiuje

24-25 MagIškos dovanos
Ar visada dovanas  
reikia įpakuoti?

27-31 scena
Rūta Ščiogolevaitė; 
Ernanas Romeras 
(Hernan Romero); 
Kalėdiniai „Bardai LT“ 
renginiai

32-33 rekordaI
62-asis Gineso  
rekordų knygos  
leidimas

35 PsIchologIjos kodas
Neleiskite telefonui 
jūsų pavergti

36 datos
Teilor Svift  
(Taylor Swift)

37-53 eterIo ŽMonės, 
tv PrograMa
Žygimantas Stakėnas

55-59 „laIsvalaIkIo“ 
gIdas
Kinas, teatras, koncertai

60-63 „laIsvalaIkIo“ 
klubas

64-65 horoskoPas, 
kryŽIaŽodIs, sudoku

66 beProtIškas PasaulIs

redaktorė

Irena BaBkauskIenė 
laisvalaikis@respublika.net
tel. (8 5) 212 36 26

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

dIzaInerės
liuda MackevIčIenė
liudam@respublika.net
adelė dagelIenė 
adele.dageliene@respublika.net
neringa serŽanIenė
neringa.serzaniene@respublika.net

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
apskaitininkė tel. (8 5) 212 31 21

Faksas (8 5) 261 72 88, 
reklama@respublika.net

šIaMe nuMeryje

 ■ Ar muzika gali turėti skonį? Koks jis būtų? Atsakymo ieškojo ir rado du savos srities 
virtuozai - Martynas Levickis ir Ali Gadžijevas. 10 p.

 ■ Kokias šeimos tradicijas netikėtai atra-
do „Queens of Roses“ vokalistė Akvilė 
Kisielienė? 11 p.

 ■ Ko, filmuodamasi „Lietuvos patrio-
tuose“, išmoksta į televizijos ete-
rį grįžtanti Aurelija Razmarataitė- 
Žakaitienė?  39 p.

Vladas Mackevičius. 
Kūryba ir jausmai

suNr. 49 (977) 2016 m. gruodžio 9-15 d.

vi
rše

lyj
e:

 vl
ad

as
 M

ac
ke

vič
iu

s
Fo

to
gr

af
ija

: s
ta

sy
s Ž

um
by

s

aurelijos razmarataitės 
sugrįžimas

a.sMetonos g. 2, lt-01115 vIlnIus 
tel. (8 5) 212 36 26

a.kisielienės tradicijos

klasikinės muzikos skonis
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„laisvalaikio“ interviu

Menininkas Vladas Mackevičius savo 
studijoje pozavo prie paties kurtų paveikslų

Stasio Žumbio nuotr.
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„laisvalaikio“ interviu

Kuo Vladas Mackevičius 
nori dalintis su 
pasauliu?

Talentingas menininkas 
Vladas MacKeVičius (35)
savo ir gimtosios šalies  
vardą garsina rengdamas 
parodas įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Jam pavyko tai, 
apie ką daugelis menininkų 
tik svajoja: jo parodos bu-
vo surengtos žymiausiose 
pasaulio galerijose ir mu-
ziejuose, o konkurencijos 
kupinoje rinkoje įsitvirtino 
be kitų pagalbos. Nema-
žai keliaujantis menininkas 
gimtinėje nuo šiol lankosi 
dažniau, to priežastis -  
į širdį pasibeldę jausmai 
eglei Kaušpėdaitei.  
su „laisvalaikiu“ Vladas 
Mackevičius kalbėjo ne tik 
apie meilę, bet ir kūrybą.

Eimantė Juršėnaitė



6 laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  9

- Esate tarptautinio masto menininkas 
ir dažniausiai dirbate už Lietuvos ribų. Pas-
taruoju metu dažniau grįžtate į Lietuvą...

- Taip ir yra. Daug laiko praleisdavau už 
Lietuvos ribų. Kaskart grįžtant į Lietuvą tek-
davo apsistoti viešbučiuose bei draugų namuo-
se. Kadangi negaliu ilgai išbūti nepaėmęs tep-
tuko ar rapitografo į rankas, nusprendžiau paieš-
koti studijos Vilniuje. Ieškojau studijos - radau 
Meilę. Šiuo metu grįžtu į gimtinę dar dažniau: 
su šypsena ir smarkiau pulsuojančia širdimi... 

- Kaip susipažinote su mylimąja Egle?
- Kaip ir minėjau, ieškojau studijos, o ra-

dau kur kas daugiau. Tuo metu Eglė dirbo 
nekilnojamojo turto sferoje ir parodė man 
vieną iš potencialių objektų studijai. Iš pra-
džių bendravimas buvo dalykinis, praėjus ku-

riam laikui susipažino ir mūsų asmenybės. 
Labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko.

- Daug keliaujate, ar jau suplanavote, 
kur vyksite artimiausiu metu?

- Artimiausios kelionės siejamos su Azi-
ja. Jau kurį laiką jaučiu didelį susidomėjimą 

personaline kūryba tame pasaulio regione. 
Džiugu, kad galiu garsinti Lietuvos vardą 
labai toli už jos ribų. Be to, tenykščiai papro-
čiai ir kultūros ypatumai negali neįkvėpti. Tai 
visiškai skirtingi žmonės - nuo smulkmenų 
iki svajonių, turintys ypatingą istoriją ir pa-
saulėjautą. 

- Kur semiatės įkvėpimo? Nuo ko pra-
sideda jūsų meno kūrinys?

- Mane įkvepia nemažai šiuo metu mano 
gyvenime esančių dalykų. Jausmai mylimam 
žmogui, globalizacija, kultūrų skirtumai bei 
kitokios kultūros išraiškos. Kartais pakanka 
suvokti, kad turiu tiesiog nuostabią galimybę 
kurti, pasitelkdamas kūrybą suvienyti žmo-
nes, perduoti jiems daug pozityvių emocijų, 
ypač kai pasaulyje kupina negatyvo. Įkvėpi-

„laisvalaikio“ interviu

Eskizų knyga - 
tai mano išorinis 
kiEtasis diskas, 
kuris padEda 
protui išlikti 
švariam, o 
atminčiai - 
nEapkrautai

Šarūnas Sauka (2015, 58x44cm, tušas/popierius.raidinis portretas sukurtas iš Š.saukos biografijos)
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Pasiūlymas pievoje (2016, 90x80cm, akrilas/drobė)
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mas - gebėjimas pastebėti, pagauti ir išna-
grinėti mintį, leisti mintims skraidyti: pana-
šiai kaip muzikantai per „Jam session“. Įkve-
pia žinojimas, kad galiu sukurti labai daug. 
Kūrinio apmatai prasideda nuo idėjos ar min-
ties užfiksavimo eskizų knygelėje, kuri yra 
visada su manimi. Nesvarbu, kokia tai mintis: 
žodžiai ar vaizdai. Fiksuoju viską. Neeikvo-
damas energijos idėjai išsaugoti galvoje, lei-
džiu protui (kartu su kitais žinomais ir ne-
matomais organais: jutimo, uoslės, regos bei 
sielos, intuityvumo) sugeneruoti dar daugiau 
man aktualių, o kartais ir spontaniškų idėjų. 
Minčių, kuriomis aš noriu dalytis su pasauliu 
per kūrybą. 

- Ar pritariate minčiai, kad mūza atei-
na paėmus į rankas teptuką? 

- Kaip apetitas bevalgant? Pritariu. Mūza 
ateina paėmus į rankas bet kokį kūrybos inst-
rumentą ar medžiagą: nesvarbu, ar tai teptu-
kas, pieštukas, rapitografas ar anglių gabaliu-
kas. Sutinku su mintimi, kad mūzos nebuvi-
mas - tai tiesiog negebėjimas paimti savęs į 
rankas ir pradėti dirbti. Kad ir kokie įtikinan-
tys būtų kitokie pasiteisinimai, tingėjimas - 
visų pasiekimų bei progreso priešas. Kūry-
boje reikia daug dirbti: kiek galva, tiek ir sie-
la. Taisyklė, kad gulint ant sofos ateis „idee 
fixe“, kaip viską optimizuotai padaryti, kūry-
bininkams netaikoma. Be jokių abejonių, bū-
na nepavykusių darbų, netenkinančių rezul-
tatų. Laikau tai neatsiejama proceso dalimi. 
Eini, stengiesi, mokaisi.

- Sakėte, kad sunkiai galite išbūti ne-
paėmęs į rankas teptuko ar rapitografo. 
Neretai keliaujate po kraštus, kuriuose 
nepaliesta laukinė gamta. Tokiomis są-
lygomis taip pat kuriate ar tik semiatės 
įkvėpimo?

- Tokiomis sąlygomis galimybės kurti yra 
kiek ribotos, bet visada nešioju su savimi blok-
notą-eskizų knygutę, kurioje fiksuoju tai, ką 
matau ir kas gimsta tuomet - toli nuo molber-
to ir studijinės atmosferos. Eskizų knyga - 
tai mano išorinis kietasis diskas, kuris pade-
da protui išlikti švariam, o atminčiai - neap-
krautai. Kiekviena idėja reikalauja jėgų, kad 
ją išsaugočiau, nepamirščiau. Užsirašęs ar 
nupiešęs eskizą aš nebeeikvoju energijos, kad 
išsaugočiau vieną ar kitą mintį, - tokiu atve-
ju mąstymo procesai vyksta kur kas leng viau 
ir gimsta dar daugiau gerų idėjų.

- Kokia tema dirbate šiuo metu?
- Dirbu su nauju projektu, kurį pavadinau 

„i“. Tai projektas, jungiantis mano persona-
linį aktualumo matymą. Raidę „i“ iššifruoti 
galėčiau taip: idėja, ironija, iracionalumo iden-
tifikavimas bei indėlis. Indėlis į istoriją, fik-
suojant šiuo laiku vykstančius procesus. Kal-
bu apie žmonių prioritetus, psichologiją, gam-
tos kataklizmus, populiaciją ir pan. Skaitant 
projekto charakteristiką galima pamanyti, kad 
kalbama tik apie negatyvius dalykus, bet tai 
netiesa. Yra numatyta ir teigiamų spalvų, tie-
siog neramumų daugiau nei ramybės.

- Kas jums kūryboje svarbiausia?
- Svarbiausia atvirumas pačiam sau, racio-

nalumo ir dvasiškumo pusiausvyra. Kai suta-
ri su savimi, tai ir visi kiti procesai lengviau 
klostosi. Nuoširdžios idėjos nefiltruojamos. 
Visada siekiu perteikti vidinę emociją kuo 
svariau - be korekcijų ir pataikavimo kam 
nors prieskonių. Siekiu prisotinti meno kūri-
nį spalva ir kontekstu, forma bei istorija: ma-
tomu, konceptualiu turiniu ir nematomu - 
mįsle ir kodu. 

- Daugeliui vis dar atrodo, kad meni-
ninkas - laisva, nepažabojama, bohemiš-
ka siela. Ar šiuolaikiniai menininkai kur 
kas žemiškesni, disciplinuotesni, atsa-
kingesni?

-  Šiuolaikinių menininkų situaciją galėčiau 
palyginti su šiuolaikinėmis galimybėmis. Ga-
limybių begalybė - pilnas spektras, tas pats 
pasakytina ir apie menininkų archetipus. Pa-
žįstu nuo atsipalaidavusių ir savo individualius 
įsitikinimus bei kategoriškas tiesas turinčių 
personų, svajotojų bei ieškotojų iki atradusių 
savo braižą, disciplinuotų kūrėjų. Kiekvienas 
renkasi pagal savo norus, jutimą ir jėgas.

- Kaip kovojate su kūrybinėmis 
kančiomis?Ar būna tokių?

- Kiekvienas menininkas jų turi. Aš ne-
kovoju. Kovodamas sudaryčiau dar didesnę 
įtampą, prarasčiau laiką ir galiausiai vienaip 
ar kitaip praloščiau. Aš nemėgstu pralaimė-
ti, tad išmokau gerbti savo laiką ir išnaudo-
ti jį tinkamai. Džiugu, kad suvokiau tai bū-
damas jaunas. Jei ateina laikas, kai kurti ne-
pavyksta, ir bet koks bandymas tai įrodo dar 
sykį, pradedu rūpintis kitais dalykais. Išsky-
rus kūrybos procesą, visada yra ir kitų dar-
bų, kuriuos malonu arba privaloma daryti. 
Yra mylimas žmogus, su kuriuo leisti laiką 
vienas malonumas, yra sportas ir pan. Daž-
nai dalyvauju susitikimuose su man atsto-
vaujančios galerijos (ar agento) ir meno ger-
bėjo, užsakovo ar kultūros institucijų dar-
buotojais. Taigi veiklos pakanka.

„laisvalaikio“ interviu

Grįžtu į Gimtinę 
dar dažniau: 
su šypsena 
ir smarkiau 
pulsuojančia 
širdimi...

mūzos  
nebuvimas - 
tai tiesioG 
neGebėjimas 
paimti savęs  
į rankas ir  
pradėti dirbti

QR Čiurlionis (2016, 80x80cm, akrilas/drobė)
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„laisvalaikio“ interviu

Santykiai, 
mūSų ryšyS - 
tai pamatiniS 
dalykaS, viSi 
kiti Sumanymai 
realizuojami 
Santykių fone

Vladas Mackevičius su 
mylimąja Egle Kaušpėdaite

Stasio Žumbio nuotr.
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„laisvalaikio“ interviu

- Ar turite autoritetą mene?
- Betyrinėdamas meno plotmes pastebiu, 

kad autoritetai kinta kartu su kūrybiniu iš-
prusimu. Yra pirmasis įkvėpėjas, visapusiška 
klasika - Pablas Pikasas (Pablo Picasso). Man 
imponuoja jo mąstymas ir gebėjimas maksi-
maliai išnaudoti savo kūrybinį potencialą.

- Papasakokite apie pastaruoju metu 
vykusias ir planuojamas parodas, muzie-
jines kolekcijas?

- Šiais metais darbus teko rodyti Gruzi-
joje, Batumio nacionaliniame dailės muzieju-
je. Nutapiau Gruzijos kultūros atstovų seriją: 
Šota Rustavelį, Važą Pšavelą, Georgijų Dane-
liją, Grigorijų Chartišvilį ir kt. Galiu pasi-
džiaugti pastaruoju susitikimu su Maltos na-
cionalinio meno muziejaus direktoriumi. Su-
sitikimo metu buvo pasirašyti „Dun Karm 
Psaila“ raidinio portreto įsigijimo dokumen-
tai. Kitais metais planuojamos kelios parodos. 
Ketinu surengti parodą Lietuvoje, Kinijoje ir 
Rusijos Federacijoje.

- Jūsų paveikslai puošia žinomų pa-
saulio žmonių (Džo Kokerio (Joe Coc-
ker), grupės „Vaya Con Dios“, Emiro 
Kusturicos, Rosin Merfi (Roisin Murphy, 
Moloko), Enio Marikonės (Ennio Morri-
cone) ir kitų) namus, jūsų darbai ekspo-
nuoti ir Luvre...

- 2014 metais Luvre grupinėje parodoje 
teko eksponuoti Bodlero raidinį portretą, ku-
ris buvo sukurtas prancūzų kalba, specialiai 
ta proga. Tai parodai buvau rekomenduotas 
vieno įtakingo prancūzų menotyrininko, su 
kuriuo susipažinau meno mugėje „Art Can-
nes“. Teko pereiti kelių pakopų atrankos ko-
misiją, vėliau pristatyti meno kūrinį į Paryžių. 
Džiugu, kad pasinaudojau suteikta galimybe. 
Stengiuosi, kad tokių galimybių būtų kuo dau-
giau. Tam reikia daug dirbti.

- Dirbate keliomis technikomis, kuri 
iš jų sulaukia daugiausia dėmesio?

- Visos technikos vienaip ar kitaip nelieka 
be dėmesio. Daugiausia reakcijų sulaukia ta-
pyba bei raidiniai portretai. Raidinius portre-
tus pradėjau kurti 2010 metais, kai ieškojau 
naujų galimybių grafikoje. Kuriu portretus 
lietuvių, anglų, prancūzų, rusų bei vokiečių 
kalbomis. Portreto vaizdiniui naudojama port-
retuojamo asmens biografijos informacija, jei 
tai literatūrinis personažas - naudojama poe-

zija bei literatūrinių kūrinių tekstai, daininin-
ko portretus papildo jų dainų tekstai. Raidinių 
portretų kūrybą laikau tiesiogine meditacija. 
Procesas užima daug laiko ir reikalauja mak-
simalaus susikoncentravimo.

- Jūsų kūryba pristatoma 6-iose šaly-
se, retas dailininkas galėtų pasidžiaugti 
tokia meno sklaida būdamas jaunas. 
Kaip jums pavyko? Kaip pasaulis priima 
jūsų meną, kaip jūs viską spėjate? 

- Gyvybė yra judėjimas. Keliauji, susi-
tinki su kolegomis kitose šalyse, keitiesi 
informacija bei kūrybiniu požiūriu. Aš - kū-
ryba. Be manęs, yra visa komanda, kuri rū-
pinasi kūrybos sklaida, ieško galimybių būti 
eksponuotam kitose šalyse, padaro visą juo-
dą darbą. Vilniuje, Barselonoje, Nicoje, Lon-
done turiu meno agentus, Maskvoje ir Ber-
ne mano kūrybą pristato meno galerijos. 
Tarptautiniame kontekste pozicionuoju save 
kaip veid rodį, į kurį žiūrint matote pagarbą 
vakardienai, šios dienos aktualiją ir savąjį 
požiūrį į rytdieną. Stengiuosi kurti aktualų 
meną. Kuo toliau nuo Lietuvos, tuo žmo-
nėms įdomesnė jos kultūra ir menas. Džiu-
gu, kad turiu tokią galimybę parodyti ir pa-
pasakoti. Profesine prasme laiko planavimas 
man itin svarbus. Skiriu daug laiko kūrybai, 
nes dažnai tai nekontroliuojamas (laiko truk-
mės prasme) procesas. Kasdien vienaip ar 
kitaip prisėdu prie kūrybos - man tai tarsi 
būsena, kurią aš turiu nuolat tobulinti. „Kai-
zen“ principas - filosofija ir nuolatinis pro-
ceso tobulinimo metodas. Asmeninis gyve-
nimas taip pat reikalauja planavimo. Yra an-
troji pusė, kuriai mielai skiriu didžiąją laiko 
dalį: lankome kartu teatrus, įdomiausius 
spektaklius, tai ir parodos, draugai, maisto 
gaminimas, kelionės, sportas ir daug kitų 
malonumų, o kartais leidžiame laiką nieko 
neveikdami - tai ypač gera daryti nuveikus 
visus darbus. Aš tiesiog fiziškai nespėčiau 
visko, jeigu neišmokčiau planuoti ne tik die-
nos, bet ir mėnesio, metų.

- Jūs daug keliaujate. Jūsų menas pa-
plitęs po pasaulį, ar jis įperkamas pa-
prastiems žmonėms?

- Manau, įperkamas. Be to,visada yra ga-
limybė įsigyti alternatyvą - paveikslo repro-
dukciją. Reprodukavimu siekiama patenkinti 
meno gerbėjus tais atvejais, kai originalas nė-
ra pasiekiamas (parduotas privačiam asme-
niui, muziejui ar yra kitame pasaulio gale ir 
t.t.). Žmonės dažnai kreipiasi dėl darbų, kurie 

jau rado savo šeimininkus. Negaliu sukurti 
tokio pat kūrinio, ir panašaus kurti nesinori, 
nes tai kerta per kūrybinį dailininko potenci-
alą. Paveikslo reprodukcija - tai gera galimybė 
rasti kompromisą tokiose situacijose, juolab 
kad žmonės dažnai nori turėti vaizdinį, kurį 
jie įsimyli. Meno kūrinių reprodukavimas at-
sirado lygiagrečiai su spaudos technologijų 
atsiradimu, ypač dažnai naudojamas grafikos 
sferoje. Ofortas, sausa adata, litografija bei 
šilkografija, fotografija - tai tik keletas pagrin-
dinių būdų, kaip meno kūrinys gali būti tira-
žuojamas. Tokį informacijos sklaidos būdą 
naudojo ir naudoja beveik visi žymūs dailinin-
kai: nuo P.Pikaso, S.Dali iki E.Varholo (A.War-
hol) bei Jue Mindziuno (Yue Minjun). Tai nor-
mali, meno pasaulyje leistina bei priimtina 
kūrinio (originalo) populiarinimo praktika.

- Ar skiriasi skirtinguose kraštuose 
gyvenančių meno gerbėjų, klientų sko-
nis? 

- Skiriasi. Tai normalus reiškinys - skir-
tinga istorija, skirtingas auklėjimas, kitokios 
tradicijos bei visuomeninio mentaliteto skir-
tumai. Per skirtingą reagavimą į mano kūry-
bą vis labiau pažįstu save. Visada smalsu pra-
leisti savo kūrybinį mąstymą per kitokį, tau 
neįprastą meno nuskaitymą. 

- Jūsų mylimoji Eglė įkūrė menišką 
drabužių prekės ženklą „My Face“, už 
kurio kūrybinius sprendimus ir jų slepia-
mą filosofiją atsakingas jūs. Kaip ju-
dviem kilo mintis imtis bendro projekto? 
Papildote vienas kitą plėtodami projektą, 
taip pat kaip ir gyvenime?

- „My Face“ pavadinčiau labiau meniniu 
socialiniu projektu, kuris atspindi šiuolaiki-
nius procesus. Dažnai kartu keliaujant ir be-
silankant šiuolaikinio meno centruose bei 
galerijose, ne kartą matydavau Eglės norą 
perkelti socialinio charakterio meną į labiau 
prieinamą, plačiai naudojamą bei lengvai nu-
skaitomą formą. Drabužis šiai išraiškai - labai 
tinkantis variantas. Pirma darbų serija pava-
dinta „Mess Age“ - žinute apie sujauktą kar-
tą, nors vis dažniau įsitikinu, kad sujaukimas 
tampa kažkokiu nauju standartu. Asmeninia-
me gyvenime papildome vienas kitą daugiau 
nei įgyvendindami vieną ar kitą projektą. San-
tykiai, mūsų ryšys - tai pamatinis dalykas, 
visi kiti sumanymai realizuojami santykių fo-
ne. Kitaip tariant, mes kartu tinkamai ir pa-
našiai matome prioritetus, kas po ko, ir kiek 
kam skirti laiko. 

Džiugu, kaD  
galiu garsinti 
lietuvos varDą 
labai toli už  
jos ribų

Per skirtingą 
reagavimą į  
mano kūrybą  
vis labiau  
Pažįstu save

įkvėPimas - 
gebėjimas 
Pastebėti,  
Pagauti ir 
išnagrinėti mintį, 
leisti mintims 
skraiDyti
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Konditerijos ir muzikos menininkų bendra-
darbiavimo pradžia tapo idėja netradiciškai per-
teikti M.Levickio kuriamo pasirodymo „Classic 
Live Show“ esmę. Gruodžio mėnesį Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje koncertuosiantis atlikėjas 
šiuose pasirodymuose drąsai eksperimentuos 
su klasikine muzika, nevengs ir šou elementų.

Pasak M.Levickio, tiek kuriant „Classic Live 
Show“, tiek šį desertą kartu su Ali, norėjosi pa-
daryti kažką originalaus ir keliančio nuostabą, o 
kartu, kad tai būtų „klasiška“ ir patrauktų dėme-
sį. „Esu nustebintas, kaip tiksliai ir subtiliai Ali tai 
pavyko. Žiūrėdamas į „Charizmos“ triptiką išties 
jaučiu dalelę savęs ir to, ką darau“, - sako atlikėjas.

Žvelgiant į tris juodo šokolado glazūra spin-
dinčius desertus, į akis visų pirma krenta dekoro 
elementai. Ant vieno jų - aukso plokštelė, kito - 
kyšančios šokolado plokštelės, trečio - bangelę 
primenantis pyrago gabalėlis.  „Išties „Charizma“ 
atkartoja Martyno bruožus ir jo veiklą, - šypsosi 
A.Gadžijevas. - Šokolado plytelės primena akor-
deono dumples, bangelė ant deserto - tai jo bra-
vūriška plaukų sruoga, o aukso plokštelė pertei-
kia prabangią „Classic Live Show“ atmosferą.“

A.Gadžijevas itin džiaugiasi tuo, kad kuriant 
„Charizmą“ pavyko suprasti ir atkartoti klasiki-
nės muzikos užduodamą skonį ir aukštą lygį. 
„Mėgstu klausytis geros muzikos, daug deser-

tų dirbtuvėse buvo sukurta klausantis funk ar 
salsos garsų. Kuriant šį desertą skambėjo kla-
sikinė muzika ir Martyno dovanota kompaktinė 
plokštelė“, - pasakoja A.Gadžijevas.

Prisimindamas patį kūrimo procesą, A.Ga-
džijevas sako, kad reikėjo labai gerai susipažin-
ti su M.Levickiu ir jo aplinka: „Iš arti stebėjau, 
kaip Martynas groja, kaip juda jo pirštai ir visas 
kūnas, kokias formas įgauna akordeonas. Tai 
suteikė idėjų ne tik dėl deserto išvaizdos, bet 
ir dėl parinktų ingredientų, kurie itin kokybiški. 
Be to, Martynas pasidalijo, kokius skonius jis 
mėgsta, - atsižvelgiau ir į tai.“

„Charizma“ yra pirmasis A.Gadžijevo su-
kurtas desertas, kuris pateikiamas kaip viena 
trijų skonių interpretacija. Akcentuojami tik pa-
grindiniai kiekvieno iš trijų desertų elementai: 
pistacija ir braškė, avietė ir juzu (japoniška cit-
rina), sūri karamelė ir maskarponės kremas. 
Tai ragaujančiajam suteikia galimybę įsitraukti 
į asmeninę improvizaciją, ieškoti naujų derinių.

Ar M.Levickis turi savo favoritą? „Visi trys 
yra nuostabūs, bet labiausiai patinka pistacijų 
ir braškių desertas. Šis derinys Ali rankose 
tapo tiesiog tobulas“, - šypsosi Martynas.

Norintieji pasimėgauti desertu-triptiku 
„Charizma“ turėtų suskubti - Ali šokoladinė-
se jo įsigyti bus galima tik gruodžio mėnesį.

Klasikinės muzikos skonis 
pagal  M. Levickį ir A. Gadžijevą

Sukurtas trijų skonių desertas  „Charizma“ 
Romo Daškevičiaus („4U Studio“) nuotr.

„Kaip įkvepiantis nuostabios 
muzikos palytėjimas,  
toks maloniai lengvas...“ -  
taip apibūdinamas  
akordeono virtuozo  
MArtyno LevicKio (26)
ir šokolado meistro  
ALi GAdžijevo (33) 
drauge sukurtas  
desertas-triptikas  
„charizma“.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Merginų grupės „Queens of Roses“ vokalistė  
Akvilė kisielienė (27) yra pratusi prie nuolati-
nių koncertų, vakarėlių ir pristatymų. Atrodytų, 
kad tie, kurie sukasi pramogų versle, savęs neri-
boja taisyklėmis, nes tam tiesiog nelieka laiko. 
netiesa. Akvilė turi ne vieną puikią taisyklę.

Mityba
Pagrindinė taisyklė - valgyti mažiausiai tris kartus per 

dieną, nors kartais ir visai nesinori. Maistas man teikia 
didelį malonumą, tačiau kartais per gausybę darbų atrodo, 
kad tam nėra nei laiko, nei noro. Bet išmokau surasti 
laisvą minutę ir bent paskubomis ją praleisti virtuvėje.

StiliuS
Esu tikra, kad stilinga apranga ir tvarkinga išvaiz-

da užtikrina gerą dienos nuotaiką. Stengiuosi nebūti 
pati sau nuobodi, taigi domiuosi mada ir ieškau sau 
tinkančio stiliaus. Nebijau būti ryškesnė, juk ypač 
rudenį ar žiemą spalvos gerokai praskaidrina kasdie-
nybę ir pilkumą lauke. 

FiNaNSai
Esu pakankamai išlaidi, tačiau iki tam tikros ri-

bos. Sąskaitoje visuomet turiu turėti tam tikrą sumą, 
su kuria jausiuosi rami ir užtikrinta. Juk niekada ne-
gali žinoti, kas laukia artimoje ateityje, kokių dides-
nių pirkinių ar išlaidų atsiras. Negalėčiau gyventi 
nuo honoraro iki honoraro. Sutinku su mintimis, kad 
pinigai laimės neatneša, bet gali suteikti daugiau 
galimybių ir pasirinkimo laisvę. 

Laiko PLaNaviMaS
Mėgstu ir stengiuosi susidėlioti savaitės planus, 

kiek tai įmanoma. Man patinka tiksliai žinoti, ką 
veiksiu rytoj. Dėl to dažnai planai sugula į užrašų 
knygą. Net ir keičiantis planams, reikalams, laiko 
planavimas man padeda nuveikti daugiau.

SaNtykiai
vien beprotiška meile, jeigu tarp dviejų žmonių 

nebus pagarbos ir supratimo, santykių neišlaikysi. 
tuo esu įsitikinusi. taip pat svarbu nebūti savanau-
džiam, kalbėtis ir niekada neiti miegoti susipykus.

traDiciJoS
Labai džiugina tradicijos, atsirandančios visai neti-

kėtai. Pavyzdžiui, su vaikystės draugėmis turėjome tra-
diciją kas porą savaičių aplankyti ir išmėginti vis naują 
restoraniuką. taip susikūrėme progą ir pačios susitikti, 
ir skaniai pavakarieniauti.  taip pat jau trejus metus 
turime tradiciją su vyru ir mano tėveliais vasaros pra-
džioje aplankyti vis kitą Europos šalį. Pastarąją vasarą 
į kompaniją pakvietėme ir uošvius, taigi būrys tik didė-
ja ir, tikiuosi, šią tradiciją tęsime toliau. 

kELioNėS
Negailiu pinigų už visam gyvenimui liksiančius 

įspūdžius. keliaudama pinigų per daug neskaičiuoju, 
man patinka jaustis komfortiškai, kuo daugiau pa-
matyti, paragauti ir išbandyti.

         Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

St
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pagal  AkvilęGyvenimo 
taisyklės
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Darjušas Lavrinovičius su šypsena pasakojo, 
kad jei žmonai Editai pavyksta parduotuvėje ap-
tikti ką nors gražaus, ji neretai tą daiktą nuperka 
ne tik vyrui, bet ir jo broliui: „Taip, taip. Nuperka 
broliui. Juk ne visada pavyksta suderinti grožį, 
kokybę ir mūsų ūgį!“ Kšyštofo Lavrinovičiaus 
šeima taip pat neabejinga madai. Jo žmona neslė-
pė - vyras dažniausiai pasitiki jos skoniu. Tik 
kartą jis yra atsisakęs nešioti tai, kas buvo nu-
pirkta. Italų kurtus drabužius vertinantys Lavri-
novičiai prieš maždaug penkerius metus šiame 

krašte įsigijo gana siaurus ir itin kokybiškai pa-
siūtus džinsus. „Kšyštofas tuomet juos dėvėjo 
tik kelis kartus, pasakė, kad jam nebepatinka, ir 
padėjo į spintą. Neseniai tuos džinsus vėl aptiko 
ir labai nustebo, kodėl iki šiol jų nedėvėjo“, - 
linksma istorija dalinosi Tatjana Lavrinovič. Ji 
tvirtino, kad šiuolaikinė mada aukštaūgiams pa-
lanki: kelnės gali būti kiek per trumpos, o megz-
tinių rankovės - nebūtinai siekti riešą. „Mes, ei-
dami į viešumą, stengiamės, kad visa šeima būtų 
panašiai apsirengusi. Ši nelengva užduotis tenka 

Tatjanai“, - sakė Kšyštofas. Jis madoje nemėgsta 
tik vieno dalyko - kai dailios moterys apsirengia 
per daug laisvus drabužius. Krepšininko įsitiki-
nimu, moteriškumą reikia pabrėžti, o ne slėpti. 

Darius Songaila pasakojo, kad savo pilko ats-
palvio drabužių kolekciją po pažinties su Gintare 
papildė įvairesnių tonų apranga: „Vasarą dėviu 
ryškias kelnes, turiu turbūt visų pagrindinių spal-
vų marškinių, neįprastų atspalvių kostiumų.“ Jis, 
kaip ir kiti krepšininkai, patvirtino, kad drabužis 
turi atitikti du kriterijus - būti kokybiškas ir pa-

Krepšininkų stilistės -
žmonos
Garsūs šalies krepšininkai, sutikti  
naujosios parduotuvės „Aeronautica 
Militare“ atidarymo renginyje, mielai 
dalinosi įžvalgomis apie savo stilių ir 
garderobą. Sportininkai prisipažino, kad 
nemėgsta vaikščioti po parduotuves, 
tad šį darbą patiki daugiau apie madą 
žinančioms mylimoms žmonoms.

Krepšinio treneris 
Darius Songaila

Krepšininkas Kšyštofas Lavrinovičius su žmona Tatjana, 
sūnumis Dominyku, Danieliumi ir dukrele Emili

Organizatorių nuotr.
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togus. „Ši taisyklė galioja viskam. Ir aksesuarams, 
ir laikrodžiams. Pastarųjų turiu ne vieną. Laikro-
džių įprastai įsigyju užsienyje ir laikau jiems skir-
toje dėžutėje. Kad tai, kas patinka, neužsigulėtų, 
maždaug kas mėnesį pakeičiu“, - pasakojo Darius. 

Drabužių kokybę ir patogumą itin akcen-
tavo ir Antanas Kavaliauskas. „Aukštaū-
giams drabužių rasti sunkiau, bet įmano-
ma. Kartais kai ką tenka užsisakyti ir pas 
siuvėjus“, - tvirtino jis. 

Krepšininkų stilistės -
žmonos

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Krepšininkas Mindaugas Lukauskis

Krepšininkas Darjušas Lavrinovičius su  
žmona Edita ir sūnumis Darjušu bei Titu

Krepšininkas Antanas 
Kavaliauskas su žmona 
Amanda
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Kaip nutiko, kad studijavote vadybą, 
o tapote rašytoja ir dailininke?

- Manau, kiekvienas gimstame su savotiš-
ku pašaukimu, tačiau ne kiekvienas išdrįstame 
pasirinkti trokštamą kelią arba tam reikia laiko. 
Kartais suvokti, ką norime veikti gyvenime, 
nelengva. Rašymas mane lydėjo nuo vaikystės, 
rašiau įvairiems leidiniams, aukštesnėse kla-
sėse laikraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Klai-
pėda“. Norėjau tapti žurnaliste, tačiau susiklos-
čius tam tikroms aplinkybėms pradėjau studi-
juoti vadybą. Ji taip pat reikalauja kūrybiškumo, 
ypač rinkodaros sritis, kurią ir pasirinkau. Ma-
no darbas buvo susijęs su reklama, renginių 
organizavimu, kūriau scenarijus, tad rašymas 
vienaip ar kitaip mano kelyje išliko ir galėjau 
save realizuoti. Tiesa, pirmąją knygą „Kitas 
Elenos gyvenimas“ parašiau dar studijų metais.
Taigi rašymas niekur nedingo ir su manimi 
keliavo. Mano knygos „Kiek kainuoja vaikai?“ 
tema rimtesnė, tai mano indėlis ir parama tam 
tikrai žmonių grupei. O piešiu taip pat labai 

seniai, tačiau ši mano veikla sužydėjo gimus 
vaikams. Laukdamasi dukrų, nutapiau žaislus, 
kuriuos buvau joms pasiuvusi ir papuošiau pa-
veikslais jų kambarius. Tuomet neturėjau net 
minties, kad tai galėtų tapti komercine veikla. 
Kartą draugė pakomentavo, kad galėčiau ir pla-
tesnei auditorijai pasiūlyti savo kūrinių. Pagal-
vojau, kad ir patiems su vyru Jonu einant į 
krikštynas nelengva atrasti originalią ir gražią 
dovaną. Taip mano pomėgis šių metų pavasarį 
išsirutuliojo į „Monkey’s Tales“. 

- Ar pavadinime Monkey‘s Tales (iš 
angl. kalbos Beždžionės pasakos) slypi 
kažkokia reikšmė?

- O taip, beždžionė (angl. Monkey) labai 
sena mano pravardė. Ji kilo vieno nemalonaus 
įvykio metu. Pirmos dienos pirmoje klasėje, 
nepamenu barnio, tik piktą vienos mergaitės 
balsą „eik iš čia, tu, beždžione“. Matau save 
uždarančią klasės duris ir pamenu, kaip smar-
kiai verkiau grįžusi namo. O tas įžeidimas 
liko širdelėje paslėptas, kol jau universitete 
turėjau susikurti savo pirmąjį elektroninio 

pašto adresą, tada į viską pažvelgiau kitom 
akim ir visai lengva širdimi: elektroniniu adre-
su beždžione@... naudojuosi iki šiol. O ir ar-
timos draugės tebevadina mane taip, tik žino-
ma, tame žodyje nebėra jokio pykčio. Bež-
džionė man tinka visom prasmėm, o 
„Monkey‘s Tales“ (angl. Beždžionės pasakos) 
yra mano pasakos, kurias noriu pasakoti ma-
žiesiems pasaulio gyventojams, nes suaugu-
siesiems kalbu gerokai rimtesnėmis temomis.

- Suaugusiesiems - knygos rimtomis 
temomis, o vaikams - spalvoti ir linksmi 
paveikslai, atvirukai. Tai savotiškas jūsų 
veiklos in ir jang?

- Veikiausiai. Tarkim, knygą apie pagalbi-
nį apvaisinimą „Kiek kainuoja vaikai?“ para-
šiau prieš tai, kai mano paveikslai pasirodė 
viešumoje, nors juos tapiau ir iki tol. Iš tiesų 
pastarosios dvi knygos „Vogti šokoladą“ ir 

Viktorija Butautis: vaikai suteikia naujų jėgų, pažadina kūrybiškumą

l Gimė 1976 m. lapkričio 17 d.

l V.Butautis yra knygų „Kitas Elenos gyvenimas“ 

(2008), „Kiek kainuoja vaikai?“ (2014) ir „Vogti 

šokoladą“ (2015) autorė

l 2016 m. įkūrė savo prekės ženklą „Monkey’s Tales“

DOsJĖ

Apie rašytoją Viktoriją ButAutis (40) 
taip pat būtų galima parašyti knygą. 
Norėjusi tapti žurnaliste, ji baigė  
vadybos studijas, nepaisant to,  
šiandien ji - 3 romanų autorė.  
trokšdama pažinti pasaulį Viktorija  
gyveno ir kaimyninėje Estijoje, ir  
tolimojoje Australijoje, o dabar jau 
8 metus džiaugiasi gyvenimu gimtinė-
je. „Mamų partijos“ veiklai pritarianti 
dviejų dukrų mama pavasarį atskleidė 
ir dar vieną savo talentą - ji kuria  
laimingus paveikslus laimingiems  
vaikams. 

Karolinos Lapinskienės nuotr.
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„Kiek kainuoja vaikai?“ kainavo labai daug 
emocijų, energijos, pastangų, bemiegių nak-
tų ir ašarų. Matyt, norėjosi tam atsvaros - ja 
tapo laimingų paveikslų tapymas. Rašymas 
peraugo į pasakų kūrimą - kiekvienas mano 
paveikslas turi savo istoriją, pasaką, savotiš-
ką palinkėjimą vaikui. Vienos pasakos teikia 
švelnumą, kitos įpučia drąsos. Dabar mėgs-
tamiausia namų vieta - mano studija. Tame 
spalvotame pasaulyje man labai gera ir dar 
norisi pabūti. Aš ten puikiai jaučiuosi.

- Esate aštuonerių Marijos ir penkia-
metės Lukos mama. Kaip manote, ar 
motinystė buvo savotiškas paskatinimas 
imtis dar ir tapybos?

- Manau, motinystė yra savotiškas slenks-
tis, akimirka, kai gali sustoti ir pamąstyti, ar 
tikrai esi ten, kur nori būti. Kai esi paskendu-
si rutinoje, labai sudėtinga iš jos ištrūkti, o 
motinystės atostogos - laikas, kai gali oficialiai 
ir legaliai pamąstyti. Galbūt įsijungia kitas va-
riklis, ne tas, kuriuo važiavai iki tol. Man tur-
būt taip ir nutiko. Iki šiol pusiau juokais sakau 
vyrui: „Geriausi mano darbai gimė auginant 
vaikus, jų pietų miego metu. Matyt, vaikai 
suteikia naujų jėgų, pažadina kūrybiškumą. 
Juk laiko daugiau tikrai neatsiranda, priešin-
gai, tačiau tai galbūt kokia nors magija. Taigi, 
motinystės atostogos - laikas, kai gali pagal-
voti, ko iš tiesų nori, ir išdrįsti tai pabandyti. 

- Maždaug 6 metus gyvenote Austra-
lijoje, esate sakiusi, kad motinystė pa-
skatino sugrįžti į Lietuvą. Tiesa?

- Iš tiesų 4 metus Taline studijavau rinko-
darą, vėliau magistro laipsnio siekiau Kaune ir 
Milane. Trejus metus gyvenau ir dirbau Vilniu-
je, o tada smalsumo vedami su vyru išvykome 
į Australiją, joje pragyvenome 6 įspūdingus 
metus. Tada man norėjosi pažinti kitas šalis, jų 
kultūrą. Išvykdami į Australiją neplanavome 
pasilikti, tačiau po 6 metų jautėmės jau inte-
gravęsi į visuomenę ir žinojome - arba grįžtame 
į Lietuvą dabar, arba liekame ilgam. Man pa-
stojus pirmąjį kartą - apsisprendėme ir su mė-
nesio amžiaus kūdikiu parvykome gimtinėn. 
Vaiko gimimas - stebuklas, norėjosi dalintis juo 
su šeima, stiprinti ryšį. Nežinau, kur pasuks 
mūsų kelias, bet šaknys mūsų čia - Lietuvoje 
ir to nežadame nei pamiršti, nei ignoruoti. 

- Kokių patirčių ir pamokų jums su-
teikė gyvenimas užsienyje?

- Su vyru išvykome į Australiją, kai mums 
buvo maždaug 25 metai. Tai amžius, kai for-
muojasi požiūriai, vertybės, viskas galvoje su-
sidėlioja. Kai prieš 8 metus grįžome į Lietuvą, 

džiaugiausi sugrįžusi į savo terpę, tačiau 
buvo dalykų, kurie mane labai stebino. 
Nesakau, kad čia nėra vertybių ar pana-
šiai, tačiau į kai kuriuos dalykus žmonės 
čia vis dar žvelgė su baime. Žinoma, vis-
kas po truputį keičiasi, tačiau tam reikia 
laiko. Australija ir Lietuva - apskritai skir-
tingos šalys, turinčios skirtingą istoriją, 
tad suprantama, jog kitaip būti ir negali. 
Esame gan uždari, nepatiklūs, skeptiški.

- Pagyvenusi užsienyje esate sa-
kiusi, jog Lietuvoje vyrauja įsitiki-
nimas, kad moteris gali viską, kaip 
ir vyras, nors jos dar ir mamos, nors 
pastebite, kad vyrai ir moterys - la-
bai skirtingi...

- Mes visi galime daug, bet tikrai 
ne vienodai visose srityse. Esu įsitiki-
nusi, kad esame labai skirtingi. Nesa-
kau, kad vieni yra geresni, tačiau skir-
tingi. Aš savo kailyje jaučiuosi labai ge-
rai ir tuo džiaugiuosi. Noriu, kad mano 
dukros džiaugtųsi būdamos mergaitės 
ir nemanytų, jog vyrams gyventi len-
gviau. Linkiu joms niekam nepavydėti. 
Kiekvienas turime savo kelią, kuriuo 
keliaujame. Moterys turi galimybę sa-
vyje užauginti gyvybę ir tai yra nepa-
prasta. To iš moters niekas neatims ir 
tai bus labai įdomi patirtis. Sakau savo 
mergaitėms: nesitikėkite, kad vyrai mąs-
tys ir elgsis taip pat kaip jūs, ir negalvo-
kite, kad tai yra blogai. Jūs ir turite būti 
skirtingi, tuomet ir randasi harmonija. 

IŠ arčIau

Viktorija Butautis: vaikai suteikia naujų jėgų, pažadina kūrybiškumą

Anot autorės, Kiškis 
Svajotojas - neša švelnumą 

ir tyrą džiaugsmą

Lapiukas Sniegas, pasak 
V.Butautis, skatina 
pasitikėjimą savimi ir drąsą

Kiekvienas V.Butautis paveikslas turi savo pasaką ir herojų, nešantį tam tikrą emociją. 
Pasak jos, Linksmoji Komanda - saugo ir dovanoja draugystę
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žvaigždės

Mados elitas rinkosi Londone

Britų modelis  
Abi Čansi  

(Abbey Chancy)

Puerto Riko modelis  
Džoan Smols (Joan Smalls)

Metų modelio apdovanojimą 
atsiėmusi Gigi Hadid pozavo su 
savo mama Jolanda (Yolanda)

EPA-Eltos nuotr.

Londono karališkoje Alberto koncertų  
salėje pirmadienio vakarą karaliavo 
mada - čia vyko britų mados apdova-
nojimai „British Fashion Awards 2016“. 
Žymiausi dizaineriai, modeliai ir scenos 
bei kino garsenybės rinkosi pagerbti ir 
paskelbti geriausius mados atstovus.

Kanados modelis 
Vini Harlou  

(Vinnie Harlow)

„Vogue“ (JAV) redaktorė 
Ana Vintur (Anna Wintour)
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žvaigždės

Britų modelis 
Džordan Dan 
(Jourdan Dunn)

Britų modelis  
Erina O’Konor  

(Erin O’Connor)

Britų modelis  
Naomi Kembel 
(Naomi Campbell)

Geriausias tarptautinis modelis
Gigi Hadid
Geriausias britų prekinis ženklas
„Alexander McQueen“ mados namai
Geriausias vyrų dizaineris
Kreigas Grynas (Craig Green)
Geriausia moterų dizainerė
Simona Roča (Simone Rocha)
Naujausia mados ikona
Džeidenas Smitas ir Vilou Smit  
(Jaden and Willow Smith)

Metų geriausieji

Atlikėja  
Nikolė Šercinger 

(Nicole Scherzinger)

Aktorius  
Džeidenas Smitas 

(Jaden Smith)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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stilius

Paskutinę rudens dieną, lapkričio 30-ąją, Paryžiuje, legendi-
niuose Didžiuosiuose rūmuose („Grand Palais“), vyko seksua-
liausias metų renginys - „Victoria’s Secret“ šou. Vėliau, gruodžio 
5-ąją, įspūdingas šou, kuriame ant podiumo pasirodė 52 gar-
siausios pasaulio manekenės, pristatydamos „Victoria’s Secret“ 
apatinius drabužius, buvo transliuojamas 190-yje šalių.
Kasmet didžiulio susidomėjimo sulaukiantis šou šiemet išsiskyrė 
intriguojančiomis detalėmis.

Itin atidžiai buvo stebima IrIna ŠeIK (Irina Shayk), nes dar prieš rengi-

nį paaiškėjo, kad ji laukiasi pirmagimio nuo mylimojo aktoriaus Bredlio 

Kuperio (Bradley Cooper).

Paryžius kaito nuo
„Victoria’s Secret“
podiumo
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Metų intriga, kam šįkart bus patikėta brangiausia, smaragdais 
ir deimantais inkrustuota „Fantasy Bra“ liemenėlė, paaiškėjo 
ant podiumo pasirodžius JAV modeliui DžAsMinAi Tuks (Jas-
mine Tookes), - jos kūną puošė 3 milijonus dolerių kainuojanti 
liemenėlė su smaragdais ir deimantais.

stilius

Garsųjį šou įgar-
sinti buvo patikėta 
ryškiausioms sce-
nos žvaigždėms: 
Brunui MArsui 
(Bruno Mars), pop-
karalienei LADy 
GAGA ir atlikėjui 
The WeeknD.

Paryžius kaito nuo
„Victoria’s secret“
podiumo

Buvusi švedų krepšininkė  
Elsa Hosk (Elsa Hosk) debiutavo 
ant „Victoria’s Secret“ podiumo

Brazilų modelis Alesandra 
Ambrosio (Alessandra Ambrosio)
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Seserys Hadid (Hadid) taip pat kaustė publikos dėmesį. Dvidešimt vienų metų GiGi HaDiD ant „Victoria’s Secret“ podiumo lipo jau ne pirmą kartą, o jos dvi-
dešimtmetei seseriai Belai HaDiD (Bella Hadid) tai buvo jaudinantis debiutas. Jaudulio pridėjo ir tai, kad ant podiumo ji pasirodė dainuojant buvusiam my-
limajam atlikėjui The Weeknd, su kuriuo ji išsiskyrė prieš keletą savaičių.

stilius

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Bela Hadid (Bella Hadid)Gigi Hadid
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stilius

JAV modelis  
Bruk Peri (Brooke Perry)

Brazilų modelis Adriana Lima 

(Adriana Lima) ant „Victoria’s Secret“ 

podiumo pasirodė 15 kartą

JAV modelis Devon Vindsor 
(Devon Windsor) 

Šio sezono 
tendencija - 

ilgaauliai - 
puikavosi ir ant  

„Victoria’s Secret“ 
podiumo
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Modelis Kendal džener (Kendall Jenner) vilkėjo bene atviriausias kelnai-

tes „Victoria’s Secret“ istorijoje - kelnaitės tokios atviros ir permatomos, kad 

nepasidarius ypatingos bikinio zonos depiliacijos mūvėti jų neįmanoma.

stilius
EP

A-
El

to
s n

uo
tr.

Britų modelis Lili Donaldson 
(Lily Donaldson)

Puerto Riko modelis 
Džoan Smols  
(Joan Smalls)

JAV modelis  
Teilor Hil (Taylor Hill)

Brazilų modelis  
Leis Ribeiro (Lais Ribeiro)

Airių modelis  
Stela Maksvel  

(Stella Maxwell)
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Ne vienas įžengęs į SPA centrą pagalvos, 
kad čia senamiesčio daiktų butikas su arbati-
ne. Ajurvedos centruose „SPA Shanti“ ne tik 
teikiamos jau nuo seno žinomos SPA paslau-
gos ir atliekami ypatingi ajurvediniai masažai, 
čia rasite visą krautuvėlę įvairiausių mielų 
smulkmenų sau iš Indijos ir ne tik: dovanų 
draugams, šeimai ar net verslo partneriams, 
kolegoms paskatinti už šių metų triūsą ir pa-
stangas darbe. O užsukę Kalėdų laikotarpiu 
būsite pavaišinti skania prieskonine arbata 
masala.

Vos įėję pro duris šiemet pamatysite gau-
sią mugę, nukrautą įvairiausiomis įdomybė-
mis: indiški santalų, orchidėjų, lotosų, jazmi-
nų ir begalės kitų kvapų tepami kvepaliukai, 
smilkalai, įvairių rūšių „Shanti“ aliejai, kurie 
trinami į kūną gerina kasdienę savijautą, pra-
bangusis juodųjų sezamų aliejus, aromatingas 
„Garšan“ aliejus, rožių kvapo aliejus, skirtas 
veidui, kūnui ir plaukams, raudonojo vario 
liežuvio valikliai (retenybė, kuri patinka visai 
šeimai, kaip ir dantų šepetukai), neregėtos 
indiškos užrašų knygutės, į kurias gražiau-
siais tekstais nuguls jūsų sapnai, dienoraščiai, 
o gal ir darbinės idėjos.

Mėgstantiems atrasti ką nors naujo pa-
tiks nealkoholinis imbierinis vynas, veganiš-
ki „Ach“ šokoladai, prieskoninės arbatos, 

Dvylika Kalėdų: ar visada dovanas reikia įpakuoti?
Magiškos dovanos

 Gulera Atajeva

Ajurvedos centras „SPA Shanti“, įsikūręs 
Vilniuje ir Kaune, šiemet atšventė savo 
vardo 12-ąjį gimtadienį. Artėjant Kalė-
doms, dvyliktąjį metų mėnesį šis centras 
mini ir dvyliktąsias Kalėdas - magiškas 
skambesys. „Laisvalaikis“ pasidomėjo, 
kaip ilgametis partneris šiemet pasiruošė 
Kalėdoms.

Įspūdinga „Shanti“ mugė
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Magiškos dovanos

vaistinių augalų mišiniai pagal ajurvedos re-
ceptus - viskas, kas tiks kiekvieno namiškio, 
tiek jauno, tiek senolio, sveikatai. Čia atrasi-
te ne tik knygų apie sveikatą pagal ajurvedą, 
bet ir naujausią rašytojos Gabijos Vitkevičiū-
tės trumpų istorijų vėrinį „Kalaharis“ - tai 
knyga, kurią gali ištisus metus vartyti, skai-
tinėti, nesvarbu, kur atversi, ten sau žinutę 
rasi, o perskaityta istorija įkvėps visai dienai.

„SPA Shanti“ centro plėtros vadovė Gu-
lera Atajeva, labiau save vadinanti šių SPA 
namų šeimos nare, trumpai apibūdina mugės 
idėją: „Shanti“ mugės idėją palaikome treti 
metai, ji reikalinga skubantiems mūsų klien-
tams, kurie atvažiuoja čia įsigyti esminės 
dovanos - masažo dovanų kupono. Jau kele-
ri metai dėl skubos klientai čia išsirenka ir 
visas likusias Kalėdų dovanas ir draugams, 
ir kolegoms. Taip mūsų margaspalvė mugė 
praverčia skubantiems ir neturintiems laiko - 
supakuojame apsilankiusiųjų norus ir fanta-
zijas. Šiaip ar taip, kiek spalvingų daiktų pri-
pirktume, žinau, kad geriausia dovana yra 
nemateriali - dovanas ne visada reikia įpa-
kuoti, pakaks padovanoti tiesiog masažą ar 

SPA ritualą, o jūsų dovana išliks ir ilgam nu-
sės širdyje žodžiais neįkainojama valiuta: 
gauti pojūčiai, kvapai, muzikos garsai, saldūs 
sapnai, malonūs prisilietimai ir didžiausias 
turtas sveikata. Linkiu atrasti kiekvienam 
savo laimę.“

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Dvylika Kalėdų: ar visada dovanas reikia įpakuoti?
Puiki dovana - masažo 

dovanų kuponas
„Shanti“ nuotr.
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 Scena

Kristupo
Kaledos

www.kristupofestivaliai.lt

p r i s t a t o antradien·, 19 val.
v. tr n  a n i e 12 27

ŠVENTINIŲ 
MELODIJŲ

 GIRLIANDA
GrupÎ WHERE THE 

BACKS COME FROM
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 Scena

Savo pirmąjį solinį albumą išleidusi dar 
paauglystėje, R.Ščiogolevaitė šiandien yra 
tarptautiniu mastu pripažinta dainininkė, 
puikiai atliekanti ne tik pačios sukurtas dai-
nas, bet ir visiems žinomus užsienietiškus 
šlagerius, gabi šokėja, taip pat profesionali 
įvairių televizinių projektų talentų vertin-
toja ir kritikė. Nuolatos pramogų pasaulio 
epicentre figūruojanti atlikėja vis ryžtasi 
naujiems iššūkiams, publiką džiugindama 
įvairiais muzikiniais projektais. Būtent taip, 
sujungus visus gebėjimus, pasitelkus nova-
toriškus ir talentingus muzikantus, gimė 
dinamiškas ir energingas muzikinis užtai-
sas - gyvai atliekamas projektas „Tribute to 
Tina Turner“.

„Esu tikra Tinos Terner (Tina Turner) 
gerbėja - ir kaip dainininkės, ir kaip mo-
ters. Ši legendinė atlikėja yra įkvepianti, 
o jos dainos aprėpia ištisą muzikinę epo-
chą. Ruošti šią muzikinę programą buvo 
labai malonu tiek man, tiek visiems pro-
jekto muzikantams. Nekantriai laukiame 
koncerto, kuriame šios legendinės muzi-
kos dievaitės kūrinius dovanosime klau-
sytojams“, - sakė R.Ščiogolevaitė. Pasiro-
dymo „Tribute to Tina Turner“ klausytojai 
turės išskirtinę galimybę išgirsti gyvai 
atliekamas dainas iš šios garsios amerikie-
čių dainininkės repertuaro, sukaupto per 
ištisus dešimtmečius svaiginančios karje-
ros, kokia gali pasigirti tik keletas daini-
ninkių visame pasaulyje.

apie legendinę atlikėją

Viena labiausiai sėkmės sulaukusių ro-
ko ir ritmenbliuzo stiliaus atlikėjų T.Terner 
per muzikinę karjerą buvo įvertinta net aš-
tuoniais „Grammy“ apdovanojimais. Gyva 
muzikos legenda tituluojamos dainininkės 
kūriniai karaliavo muzikos topų viršūnėse, 
o jos įspūdingu vokalu ir charizmatiška as-
menybe žavisi milijonai žmonių visame pa-
saulyje. T.Terner yra įamžinta Holivudo 
Žvaigždžių alėjoje ir įtraukta į „Rock and 

Roll“ žvaigždžių muziejų. Prieš 15 metų 
oficialiai atsisveikinusi su didžiąja scena, 
76-erių atlikėja kartais dar pasirodo labda-
ros renginiuose.

apie Pauliaus Zdanavičiaus grupę

Scenoje kartu su dainininke R.Ščiogo-
levaite pasirodys Pauliaus Zdanavičiaus su-
burta grupė, kuri ne be priežasties vadina-
ma viena profesionaliausių Lietuvoje. „La-
bai džiaugiuosi ir vertinu, kad turiu gali-
mybę atlikti šio ypatingo projekto „Tribute 
to Tina Turner“ kūrinius gyvai, drauge su 
patikimais bendražygiais, puikiais muzi-
kantais, su kuriais drauge koncertuoju jau 
dešimti metai. Tikrai svarbu jausti, kad ga-
liu pasitikėti muzikantais, kurie yra puikūs 
savo srities žinovai“, - kalbėjo R.Ščiogole-
vaitė. Grupės įkūrėjas P.Zdanavičius yra ne 
tik vienas talentingiausių, virtuoziškiausių 
Lietuvos pianistų, kuriam paklūsta įvairaus 
žanro muzika - nuo klasikos iki džiazo, bet 
ir kompozitorius, aranžuotojas. Jo sukurta 
daina „C’est ma vie“ 2011 m. atstovavo 
Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse Diu-
seldorfe (Vokietija). 2012 m. Paulius padė-
jo Rūtai įrašyti albumą „Rūta. Tai - gyve-
nimas / Just life“, sukurdamas dainų aran-
žuotes.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ 

R.Ščiogolevaitė ir grupė 
dovanos Tinos Terner dainas
Neeilinei muzikos pasaulio asmenybei 
skirtas projektas „Tribute to Tina Turner“ 
Šv. Kotrynos bažnyčioje skambės gruo-
džio 20 d. Projektą „Tribute to Tina Tur-
ner“ atliks žavingoji dainininkė  
RūTa ŠčiogolevaiTė ir Pauliaus 
Zdanavičiaus grupė.

„Tribute to Tina Turner“ -  

gruodžio 20 d. 19 val.  

Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Legendinė Tina Terner 
(Tina Turner)

Rūta Ščiogolevaitė save vadina  
Tinos Terner (Tina Turner) gerbėja

Stasio Žumbio nuotr.
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Dirbęs su žymiausiais pasaulio atlikėjais, 
tokiais kaip Alisija Kys (Alicia Keys), E.Rome-
ras ne kartą lankėsi Lietuvoje ir demonstravo 
virtuozišką grojimo techniką. Džiazo meistras 
pasaulyje žinomas ne tik dėl savo talento, bet ir 
dėl šilto bendravimo su publika. Nuo flamenko 
iki džiazo ir ritmenbliuzo - tokia plati muzikos 
paletė atsiskleidžia Ernano įrašuose ir projek-
tuose su kitais žymiais muzikos guru.

- Lietuvą pažįstate jau daugiau nei 16 
metų. Nuo ko prasidėjo jūsų pažintis su 
mūsų šalimi?

- Lietuvoje pirmą kartą apsilankiau 2000 
metais. Tuo metu dalyvavau „Kaunas Jazz“ fes-
tivalyje kartu su saksofonininku Čiku Frymanu 
(Chico Freeman). Tai buvo mano pirmasis kon-
certas čia, jame ypač nudžiugino klausytojai. 
Jie iš tiesų moka mėgautis kokybiška muzika. 
Tada įvyksta abipusis susikalbėjimas tarp atli-
kėjo ir klausytojų, ir tai dar labiau įprasmina 
koncertą. Taigi tie patys klausytojai ir jų sukur-
ta atmosfera sukėlė man didžiules simpatijas 
Lietuvai ir maloniai verčia čia vis sugrįžti.

- Žmonės, atvykę į Lietuvą, dažnai 
pamato tai, į ką mes, gyvenantys čia, 

dažnai neatkreipiame dėmesio. Kokios 
jūsų įžvalgos apie Lietuvą?

- Nutolstant nuo muzikos, tikriausiai ne-
nustebinsiu, jei pasakysiu, kad Lietuva turi 
nepaprastą kraštovaizdį. Kai tik atvykstu, no-
riu aplankyti vis kitą miestą. Kiekvienas jų 
ypatingas savaip. Žinoma, kad jūros miestams 
jaučiu didesnes simpatijas, tačiau didžiausia 
meilė išlieka Vilniui. Praleidžiu ypač daug 
laiko vaikščiodamas senamiesčiu. Prisipažin-
siu, kad jūsų miesto dvasia įkvėpė mane pa-
rašyti ne vieną kūrinį. Gal dėl to noriu čia vis 
sugrįžti ir pasisemti kūrybinių minčių.

- Šiemet į Lietuvą atvykstate taip pat 
vedamas muzikos. Ką šį kartą paruošėte?

- Visų pirma norėčiau paminėti jūsų šalies 
pasididžiavimą - saksofonininką Kęstutį Vaigi-
nį, kuris vienareikšmiškai yra profesionalas. 
Mūsų pažintis prasidėjo tame pačiame „Kaunas 
Jazz“ festivalyje. Nuo tada prasidėjo mūsų 
draugystė ir muzikinė kelionė kartu. Realiza-
vome projektą „Strings and Air“, dėl kurio pa-
sirodymų, galima sakyti, esu jau pakeliui į Lie-
tuvą. Organizatoriai „Kamane Entertainment“ 
norėjo klausytojams šventiniu laikotarpiu pa-
daryti šventę. Manau, kad šventė tikrai bus.

- Tie, kurie galbūt nėra girdėję apie 
„Strings and Air“ projektą, ką turėtų žinoti?

- Tai tarptautinis projektas, kuriame JAV, 
Lietuvos ir Ispanijos muzikos profesionalai 
rengia išskirtinius pasirodymus, - juose, be 
džiazo improvizacijų, bus galima išvysti ir 
aistringąjį ispanų flamenką, atliekamą šokėjos 
Auksi Fernandes (Auxi Fernandez) iš Mad-
rido, ir pianino virtuozą Rodrigą G.Pahleną iš 
Barselonos, styginių kvartetą „Mettis“ bei 
gitaristą Domą Aleksą iš Lietuvos. Dažnai 
mėgstame sakyti, kad tai skirta muzikos gur-
manams ir ypatingų pojūčių mėgėjams. Tai 
galimybė vienoje scenoje išvysti projektą, 
kuriame susibūrę vieni geriausių skirtingų 
muzikos ir meno žanrų atlikėjų kuria įspū-
dingą muzikinį spektaklį. Jame organiškai 
susivienija džiazas, flamenkas ir klasikinės 
bei šiuolaikinės muzikos elementai. 

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l Klaipėdoje - gruodžio 15 d.

l Vilniuje - gruodžio 16 d.

l Kaune - gruodžio 17 d.

Bilietus platina www.tiketa.lt

„strings & air“ koncertai

 Scena

„Grammy“ laimėtojui 
Ernanui Romerui Vilnius - įkvėpimo šaltinis

„Grammy“ apdovanojimų laimėtojas ir 
pasaulyje pripažintas gitaros virtuozas 
Ernanas Romeras (Hernan Romero) jau 
daugiau nei 16 metų yra ištikimas Lie-
tuvai. 2000-aisiais pirmą kartą į Lietuvą 
atvykęs atlikėjas prisipažino likęs sužavė-
tas ne tik publika koncertų salėse, bet ir 
pačia šalimi, todėl gyvenimas už Atlanto 
atlikėjui netrukdo Lietuvoje rengti savo 
pasirodymus jau daugelį metų.
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kviečia į kalėdinius renginius

Geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ šven-
tinį laikotarpį kviečia paįvairinti dainuo-
jamosios poezijos koncertais ir smagiais 
spektakliais suaugusiesiems bei vaikams.

l Gruodžio 9 d. 19 val. VU planetariu-
me dainomis, eilėmis bei užkalbėjimais klau-
sytojus džiugins atlikėjas Domantas Razaus-
kas, o tą patį vakarą 19 val. Birštono kultūros 
centre gražiausias spektaklių dainas iš muzi-
kinės programos „Ten seneliai jauni“ atliks 
A.Giniotis, Gediminas Storpirštis, Andrius 
Kaniava ir S.Mickis. Išgirsti šią programą pro-
gą turės ir Kauno miesto bei Panevėžio gy-
ventojai, nes gruodžio 11 dieną 17 val. ar-
tistai atvyksta į Kauno valstybinę filharmoni-
ją, o gruodžio 15 d. 18 val. - į Panevėžio 
muzikinį teatrą.

l Gruodžio 15 d. 19 val. VU planeta-
riume autorines gražiausias dainas atliks 
Kostas Smoriginas.

l Gruodžio 18 d. 16 val. laisvalaikio 
namuose „Nautilus“ Kaune žiūrovus kvies 
muzikinis spektaklis šeimoms „Angelų pa-
sakos“. Tai istorija apie danguje, ant debesies, 
gyvenančius arkangelus Mykolą ir Gabrielių, 
jų bičiulystę, darbus ir rūpesčius.

l Gruodžio 20 d. 19 val. - paskutinis 
2016-ųjų projekto „Bardai tarp žvaigždžių“ 

VU planetariume koncertas, kuriame laukia 
šventinis Kalėdų koncertas su Andriaus Ka-
niavos dainomis.

l Gruodžio 22 d. 19 val. į „Bardų Ka-
lėdas“ Keistuolių teatre su geriausiomis dai-
nomis kvies Bjelle su nauju projektu Bjelle 
III, Domantas Razauskas, Andrius Kaniava 
bei Vytautas V.Landsbergis. Tai - projekto 
„Miegamieji nemiega“ dalis.

l Į tris naujosios kompaktinės plokštelės 
„Laivas restoranas“ pristatymo koncertus, kurie 
vyks 2016 m. gruodžio 21 d. 18 val. Šiaulių 
koncertų salėje „Saulė“, gruodžio 26 d. 17 val. 
VDU didžiojoje salėje Kaune bei gruodžio 
27 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre 
kvies Andrius Kaniava ir tikrojo garso grupė.

l O 2016 m. šventinius renginius baigs 
aktorius K.Smoriginas ir kompozitorius Au-
drius Balsys, kurie gruodžio 29 d. 18 val. 
Panevėžio muzikiniame teatre, prieš pat Nau-
juosius metus, suteiks galimybę išgirsti nau-
ją programą, kurioje atliks K.Smorigino dai-
nas, kurtas pagal jo vaidmenis.

„Laisvalaikio“ inf.

Scena

Raminta Naujalytė-Bjelle
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kostas Smoriginas

Andrius Kaniava
Stasio Žumbio nuotr.

„Bardai LT“
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Tas beprotiškas pasaulis...
Pasirodė 62-asis Gineso rekordų knygos 
leidimas: joje - daugiau kaip 4 tūkstančiai 
neįtikimiausių rekordų ir laimėjimų. Pa-
sak leidinio vyriausiojo redaktoriaus, joje 
kiekvienas ras ko nors įdomaus sau - nuo 
įspūdingų augintinių iki neįtikėtinų žmo-
gaus kūno gebėjimų...

rekordai

l 54 metų italas Dimitris Pančjera 
(Dimitri Panciera) pasiekė ledų rutuliukų ant 
vieno ragelio rekordą - 121. Įdomu, kad anks-
tesnis rekordas - 109 rutuliukai - priklauso taip 
pat jam. l Amerikiečiai Bredas (Brad) ir Dženas Kembelai (Jen Campbell) pagamino ilgiausią pasaulyje pikapą - 9,75 m.

l Amerikietis Lorensas Stampas (Lawrence 
Stump) iš Mičigano valstijos turi didžiausią 
pasaulyje ukulelę. Milžiniško muzikos instru-
mento ilgis yra 3,9 m.

l Didžiausia kolekcija, skirta mėsainiams, priklauso 
vokiečiui Hariui Šperlui (Harry Sperl), vadinamam 
Hariu Mėsainiu. Ją sudaro 3724 egzemplioriai.
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rekordai

l Britas Janas O’Brajenas (Ian O’Brien) iš 
Mančesterio turi didžiausią pasaulyje kolekciją, skir-
tą serialui „Daktaras Kas“. Joje - 1573 eksponatai.

l Didžiausias klumpes galima pamatyti Keisio 
mieste (JAV, Ilinojaus valstija). Jų dydis: 3,5 m 
ilgio, 1,5 m pločio ir 1,45 m aukščio.

l Amerikietis Džimas Bolinas (Jim Bolin) paga-
mino didžiausią pasaulyje pašto dėžutę, kurios 
ilgis - 1,7 m.

l Airių vilkšunis Keonas iš Belgijos yra rekordinio 
ilgio uodegos savininkas - 76 cm.

l Aukščiausia pasaulyje kalė yra danų dogas Lizi 
iš Alvos miesto (JAV, Floridos valstija), kurios ūgis 
yra 93 cm.

l Jauniausia barzdota moteris yra 24 metų anglė 
Harnam Kaur (Harnaam Kaur).

l 47 metų Vendlingeno (Vokietija) gyventojas 
Berndas Šmitas (Bernd Schmidt) gali pasigirti 
didžiausia burna, kurią gali išžioti 8,7 cm.

l 14-metis britas Maksvelas Dėjus (Maxwell Day) 
iš Londono geba rekordiškai pasukti pėdas - 157 
laipsnių kampu.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

l Didžiausias atstumas, kurį įveikė žmogus, 
pririštas prie arklio ir gaubiamas liepsnų - 
būtent taip skamba Gineso rekordas, kurį 
pasiekė Džozefas Totlingas (Josef Todtling) 
iš Austrijos, per žolę nučiuožęs 500 metrų.

l Daugiausia tatuiruočių turinti moteris 
pasaulyje yra 67 metų pensininkė iš Floridos 
Šarlota Gutenberg (Charlotte Guttenberg). 
91,5 proc. jos kūno dengia tatuiruotės.

EPA-Eltos nuotr.
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INterNetas
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 Psichologijos kodas

Neleiskite telefonui jūsų pavergti
Telefonas gali atimti draugus,
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Dar galima suprasti, jei žmogus atsiliepia 
į skambutį arba peržiūri atsiųstą pranešimą, 
bet jei jis ilgam įsikniaubė į savo išmanųjį 
sėdėdamas prie vaišių stalo, per vakarėlį ar-
ba net pasimatymą, tai negali neerzinti. Beje, 
yra dar ir terminas „pfabingas“ („partner 
phubbing“) - taip apibūdinamas pirmenybės 
telefonui teikimas kalbantis su artimu žmo-
gumi. Jei draugas arba partneris, esantis ša-
limais, „kybo“ telefone, užuot palaikęs pokal-
bį, susidaro įspūdis, kad jam esame tiesiog 
neįdomūs. Bent jau ne tiek įdomūs, kad bent 
laikinai būtų galima atsisakyti naujų įrašų so-
cialiniuose tinkluose žiūrinėjimo.

Fabingas - tai norma?

2014 m. buvo atliktas tyrimas ir išsiaiš-
kinta, kad, 70 proc. apklaustų moterų nuo-
mone, būtent fabingas tapo viena iš pagrin-
dinių priežasčių, dėl kurios pašlijo santykiai 
su sutuoktiniais arba draugais. O dar vienas 
praėjusių metų pabaigoje atliktas tyrimas, 
kuriame dalyvavo 453 savanoriai, parodė, kad 
46,3 proc. apklaustųjų kaltina savo antrąsias 
puseles fabingu. 22,6 proc. apklaustųjų nuo-

mone, dėl fabingo kilo konfliktinių situacijų 
santykiuose su partneriais, o 36,6 proc. kai 
kada dėl jo net patiria depresiją.

Visai neseniai Kento universiteto psicho-
logijos mokyklos specialistai pamėgino išsiaiš-
kinti, kokio tipo žmonės yra dažniausiai linkę 
į fabingą. Tyrinėtojai surinko 251 žmonių gru-
pę (18-66 metų, 93 vyrus ir 158 moteris) ir 
testavo tokias jų charakteristikas kaip priklau-
somybė nuo interneto, polinkis į FOMO sin-
dromą (fear of missing out - baimė praleisti 
kokias nors naujienas) ir savikontrolė. Be 
to, dalyviai buvo prašomi užpildyti anketas 
fabingo tema. Pavyzdžiui, jų buvo klausiama, 
kaip dažnai jie užsiima fabingu ir kiek laiko 
per dieną kapstosi telefone. Taip pat anketoje 
buvo tokių klausimų: „Ar kada nors susidūrė-
te su fabingu?“, „Ar fabingas yra būdingas 
jūsų aplinkos žmonėms?“, „Ar fabingą laikote 
priimtinu?“, „Ar manote, kad kitiems žmo-
nėms fabingas atrodo priimtinas?“

Paaiškėjo, kad žmonės, kuriems yra bū-
dinga priklausomybė nuo interneto ir FOMO, 
bei pasižymintys silpna savikontrole, dažniau 
užsiima fabingu. Be to, fabingas yra daugiau 
būdingas moterims, o ne vyrams. Deja, ap-

klausos rodo, kad daug kam fabingas yra visai 
priimtinas. „Manome, kad fabingas tapo tiek 
stebimo, tiek savo pačių elgesio norma, - 
konstatuoja tyrimo autoriai. - Žmonės mato, 
kaip aplinkiniai „sėdi išmaniuosiuose“, bet ir 
patys elgiasi taip pat. Aplinkoje, kurioje žmo-
nės nuolatos perima iš aplinkinių tam tikrą 
elgesio modelį, tai tampa norma“.

Trečias - nereikalingas

Kad ir kaip tolerantiškai vertintume fa-
bingą, visaverčiu tokio bendravimo nepava-
dinsi. Jei kalbėdamiesi nuolatos tikriname 
telefoną, mūsų dėmesys išsisklaido. O jei pa-
šnekovas nori mums pasakyti ką nors svar-
baus? Pavyzdžiui, prisipažinti meilę? Arba 
pasikalbėti apie tarpusavio problemas? Juk 
nėra taip lengva parinkti tinkamą momentą. 
Ir ne kiekvienas norės kalbėti apie ką nors 
svarbaus, jei mato, kad pašnekovas į jį net 
nežiūri... Priešingai, gali apskritai dingti noras 
ką nors aptarinėti. Ir atsirasti noras suvisam 
nutraukti bendravimą, jei jau į jį niekas ne-
kreipia dėmesio.

Ko gera, reikėtų įsivesti nerašytą taisyk-
lę - susitikus su draugais ir artimaisiais iš-
jungti telefoną, ypač jei nelaukiate svarbių 
skambučių ir pranešimų. Bendraujant su kuo 
nors „realiai“, išmanusis telefonas gali būti 
visiškai nereikalingas.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Pastaruoju metu daug kam vis dažniau tenka susidurti su situacija, kai pašnekovas ar-
ba tiesiog šalia sėdintis žmogus pokalbio metu arba vietoj jo nuolatos maigo savo mo-
bilųjį telefoną. Psichologai šį reiškinį pavadino „fabingu“ (phubbing), žodis yra sudary-
tas iš angliškų „phone“ - telefonas, ir „snubbing“ - ignoravimas.
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Magiškas skaičius 13
Nors nemažai žmonių pasaulyje skaičių 13 laiko nesėkmingu, Teilor tvirtina, kad tai yra jos sėkmės skaičius. Dainininkė gimusi 13-ąją dieną, trylika metų jai 
sukako penktadienį, pirmasis albumas tapo auksiniu praėjus 13 savaičių nuo išleidimo, yra ir dar daug kitų smagių sutapimų, susijusių su skaičiumi 13.
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 Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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draugystėmis, bet su labai neprastais vaikinais. 
Ji kone kiekvienai nesėkmingai meilei sukuria 
po dainą ar kelias. Ji mėgsta žiemą, sniegą  
ir Kalėdų laukimą. Tad ko mes dar nežinome 
apie garsiąją dainininkę ir apsukrią vyrų  
suvedžiotoją Teilor SvifT (Taylor Swift), 
kuri gruodžio 13-ąją švęs 27-ąjį gimtadienį?

n Teilor gimė 1989-ųjų gruodžio 13-ąją Jungtinėse Amerikos Valstijose
n Visas aktorės vardas yra Teilor Elison Svift (Taylor Alison Swift)
n Turi dienoraštį ir kasdien jame rašo, 
kaip praėjo jos diena
n Labiausiai patinkantis metų laikas - 
žiema, o smagiausia, jei dar ir sninga
n Vairuotojo pažymėjimą gavo iš trečio 
karto, mat niekaip nesisekė išlaikyti 
vairavimo egzamino
n Didžioji dauguma jos dainų parašytos apie buvusius vaikinus ir nenusisekusią 
meilę
n Laisvu laiku Teilor mėgsta gaminti 
maistą, rašyti dainas, keliauti, daly-
vauti vakarėliuose ir mėgautis vandens 
sportais
n Nuo vaikystės Teilor buvo pratinama 
jodinėti žirgais ir kartais net dalyvaudavo varžybose
n Yra geros draugės su dainininke 
Selena Gomes (Selena Gomez) ir aktore 
Ema Stoun (Emma Stone)
n Sulaukusi 20 metų tapo jauniausia 
atlikėja muzikos istorijoje, pelniusia 
„Grammy“ apdovanojimą metų albumo 
nominacijoje
n Desertas, kuriam Teilor jaučia 
ypatingą silpnybę, yra šokoladiniai kek-
siukai su vaniliniais ledais ir sūrio tortas
n Teilor gali pasigirti net keliomis 
„Grammy“ statulėlėmis ir krūva kitų 
apdovanojimų
n Taip pat dainininkė gali pasigirti 
nemenku skaičiumi vaikinų, deja, kone 
visos draugystės netrukus baigdavosi 
išsiskyrimu
n Dievina rožinės spalvos rožes
n Mėgstamiausi vaisiai ir daržovės: 
ananasai, arbūzai ir juodosios alyvuogės
n Laukiamiausia metų šventė - Kalėdos
n Labiausiai patinkanti spalva - mėlyna
n Dainininkė pasižymi dažna nuotaikų 
kaita
n Itin nemėgsta įvairiausių vabalų ir 
jų bijo
n Teilor sako, kad vienas sunkiausių 
dalykų gyvenime yra pokyčiai. Jai patin-
ka nusistovėjusi tvarka visose srityse
n Jeigu nebūtų dainininkė, ji norėtų 
savo jėgas išmėginti kaip interjero 
dizainerė, detektyvė ar psichologė

Įdomūs faktai

LRT nuotr.
Plačiau apie Aureliją Razmarataitę-Žakaitienę - 39 p.

2016 m. gruodžio 2-8 d.

AurelijA rAzmArAtAitė-ŽAkAitienė
grįžta į eterį

2016 m. gruodžio 9-15 d.
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Esu... VAKARO televizijos žiūrovas...

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,5%
TV1 3,6%
TV8 3,4%
TV6 3,3%
PBK 2,2%

NTV Mir Lietuva 1,8%
Info TV 1,7%
REN Lietuva 0,9%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,5%
TV1 3,5%
TV6 3,1%
TV8 3,1%
Info TV 2,5%

PBK 2,3%
NTV Mir Lietuva 2%
REN Lietuva 1%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,2%

TV3 16%

LNK 14,6%

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

TV3 19,8%

LNK 17,2%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 10,9

2 TV3 ŽINIOS TV3 10,2

3 VIENAS NAMUOSE TV3 9,8

4 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,5

5 VALANDA SU RŪTA LNK 9,4

6 KK2 LNK 9,3

7 NUO...IKI LNK 9,2

8 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 9,1

9 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 8,9

10 EURO JACKPOT TV3 8,8

Duomenys: TNS LT,  2016 m. lapkričio 28 - gruodžio 4 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,8%BTV 7,1%

LRT Televizija 7,2%

LRT Televizija 
8,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,8%

Kiti  
kanalai 22,8%

Kiti  
kanalai 19%

LNK televizijos laidų vedėjas ŽYGIMANTAS STAKĖNAS (35) 
save vadina vakaro televizijos žiūrovu. Mat suguldę miegoti 
vaikus su žmona Dovile mėgaujasi laiku sau. Tiesa, Žygimantui 
televizijos eteryje norėtųsi matyti daugiau pozityvumo ir la-
biau žiūrovus lavinančios ir suteikiančios žinių  informacijos. 

✔ Dažniausiai žiūriu...
lietuvišką televiziją, nesu pamišęs vien tik dėl užsienio kanalų. 

Dažniausiai renkuosi žiūrėti sporto naujienas ar varžybas, žinias, 
filmus. Itin mėgstu sporto žinias, nes jas įpratau žiūrėti dar vaikys-
tėje, kartu su tėvais, tai tarsi tęsiu tradiciją. Mėgstu žiūrėti futbolo 
varžybas, o, jei tai krepšinis,  žiūriu tik tuomet, kai žaidžia lietuviai.

✔ Labiausiai patinkantis LaiDų veDėjas...
tikriausiai yra ne tik puikus laidų vedėjas, aktorius, bet ir ma-

no bičiulis Giedrius Savickas. Manau, mes esame giminingų sielų, 
tai man patinka žiūrėti, kai laidą veda jis.

✔ Įsijungiu teLevizorių, kai...
grįžtu namo po darbų, kad fone būtų žinios ar kokia kita įdomi 

laida. Turiu įprotį pažiūrėti iki galo tai, ką pradėjau, kartais net 
miego sąskaita. 

✔ teLevizijoje Labiausiai trūksta...
pozityvumo. Norėtųsi, kad jo būtų daugiau. Nes pastaruoju me-

tu didžiąją dalį rodomo turinio sudaro negatyvios naujienos, blogis 
ir kartais menkavertė informacija. Deja, turinys renkamas pagal tai, 
ko nori ir ką labiausiai žiūri auditorija. Man norėtųsi daugiau in-
telektualių, lavinančių mąstymą arba susijusių su kelionėmis laidų.

✔ vaikystėje žiūrėjau...
animaciją ir vėliau pasirodžiusį muzikinį kanalą MTV. 

✔ žiūrėti teLeviziją verta, nes...
tai kai kuriems yra lengviau prieinama pramogų ar pasaulio 

pažinimo forma. Juk ne kiekvienas gali sau leisti nusivežti vaikus 
į Afriką ir jiems parodyti tikrą dramblį, tačiau gali jį parodyti bent 
jau per televizorių. 

Parengė Ringailė STulPINAITė-GVIlDėIrmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TELEVIZIJAEtErio žmonės
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Dešimtmetį žinias vedusi AurelijA 
rAzmArAtAitė-ŽAkAitienė grįžta į 
televiziją visiškai nauju amplua: jau  
sausio 5 dieną lrt eteryje pasirodys   
nauja viktorina „lietuvos patriotai“,  
o prie jos vairo žiūrovai išvys senokai  
matytą  Aureliją.

Pirmosios laidos jau nufilmuotos, tad Au-
relija pasidalino įspūdžiais. „Čia man viskas 
nauja ir nepažįstama! Viena vertus, viskas 
įdomu, malonu ir smalsu, kita vertus, per 
filmavimus gerokai jaudinausi - o kaip čia 
viskas seksis, kai viskas taip nauja?“ - neslė-
pė naujosios viktorinos vedėja tapusi Aureli-
ja. „Lietuvos patriotai“ - tai azartiška televi-
zijos viktorina, kurioje dalyvaus net kelias-
dešimt mažesniųjų Lietuvos miestelių. Kiek-
vienoje laidoje susitiks trys komandos iš 
skirtingų vietovių, jų atstovai kartu su ko-
mandai vadovaujančiais viršaičiais atliks įvai-
riausias užduotis ir kovos dėl vietos fina-
liniuose etapuose. Viktorinos dalyviai atsaki-
nės į klausimus, susijusius su istorija, aiškin-
sis senosios lietuvių kalbos žodžių reikšmes, 
varžysis Lietuvos geografijos, politikos, kul-
tūros istorijos ir kitomis žiniomis.

„Viktorinos žanras man visiškai naujas. 
Čia aš pirmą kartą dirbu studijoje su publika, 
matau ir reaguoju į jų emocijas, aistras, 
kylančias žaidimo metu. Dešimt metų dirbau 
žiniose, tad ten jau viskas buvo sava ir 
pažįstama, tačiau kiekviena laida ir žanras 
turi savo specifiką, - įspūdžiais dalijosi Au-
relija. - Turbūt labiausiai nustebinęs dalykas 
ir buvo laidos dalyvių azartas - aš pati į viską 
žiūriu kaip į žaidimą, tačiau dalyviai viską 
priima labai rimtai, kyla tikros aistros. Nors 
niekada nesu vedusi sporto turnyrų, pagal 
aistrų lygį mūsų laida kartais tikrai atrodo 
artima būtent sporto varžyboms. To studi-
joje dar nesu patyrusi.“ 

Aurelija pasakojo išsyk susižavėjusi lai-
dos idėja. „Kai man pristatė šią laidą, labai 
patiko, kad tai bus viktorina apie Lietuvą, - 
Lietuvą aš labai myliu. Net pagalvojau, kad 
tokioje laidoje tikrai kažko išmoksiu ir pati. 
Tiek istorijos, tiek geografijos ar bet kokių 
kitų dalykų. Ir iš tiesų - čia aš per kiekvieną 
filmavimą išmokstu vis ko nors naujo. Ne 
vien žinių - keičiasi ir mano įgūdžiai, galiu 
geriau pažinti ir save, ir žmones aplink“, - 

džiaugėsi Aurelija, tvirtinanti, kad mėgaujasi 
„naujokės“ statusu. „Mėgstu naujus da-
lykus, netikėtumus, iššūkius. Man patinka 

kažko nežinoti ir jausti, kaip po truputį mo-
kausi“, - sakė ji.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Aurelija razmarataitė-Žakaitienė:
Lietuvą aš labai myliu
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 1.20   „Džeikas, 
           Storulis ir šuo“

 11.25  „Kartą Rostove...“ 19.05  Atspėk dainą 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Monstrų 
             universitetas“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.35 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.50 Senoji animacija. 10.10 „Kalėdų senelio 
paslaptis“. 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Linksmi nesusipratimai“ (N-7). 22.55 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 23.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Mano kie-
mas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... Iki. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 „Dik-
tatorių ponios“ (N-7). 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 22.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.00 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.35 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Praeities 
vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 13.50 Kartu su 
visais. 14.55 Mados nuosprendis. 16.50 Vyriška/
Moteriška. 17.50 Sąmokslo teorija. 18.50 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
Geriausias šefas 2. 0.55 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
Penkta kraujo grupė. 13.40, 2.15 Pėsčiomis. 14.05 
Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50, 
2.45 60 minučių. 20.00 Humoro laida. 21.30 
Pirmosios Rusijos nacionalinės muzikos premijos 
teikimas. 0.40 „Ščigrovsko apygardos. Hamletas“. 

 Ren
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.40, 17.10 „Šeimos 
dramos“. 10.35, 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman paslaptys. 12.45 A.Čapman paslaptys. 
13.45 Dar ne vakaras. 14.45 „Gobšumas“. 16.05 
Tinkama priemonė. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.40 Mums net nesisapnavo. 0.30 „Svarbios 
paskirties byla“. 1.20 „Fantastika su grifu „Slaptai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 Susitikimo 
vieta. 15.25 „Piatnickis. Trečia dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 19.00 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
20.30 „Inspektorius Kuperis 2“. 22.25 Daugu-
ma. 23.35 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 0.35 
Susitikimo vieta. 2.35 „Sutuoktiniai“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Alek-
sas“. 16.20 Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo 
taisykles. 17.55 Naminukai. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50 Polonijos reportažas. 19.25 Buvo, 
nepraėjo. 20.25 Laisvas ekranas. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.15 Lenkiškų dainų muzie-
jus, arba Vienos dainos istorija. 1.15 Polonijos 
reportažas. 1.45 Miško istorijos.

 TV1000
7.10 „Memento“. 9.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 
11.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. 13.20 „Trys me-
trai virš dangaus“. 15.30 „Loftas“. 17.20 „Atsis-
kyrėlis“. 19.10 „Sesers sergėtoja“. 21.10 „Ilgos 
sužadėtuvės“. 23.30 „Miesto legenda“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima 
iš miško. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 
Megapervežimai. 22.00, 3.40 Pragaro keliai. 23.00, 
4.30 Novatoriai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Atjungti nuo tinklo. 9.30, 22.00, 3.00 Vyrų irštvos. 
10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Neži-
noma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 21.00 Nekilnoja-
mojo turto paieška. 23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.24 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“

(N-7).
7.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Monstrų 

universitetas“  
(N-7).

21.35 Veiksmo f. 
„Toras“ (N-7).

23.55 Siaubo f. 
„Gyvų neliks“  
(S).

1.30 Trileris 
„Paliktieji“  
(N-14).

6.20 „Visatos 
broliai“.

6.50 „Tomas 
ir Džeris“.

7.15 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.25 Nuo... Iki.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Džekas Rajanas. 
Šešėlių  
užverbuotas“  
(N-14).

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

1.00 Veiksmo trileris 
„Tamsi tiesa“  
(N-14).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Atspėk dainą.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.00 Siaubo trileris 

„Mirtina tyla“ (N-14).
0.30 „Mano miestas“. 

Kauno rajonas.
1.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 25 m 
baseine. Pusfinaliai, 
finalai. Tiesiogiai iš 
Vindsoro (Kanada).

6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Žurovas“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ 

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Snaiperis“  
(N-14).

23.40 Veiksmo trileris 
„Grobis“  
(N-14).

1.20 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

2.05 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.45 Veiksmo f. 
„Snaiperis“ (N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien kimba.
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Marionečių 

šokiai“.
11.25 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“

(N-7).
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių (1).
23.05 Trileris „Tamsios 

jėgos“ (N-14).
1.15 Siaubo f. 

„Gyvųjų numirėlių 
naktis. Atgijimas“ 
(S).

3.00 Trileris 
„Tamsios jėgos“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.50 „Likimo valsas“.
7.15 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Girių horizontai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Likimo valsas“.
16.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plauki-
mai. Tiesiogiai iš 
Windsoro (Kanada).

18.30 „Bodo“ (N-7).
19.30 Muzika gyvai. 

Andrius Žlabys 
skambina Hendelį.

21.00 Istorinė drama 
„Martos paslaptis“ 
(N-7).

22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

24.00 Muzika gyvai. 
Andrius Žlabys 
skambina Hendelį.

 18.30    „Bodo“
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 21.00  „Viki Kristina 
            Barselona“

 20.00  „Univeras.
             Naujas bendrikas“

 23.05   „Mano karalius“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Kas namie 
šeimininkas?

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“
 (N-7).

10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Svajonių princas“.
13.20 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Stebuklingi vaikai“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
18.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
20.05 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Mirštantis menas“ 
(N-7).

23.05 Snobo kinas. 
Romantinė drama 
„Mano karalius“ 
(N-14).

1.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ (N-7).
8.00 „Bruklino taksi“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Trileris „Dienos 

šviesa“ (N-7).
0.20 Fantastinis veiksmo 

trileris „Rydikas“ 
(N-14).

0.50 Veiksmo drama 
„Sniegynų įkaitai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Kai šaukia širdis“.
11.00 Įspūdingiausių

interjerų  
dešimtukas.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Senovės 
civilizacijų  
paslaptys“.

13.10 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

14.10 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

15.10 „Paryžius,
 bet kokia kaina“ 
(N-7).

16.50 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

17.50 „Noriu šio 
automobilio“.

18.50 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Viki Kristina 
Barselona“  
(N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Bėglys“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Laukinė Europa. 9.10, 14.40, 21.05 
Mutantų planeta. 10.05, 15.35, 21.05, 2.35 Akva-
riumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Knisnos dramblių beieškant. 17.25, 23.50, 
5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Gyvybė Žemėje. 20.10, 3.25 Hario ir ruonio drau-
gystė. 21.05 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 

 SPort1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos 
„Baskonia“ - Tenerifės „Iberostar“. 7.40 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Herbali-
fe“. 9.50 Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ 
- Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“. 11.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. 14.00 NBA krepši-
nio lyga. Vašingtono „Wizards“ - San Antonijaus 
„Spurs“. 16.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Kerkradės „Roda“ - Eindhoveno „PSV“. 18.00, 
4.50 Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ -
Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“. 19.30 NBA 
Pasaulis. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. Devintoji laida. Premjera. 20.30 Penktasis 
kėlinys. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžval-
ga. Vakar. 21.00 KOK World Series. Bušido kovos. 
Naujausios laidos. Premjera. 23.40 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Herbalife“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. Is-
panija - Slovėnija. 8.30, 16.55 Eurolyga. „Real“ -
„Žalgiris“. 10.20 UEFA Europos lyga. 12.10 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - CSKA. 14.00 
UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 14.55 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 18.45 
Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Barcelona“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.15 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga. 21.45 Eurolyga. „Baskonia“ - „Darus-
safaka“. Tiesioginė transliacija. 24.00 Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Unics“. 1.50 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. Juodkalnija - Vengrija. 
3.20 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.10 Euroly-
ga. „Anadolu Efes“ - „Barcelona“. 

 euroSPort
6.30, 9.30, 20.30, 2.30 Dviračių sportas. Trekas. 
Nyderlandai. 8.00, 14.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 9.00 JAV fut-
bolo lyga. 11.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 
12.15, 15.00, 5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slo-
vėnija. 16.30, 1.00, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 17.30 Slidinė-
jimas. FIS pasaulio taurė. Prancūzija. 19.00 Plauki-
mas. Pasaulio čempionatas. Kanada. 20.00, 2.00 
JAV futbolo lyga. 20.25, 23.55 Sporto naujienos. 
24.00 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. Kanada.

„PAliKti Po PAmoKŲ“
Siaubo komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Joseph Kahn.
Vaidina: Alison Woods, Josh Hutcherson, Julie Dolan.

Filmas apie miesto vidurinės kūno kultūros ir istorijos mokytoją. Šiuo-
laikinio didmiesčio paaugliai sugeba paversti gyvenimą tikru pragaru, 
tad nieko nuostabaus, kad buvusio karininko patirtis labai praverčia au-
klėjant nepaklusnius mokinius. Narkotikai, smurtas, ginklai - mokykloje 
prieglobstį randa visos modernaus pasaulio blogybės. Ar mokytojui 
pavyks sutramdyti neklusnius paauglius?

lnK
23.10

rekomenduoja

„DŽeKAS rAJAnAS. 
ŠeŠĖliŲ uŽVerBuotAS“
VeikSmo trileriS. JAV, Rusija. 2014.
Režisierius: Kenneth Branagh.
Vaidina: Chris Pine, Kevin 
Costner, Keira Knightley.

Perspektyvų darbo pasiūlymą ga-
vęs talentingas finansų analitikas 
Džekas vyksta į Maskvą, kur yra 
nusamdomas rusų milijardieriaus 
Viktoro Čerevino. 

„DienoS ŠVieSA“
trileriS. JAV. 1996.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Amy Brenneman, 
Sylvester Stallone.

Avarija sukelia baisų sprogimą. Iš 
abiejų galų užgriūva požeminis 
tunelis ir grupelė ten įstrigusių 
žmonių su siaubu suvokia, kad 
kiekvieną akimirką jie gali uždusti, 
nuskęsti ar sudegti. Vienintelė jų 
viltis - Kitas Latura.

„torAS“
VeikSmo filmaS. JAV. 2011.
Režisierius: Kenneth Branagh.
Vaidina: Chris Hemsworth, 
Anthony Hopkins, Natalie Portman.

Norėdamas pamokyti arogantišką 
sūnų Torą, jo tėvas Odinas, fantas-
tinės karalystės Asgardo valdovas, 
išmeta jį Žemėn. Mirtinguoju pavers-
tas Toras prabunda Meksikos žemėse, 
ten jį randa mokslininkė Foster...

lnK
21.00

tV3
21.35

tV6
22.30
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus - voras“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Caraitis Ivanas 

ir vilkas pilkas“.
12.45 Komedija 

„Flinstounai“ (N-7).
14.25 Komedija visai 

šeimai „Šuniškas 
gyvenimas“.

16.15 „Simpsonai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

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

22.00 Fantastinis trileris 
„Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas“ 
(N-7).

0.40 Trileris „Tamsta
gundytoja“ (N-14).

2.15 Kriminalinė drama 
„Detektyvo Hanterio 
sugrįžimas“ (N-14).

6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Mažieji Tomas

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Žybsnis ir stebu-

klingos mašinėlės“.
8.10 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
9.00 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 „Sniego karalienė“.
11.30 Nuotykių filmas šei-

mai „Gaisrinės šuo“.
13.40 Komedija „Policijos 

akademija 6. Miesto 
apgultis“.

15.20 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. „De -

besuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša“.

21.25 Veiksmo komedija 
„Kaip diena ir naktis“ 
(N-7).

23.40 Siaubo trileris 
„Paranormalūs reiš-
kiniai 5“ (N-14).

1.20 Veiksmo trileris 
„Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.25 „Nauji Piterio 

Peno nuotykiai 2“.
8.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.05 Plėšrūnai“. 6 d.
13.00 „Didysis Azijos pen-

ketas“. 4 d. „Liūtas“.
13.55 „Šerloko Holmso 

nuotykiai“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Komedija „Aršūs 

padarai“ (N-7).
0.35 „Didysis Azijos pen-

ketas“. 4 d. „Liūtas“.
1.30 Pasaulio plaukimo čem  -

pionatas 25 m baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesiogiai iš Vindsoro.

 21.00  Auksinis balsas 19.30   „Vienas namuose 2.
        Pasiklydęs Niujorke“

ŠeŠtadienis

„NAKVYNĖS NAMAI 2“
Siaubo filmaS. JAV. 2007.
Režisierius: Eli Roth.
Vaidina: Lauren German, Roger Bart, Heather Matarazzo.

Trys Romoje studijuojančios amerikietės išsiruošia į savaitgalio kelionę. 
Kelyje jos sutinka europietę studijų draugę, keliaujančią į paslaptingą 
vietą. Ji pakviečia amerikietes vykti kartu. Tačiau vietoj žadėtų pramogų 
keliauninkės patirs tikrą pragarą, kuriame jos taps pagrindiniais įtakingų 
asmenų žaisliukais.

rekomenduoja

„KAIP DIENA IR NAKTIS“
VeikSmo komedija. JAV. 2010.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Tom Cruise, Cameron
Diaz, Peter Sarsgaard.

Paprasta mergina Džiunė oro uoste 
prasilenkdama užkliudo nepažįsta-
mą vaikiną. Atsiprašydama ji net ne-
nutuokia, kaip smarkiai tas vaikinas 
pakeis jos gyvenimą. Vaikinas, vardu 
Milneris, prisistato besąs specialusis 
agentas. Prisistato šiek tiek neįpras-
tomis aplinkybėmis - nušovęs lėk-
tuvo, kuriuo skrenda ir Džiunė, abu 
pilotus bei porą keleivių.

„TRANSO BŪSENA“
kriminalinė drama. Jungtinė
Karalystė, Prancūzija. 2013.
Režisierius: Danny Boyle.
Vaidina: James McAvoy, Rosario
Dawson, Vincent Cassel.

Simonas dirba meno dirbinių auk-
cione. Perspektyvus jaunasis meno 
žinovas. Tačiau tuo pat metu jis - ir 
prasilošėlis, bendraujantis su Fren-
ko nusikaltėlių gauja. Šio nedomina 
smulkmė: jis žino meno vertę ir 
nusitaiko į išskirtinį šedevrą. Kaip 
kartais pasitaiko, vagystės eigą su-
trikdo nenumatyta smulkmena.

 „TAMSTA GUNDYTOJA“
TrileriS. JAV. 2013.
Režisierius: Doug Campbell.
Vaidina: Josie Davis, Kelcie 
Stranahan, Cameron 
Deane Stewart.

Vidurinės mokyklos moksleivė Džei-
mė netikėjo, kad jos vaikiną gali suža-
vėti kita. Ir tikrai nesitikėjo, kad tai bus 
jų bendra mokytoja Molė. Prasidėjus 
neleistinam romanui, jos vaikinas pa-
sikeičia. Tačiau kas patikės paaugle, 
kai šią paslaptį žino tik ji viena?

LNK
21.25

TV3
0.40

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažo-
sios kerėtojos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 
„Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ 
(N-7). 16.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 17.00 „X 
Faktorius“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 „Kalėdų Senelio pamo-
ka“. 22.50 „Linksmi nesusipratimai“ (N-7). 0.40 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 (N-7). 
17.40 Dviračio šou. 19.30 „Diktatorių ponios“ 
(N-7). 20.30 Mano kiemas. 21.00 Informacinių 
mitų griovėjai. 21.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji 
karta. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar 
pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vai-
kystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.55 24 valandos 
(N-7). 2.50 Bus visko. 3.35 Valanda su Rūta. 
5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 2.25 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 16.45 
Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akordeone! 7.15 
Vaikų klubas. 8.00 „Gudrutės ir gudručiai“. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.10 Idealus remontas. 10.05 
„Nepaprasti Kariko ir Vali nuotykiai“. 10.20 Ska-
nėstas. 11.35 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 
14.25 „Aukščiausių pasiekimų ligos“. 16.45 
„Tėvo instinktas“. 17.00 „Tėvo instinktas“. 18.00 
„Juoktis galima“. 20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 
23.15 Ledynmetis. 1.40 „Pamaskvio vakarai“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 7.20 Sveiki, 
daktare! 9.05 Šeimos detektyvas. 10.40 J.Petrosiano 
benefisas. 13.20 Po Mėnulio ženklu. 17.00 Šeš-
tadienio vakaras. 20.00 Klastingi žaidimai. 23.55 
„Dienos traukinys“. 1.45 „Laimės pranašas“. 

 REN
6.45 Pasverti ir laimingi 4. 9.00 Gydytojai be sienų. 
9.35 Dar ne vakaras. 14.35 „Mintransas“. 15.20 
Sąžiningas remontas. 16.00 Pati naudingiausia 
programa. 17.00 Jaunystės eliksyras. 18.00 „Bal-
tųjų dievų palikuonys“. 20.00 „Detektyvė“. 21.50 
„Jumorina“. Juoko festivalis. 23.40 „Kriminaliniai 
žaidimai“. 1.10 „Draudžiamas kosmosas“. 

TV6
22.30

 19.30    „Debesuota, numa-
toma mėsos kukulių kruša“

BTV
0.05
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 Amerikos 

mieliausieji.
11.00 Galiūnų čempionų 

lyga. Suomija.  
2016 m.

12.05 Pavariau (N-7).
12.35 Mistinės istorijos 

(N-7).
14.45 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

15.50 Kas žudikas? 
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo trileris 

„Mirtinos žaizdos“ 
(N-14).

0.05 Siaubo f. 
„Nakvynės  
namai 2“ (S).

1.55 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

3.15 Muzikinė kaukė.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų 

ežerai“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Vantos 

lapas.
10.00 Arčiau namų. 

Utena.
11.00 „Vera“ 

(N-7).
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Bekraštė 

Kanada“.
16.00 Žinios. 
16.20 Melodrama 

„Pakalbėsim,  
kai grįši“ (1).

18.00 Žinios.
18.25 0 laipsnių (1).
18.30 „Pakalbėsim, 

kai grįši“ (2).
20.00 Žinios. 
20.30 „Pakalbėsim, 

kai grįši“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. 
23.00 „Delta“ 

(N-7).
1.10 Mafijos 

kronikos  
(N-14).

2.10 „Vera“ 
(N-7).

3.40 24/7.
4.25 Mafijos 

kronikos  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Vilniaus albumas.
6.20 Trembita.
6.35 Vilniaus sąsiuvinis.
6.55 Kelias.
7.15 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 25 m 
baseine. Pusfinaliai, 
finalai. Tiesiogiai iš 
Vindsoro (Kanada).

9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 X tarptautinis Balio 

Dvariono jaunųjų 
pianistų ir smuikinin-
kų konkursas. 1 d.

12.40 „Šokių akademija 2“.
13.30 H.Ibsenas. „Kai 

mes mirę nubusim“.
15.10 Durys atsidaro. 
15.30 „Gyvenimas 

tarp žiedų“.
16.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 25 m 
baseine. Atrankos 
plaukimai. Tiesiogiai 
iš Windsoro (Kanada).

18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Kultmisijos.
21.00 Muzikinė komedija 

„Amerikos grafičiai“.
23.00 Stop juosta.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Akloji“.
8.00 „Būrėja“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Gepardų 
dienoraščiai“.

11.00 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.00 Kas namie 
šeimininkas?

15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Tabatos salonas“.
17.00 Vesternas 

„Baltieji vilkai“.
19.10 „Senjora“ 

(N-7).
21.00 „Diktė. Tikslai

ir priemonės“ 
(N-14).

22.50 „Karalienė 
Izabelė“  
(N-14).

0.25 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.25 „Mano karalius“ 
(N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.05 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Vienam gale kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Futbolo.tv.
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara. 

Poliarinis iššūkis.
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

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

19.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. 
22.30 Kriminalinė drama 

„Transo būsena“ 
(N-14).

0.30 Trileris „Apgaulės 
meistrai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

10.30 „Noriu šio 
automobilio“.

11.30 Pamiršti vardai. 
Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža.

12.00 „Kai šaukia širdis“.
13.00 „Virtuvės karaliai“.
13.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

14.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.35 „Trylika lemtingų 
dienų“.

18.05 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.35 „Ernestas ir 
Selestina:  
meškučio ir  
pelytės nuotykiai“.

20.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.00 U2 koncertas
„360 at the  
Rose Bowl“.

23.20 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

0.20 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

1.20 „Dingęs“ 
(N-7).

 13.30   „Kai mes mirę
    nubusim“

 20.30  „Pakalbėsim, 
    kai grįši“

 18.30   Keliauk ir ragauk.  
     Lietuva.

 21.00   U2 koncertas 19.00    „Bibliotekininkai“ 16.00    „Tabatos salonas“

TV PROGRAMAgruodžio 10 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir vėl sveiki! 
7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.15 Kūdikio lū-
pomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 „Gyvas 
ir negyvas maistas“ S.Maloziomovo mokslinis 
tyrimas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 „Dvigubi 
standartai“. 13.05 „Mūsų laikų herojai“. 14.05 
Važiuosime, pavalgysime! 15.20 „Vieną kartą...“ 
16.05 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 Centri-
nė televizija. 19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
20.00 „Inspektorius Kuperis 2“. 21.50 Tu nepa-
tikėsi! 22.55 NTV-matymas. Sergejaus Cholo-
ševskio filmas „Georgijus Pergalingasis“. 0.35 
„Tarptautinė pjūklorama“ su Tigranu Keosajanu.. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas Mateušas“. 
14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 Pramoginė 
laida. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 16.30 Šokan-
tis su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15, 
7.10 Lenkų@lenkų žodynas. 18.40 „Mokykimės 
suprasti pasaulį. Azimutas - Krokuva“. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.45, 2.45 Animacinis 
f. 20.00 Šv.Mišios Smolensko katastrofos aukų 
pagerbimo intencija. 21.15, 3.00 Žinios. 22.00, 
3.45 „Maža didžioji meilė“. 22.55 „Sveika, Tere-
sėle“. 0.25, 6.20 Z.Sosnickos koncertas.

 TV1000
9.30 „Despero nuotykiai“. 11.10 „Sesers ser-
gėtoja“. 13.10 „Prodiuseriai“. 15.30 „Namas 
prie ežero“. 17.20 „Manglehornas“. 19.10 „Dar 
kartą, iš naujo“. 21.10 „Drugio efektas“. 23.10 
„Būti Flynu“. 1.00 „Pražūtingas rūkas“.

 DiscoVery 
9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Kovos dėl kon-
teinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 11.50 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 12.40 Sandėlių 
karai. Kanada. 15.25 Išgyventi su Edu Stafordu. 
16.20 Išgyventi drauge. 17.15, 5.20 Įveikti bai-
mes su B.Grilsu. 18.10 Amerikos Tarzanai. 19.05 
Nuogi ir išsigandę. 20.00 Didžiausios pasaulio 
laivų statyklos. 21.00, 2.50 Motociklai. 22.00, 3.40 
Plieniniai žirgai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Gyvenimas 
ant ežero. 10.00, 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 
11.00, 20.00, 24.00 Parsivesk mane namo. 12.00 
Viešbučių verslas. 15.00 Atjungti nuo tinklo. 17.00 
Neįprastas maistas. 18.00 Šeino Delijos kelionė 
po prieskonių šalį. 21.00 Endriu Zimernas Nešvi-
lyje. 22.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 20.10 Dr. Džefas. 10.05 Laukinė Europa. 
11.00, 21.05 Akvariumų verslas. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50, 17.25, 5.02 Paskutiniai 
Kinijos drambliai. 13.45, 1.40 Dramblių karalystė. 
14.40, 2.35 Borneo drambliai. 15.35, 3.25 Knis-
nos dramblių beieškant. 16.30, 0.45, 4.15 Hario 
ir ruonio draugystė. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
6.20 Ernesto Šetkaus pasirodymas. Eindhoveno 
„PSV“ - Hagos „Ado Den Haag“. 8.20 Rusijos 
„Premier“ futbolo lyga. Maskvos „Spartak“ - Ka-
zanės „Rubin“. 10.10 Olandų futbolas. Kerkradės 
„Roda“ - Eindhoveno „PSV“. 12.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. 14.30 NBA krepšinio lyga. 
Vašingtono „Wizards“ - San Antonijaus „Spurs“. 
16.40 NBA krepšinio lyga. Orlando „Magic“ - 
Detroito „Pistons“. 18.50 NBA krepšinio lyga. 
Fynikso „Suns“ - Denverio „Nuggets“. 20.45 
Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. 
Eindhoveno „PSV“ - Deventerio „Go Ahead Ea-
gles“. 22.45 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 23.45 NBA krepšinio lyga. Milvokio 
„Bucks“ - Bruklino „Nets“. 2.00 NBA Pasaulis. 
S2.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Dešimtoji laida. 3.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Juodkalnija - Vengrija. 8.30 Eurolyga. „Basko-
nia“ - „Darussafaka“. 10.20 Eurolyga. „Olym-
piacos“ - „Unics“. 12.10, 19.00 Boksas. 13.25 
UEFA Čempionų lygos žurnalas. 13.55 Premier 
lygos apžvalga. 14.25 Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Everton“. Tiesioginė transliacija. 
16.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
16.55 Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Stoke“. 
Tiesioginė transliacija. 19.25 Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Rankinis. Europos moterų 
čempionatas. Tiesioginė transliacija. 23.20, 2.50 
Rankinis. Europos moterų čempionatas. 0.50, 
4.55 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Slovan“. 

 eurosPorT
6.30, 21.05 Dviračių sportas. Trekas. Nyderlandai. 
8.00, 12.30, 15.30, 20.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 9.00, 19.30, 2.00 JAV futbolo lyga. 9.30 
Rogučių sportas. Pasaulio taurė. Kanada. 10.15, 
13.30, 16.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Prancūzija. 11.30, 14.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. Italija. 16.45 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 18.45 Slidinė-
jimas. FIS pasaulio taurė. Prancūzija. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 0.05 Žiemos sporto apžvalga.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Karas ir taika“  7.00  Pasaulio plaukimo 
  čempionatas

 11.00  „Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“

 12.35  „Flinstounai Viva 
  Rok Vegase“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų 

istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus -  
voras“ (N-7).

7.30 „Vėžliukai 
nindzės“.

8.00 „Ančiukų 
istorijos“.

8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai 

triukai.
9.30 Penkių 

žvaigždučių  
būstas.

10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Kumba“ (N-7).
12.35 Filmas šeimai 

„Flinstounai  
Viva Rok Vegase“ 
(N-7).

14.20 Komedija „Kazamas“ 
(N-7).

16.15 „Simpsonai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.30 Kriminalinis

 veiksmo trileris 
„Lapkričio žmogus“ 
(N-14).

0.45 Veiksmo f. „Nindzė“ 
(N-14).

6.20 Dienos programa.
6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Harvis 
Biksas“.

7.45 „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

8.10 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.35 „Tomo ir 
Džerio šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 „Na, palauk!“
9.55 „Tomas ir Džeris. 

Robinas Hudas ir 
linksmasis peliukas“.

11.00 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys“ 
(N-7).

14.05 Pričiupom! (N-7).
14.35 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Kriminalinis trile-

ris „Numeris 44“ 
(N-14).

1.05 Veiksmo komedija 
„Kaip diena ir naktis“ 
(N-7).

6.05 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.

6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00, 0.35 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“. 6 d. 
13.00, 3.40 „Šokiai lauki-

nėje gamtoje“. 1 d. 
13.55 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Drama „Seserų 

Fontanų siuvykla“.
22.50 „Puaro“ (N-7).
1.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Suomija.  
2016 m.

7.30 Sveikatos 
kodas.

8.30 Tauro 
ragas (N-7).

9.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.10 Beatos virtuvė.
11.05 „Gyvybės galia“.
13.15 Sveikinimų 

koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.05 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.10 Veiksmo f. 
„Transformeriai“ 
(N-7).

21.00 „Karas ir taika“ (1) 
(N-7).

22.20 Romantinė 
komedija  
„Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“ 
(N-14).

0.15 Veiksmo trileris 
„Mirtinos žaizdos“ 
(N-14).

2.00 Siaubo f. 
„Nakvynės  
namai 2“ (S).

3.30 Veiksmo f. 
„Transformeriai“ 
(N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Kalnų 

ežerai“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Girių takais.
10.30 „Moterų 

daktaras“ (N-7).
12.40 „Kartą 

Rostove...“ (1, 2) 
(N-7).

14.55 „Bekraštė 
Kanada“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio 

pasaulyje su 
V.Mačiuliu.

17.00 Tobulas 
meniu.

18.00 Žinios. Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Vera“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 24/7.
24.00 „Pėdsakas“ 

(N-7).
2.00 „Vera“ (N-7).
3.30 „Bekraštė 

Kanada“.
5.10 „Dykumos“.
6.00 Mafijos kronikos 

(N-14).
6.05 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Nemunaitis. 1 d.
7.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai.

9.00 „Kova už išlikimą“. 9 s. 
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“.

11.50 IQ presingas.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai.
13.30 „Otelas“. Anželikos 

Cholinos šokio teat-
ro spektaklis.

15.15 „Penki susitikimai 
magistraleje“.

15.30 „Tikri banderininkai“.
16.30 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Krzysztofo Zanussi 

filmų retrospektyva. 
21.00 Nes man tai rūpi.
21.50 Kelias į namus.
22.30 LRT OPUS ORE. 
23.30 Dabar pasaulyje 
24.00 „Šokių akademija 2“.

 12.40  „Kartą Rostove...“

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 17.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 18.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Linksma santuoka“. 22.55 „Kalėdų Se-
nelio pamoka“. 0.40 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos (N-7). 
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Signatarų laiškai. 22.00 Valanda 
su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 24.00 Dabar pa-
saulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos 
skambutis (N-7). 1.25 Mano kiemas. 1.55 KK2 
(N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Sargy-
binis. 7.05 Vaikų klubas.  7.45 Padriki užrašai. 
8.00 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Kol 
visi namie. 10.05 Vaikų klubas. 10.25 Fazen-
da. 11.30 Kas nori tapti milijonieriumi? 12.40 
„Žiurkėgaudžio dūdelė“. 16.50 Visų geriausias! 
18.30 Vienas prie vieno. 22.00 Sekmadienio 
„Laikas“. 23.40 MaksimasMaksimas. 0.50 Kris-
tinos Orbakaitės koncertas. 2.10 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 „Klastingi žaidimai“. 7.20 Pats sau režisierius. 
8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis paš-
tas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Nau-
jienos. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 „Per daug 
graži žmona“. 16.00 Jaunųjų talentų konkursas. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.00 
„Šalies budėtojas“. 23.55 „Šuniškas darbas“.

 Ren
6.50 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.00 
Pažink mūsiškius! 7.55 Rusiškas vairavimas. 8.50 
Jaunystės eliksyras. 9.50 „Jumorina“. Juoko fes-
tivalis. 11.35 „Baltųjų dievų palikuonys“. 13.35-
17.30 „Džokeris“. 21.35 „Džokeris. Atpildas“. 
23.30 „Kriminaliniai žaidimai“. 1.00 Druska. 

 nTV MIR
6.45 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 NTV 
stringeriai. 8.25 Valgome namie. 9.20 Pirmoji 
pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 Sodi-
ninkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 13.05 
„Atsargos pulkininkas 2“. 15.20 „Gyvenimas 
kaip daina“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 „Sa-
vaitės apžvalga“ su Irada Zeinalova. 19.10 Tiesa 
su Aleksandru Gurnovu. 20.10 „Inspektorius 
Kuperis 2“. 22.05 „Auksinis tranzitas“. 0.10 
Koncertas „Žiema per NTV“. 

 TV PolonIa
8.40 Giminės saga. 9.10 Pasienio kurjeris. 9.40 
Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis ekranas. 10.20, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 10.30 Grūdas. 
11.00 Animacinis f. 11.20 Petersburskio muzi-
kos šou. 11.50 „Žirafos ir raganosio viešbutis“. 
12.40 Turistinė kelionė. 12.55 Tarp žemės ir 
dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 
15.40 Įsimylėk Lenkijoje. 16.10 „Hit Hit Hurra!“ 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į 
akį. 20.25, 2.25 Animaciniai f. 21.00, 3.00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ranča“. 22.40, 
5.15 „Pabėgimas iš „Laisvės“ kino teatro“. 

 TV1000
7.10 „Drugio efektas“. 9.10 „Būti Flynu“. 11.10 
„Dar kartą, iš naujo“. 13.10 „Mergišiaus pra-
eities vaiduokliai“. 15.00 „Pražūtingas rūkas“. 
17.10 „Vandens ieškotojas“. 19.10 „Saugus 
prieglobstis“. 21.10 „Pikčiausias žmogus Bru-
kline“. 23.10 „Marija, Škotijos karalienė“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05 Stori ir įsiutę. 10.55 Plieniniai 
žirgai. 11.50 Motociklai. 12.40 Sandėlių medžioto-
jai Britanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likvi-
duotojas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 
16.20 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 17.15 
Robotų kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Senienų me-
džiotojai. 21.00 Rėmėjai. 22.00 Šunys. 

 TRaVel
9.00 Gyvenimas ant ežero. 10.00 Gyvenimas 
rąstų namelyje. 11.00 AB Šventės. 12.00, 19.00 
Viešbučių verslas. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 14.00 Statybos atokioje Montanoje. 
15.00, 20.00 Pamiršta ir palaidota. 16.00 Turto 
gelbėtojai. 17.00 Vyrų irštvos. 21.00 Muziejų pa-
slaptys. 22.00 Įdomiausios kelionės motociklu.  

 9.35  „Auklė Mun“
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gruodžio 11 d.

 11.40  „Elajus Stounas“ 9.30  Vienam gale 
  kablys

 17.00  „Pamišėliai 
  laisvėje“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
8.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

11.00 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai su 

Reičele Alen.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Tabatos salonas“.
17.00 Nemarus kinas. 

Komedija „Pamišėliai 
laisvėje“.

18.55 „Būrėja“.
20.00 „Akloji“.
21.00 „Diktė. Teisė ir 

pareiga“ (N-14).
22.50 Romantinė drama 

„Nerimo dienos“ 
(N-14).

1.05 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.55 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.10 „Diktė. Tikslai ir 
priemonės“ (N-14).

4.35 „Senjora“ (N-7).

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.05 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara 

Bolivijoje (N-7).
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

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

19.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „X failai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Pamiršti vardai. 
Jurgis  
Ambraziejus  
Pabrėža.

9.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

10.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

11.40 „Elajus 
Stounas“ (N-7).

12.40 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.40 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

14.40 „Noriu šio 
automobilio“.

15.40 „Sniego 
karalienė“.

17.05 „Geras 
patarimas“  
(N-7).

18.50 „Dingęs“ (N-7).
20.00 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

21.00 „Nibelungų 
lobio medžioklė“ 
(N-7).

23.10 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

0.10 „Kai šaukia 
širdis“.

1.10 „Ieškotojas“ 
(N-7).

„NUO 5 IKI 7. ĮSIMYLĖJĖLIŲ LAIKAS“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierius: Victor Levin.
Vaidina: Olivia Thirlby, Anton Yelchin, Glenn Close.

Atsitiktinė pažintis Manhatane įtraukia daug žadantį rašytoją Brajaną į 
aistringą meilės romaną su žavia prancūze. Ar tai sėkmė? Ji ištekėjusi ir 
su mylimuoju gali susitikinėti tik tarp penktos ir septintos valandų. Braja-
nui neužtenka vos dviejų valandų susitikimų per dieną su savo svajonių 
moterimi. Jam tenka išmokti sunkių pamokų apie gyvenimą ir meilę.

BTV
22.20

rekomenduoja

„NUMERIS 44“
kRiminalinis tRileRis. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2015.
Režisierius: Daniel Espinosa.
Vaidina: Xavier Atkins, 
Mark Lewis Jones, Tom Hardy.

1953 m. Sovietų Sąjungoje slap-
tas policijos agentas neteko savo 
statuso, atsisakęs pripažinti, kad jo 
žmona yra išdavikė. Jie ištremiami iš 
Maskvos į niūrų postą provincijoje.

„NERIMO DIENOS“
Romantinė dRama. Didžioji 
Britanija, JAV. 2008.
Režisierius: Sam Mendes.
Vaidina: Kate Winslet, 
Leonardo diCaprio, Kathy Bates.

Frenkas dirba neblogai apmoka-
mą, tačiau be galo nuobodų darbą 
biure, Eipril su dviem vaikais sėdi 
namuose ir kankinasi dėl to atsi-
sakiusi savo galbūt perspektyvios 
aktorės karjeros...

„LAPKRIČIO ŽMOGUS“
kRiminalinis veiksmo tRileRis. 
JAV, Jungtinė Karalystė. 2014.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Luke Bracey, Olga Kurilenko.

Prisidengęs kodiniu slapyvardžiu - 
Lapkričio Žmogus, puikiai apmoky-
tas ir labai pavojingas CŽV agentas 
Peteris, siekdamas asmeninės misijos, 
nutraukia savo ramų poilsį pensijoje.

LNK
22.20

TV3
22.30

TV1
22.50

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 18.20, 22.00 
Akvariumų verslas. 9.10, 20.10 Laukinė Europa. 
10.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 11.00 
Gyvybė Žemėje. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50, 17.25, 1.40 Mutantų planeta. 16.30 Lau-
kinių gyvūnų gelbėtojas. 19.15 Dr. Džefas. 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 SPORT1
7.30 NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - Den-
verio „Nuggets“. 2016-11-27. 9.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - 
Deventerio „Go Ahead Eagles“. Vakar. 11.20 
NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Majamio 
„Heat“. Vakar. 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Las Palmo „Gran Kanarijos Herbalife“ -  
Saragosos „Tecnyconta“. 15.30 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ - Roterdamo 
„Feyenoord“. 17.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Las Palmo „Gran Kanarijos Herbalife“ - 
Saragosos „Tecnyconta“. 19.30 Tiesiogiai. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ -  
Madrido „Real“. 21.30 NBA krepšinio lyga. Čika-
gos „Bulls“ - Majamio „Heat“. Vakar. 23.40 KOK 
World Series. Bušido kovos. Naujausios laidos. 
2.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao 
Basket“ - Madrido „Real“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Everton“. 8.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Stoke“. 10.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Leicester“ - „Manchester City“. 
12.25 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
12.55 Premier lygos apžvalga. 13.55 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „West 
Bromwich“. 16.10 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Tottenham“. 18.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ 
- „West Ham“. 20.40 „Formulė-1“. Abu Dabio 
GP lenktynių apžvalga. 21.40 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. 23.20 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. 0.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „West Ham“. 

 EUROSPORT
7.00, 18.30 Dviračių sportas. Trekas. Nyderlandai. 
8.30, 17.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. 9.30 Rogučių sportas. Pasaulio 
taurė. 10.15, 13.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 11.30, 14.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Italija. 12.15, 15.30, 17.45 Biatlonas. Pasau-
lio taurė. Slovėnija. 20.55 Sporto naujienos. 21.00 
Žiemos sporto apžvalga. 22.00 Jojimas. FEI Pa-
saulio taurė. Ispanija. 23.00 Jojimas. Honkongas. 
23.15 Plaukimas. Pasaulio čempionatas. Kanada. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. 

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „Kung Fu Panda“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

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

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 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
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).

23.35 TV serialas 
„Kvantikas“ (N-14).

0.30 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

1.30 TV serialas „Hubertas 
ir Staleris“ (N-7).

2.25 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

6.15 Dienos programa.
6.20 „Visatos 

broliai“.
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos (N-7).
10.25 Yra, kaip yra (N-7).
11.25 24 valandos (N-7).
12.25 Bus visko.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
22.15 Trileris „Žudikas 

manyje“ (N-14).
0.30 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).
1.25 TV serialas „Strėlė“ 

(N-7).
2.15 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Laisvės vėliavnešiai.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės 

kai na. Savanoriai“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Šaltojo karo paslap-

tys. Atominės bom-
bos vagystė“.

23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.30 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.

 21.30  „Laisvės kai na. 
  Savanoriai“

 10.00  „Sila. Kelias 
  namo“

 16.30  Labas vakaras, 
  Lietuva

Pirmadienis

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Linksma 
santuoka“. 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-
7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Premjera! Romantinė komedija „Kalėdų angelas“ 
(N-7). 22.50 „Tikrosios Beverli Hilso namų šei-
mininkės“ (N-7). 23.50 „Apsukrios kambarinės“ 
(N-14). 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 
11.45 Ne vienas kelyje. 12.15 „Alfa“ savaitė. 
12.45 Apie žūklę. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Signatarų laiškai. 14.30 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta. 15.00 Informacinių mitų griovėjai. 
15.30 „Alfa“ savaitė. 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.45 Šiandien vakare. 12.00 Naujienos. 12.20 
„Apie meilę“. 13.45 „Lauk manęs“. 14.45 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40 Vy-
riška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
„Kita mėnulio pusė“. 23.30 Vakaras su Urgantu. 
24.00 Pozneris. 0.55 Vakaro naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Varg-
šeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis ete-
ris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 
21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“. 

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.45 „Šeimos 
dramos“. 10.45, 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 11.50 „Detektyvė“. 13.35 „Dar ne 
vakaras“ 14.35 „Gobšumas“. 15.35 „Jumorina“. 
16.10 Tinkama priemonė. 17.10 „Šeimos dra-
mos“. 21.30 „Izmailovo parkas“. 23.20 Ekstra-
sensų mūšis. 1.10 Fantastika su grifu „Slaptai“. 

„KalĖDŲ anGelaS“
Romantinė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Jennifer Finnigan, Jonathan Scarfe, Holly Robinson Peete.

Vaikino paliktai, laikraštyje dirbančiai Sjuzan nuotaiką pataiso tik vienas 
dalykas - gautas pasiūlymas parašyti pirmą rimtą straipsnį. Beje, publikacija 
bus apie jos šeimai priklausantį šimtametį medinį angelą, kuris, tikima, turi 
magiškų galių. Jis gali suvesti žmones. Sjuzan šią legendą vertina skep-
tiškai, tačiau netrukus pats likimas atsiunčia jai labai žavingą menininką.

TV8
21.00

„PaSKUTInĖ TVIRToVĖ“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2013.
Režisierius: Kim Jee-Woon.
Vaidina: Arron Shiver, 
Arnold Schwarzenegger, 
Forest Whitaker.

Po nepavykusios operacijos išėjęs iš 
Los Andželo policijos departamen-
to narkotikų skyriaus, šerifas Rėjus 
Ovensas palieka Los Andželą ir ap-
sistoja mieguistame pasienio mies-
telyje Somertone. Tačiau šis ramus 
gyvenimas baigiasi, kai Gabrielius 
Kortesas efektingai pasprunka iš 
FTB kalinių konvojaus.

„ŽUDIKaS ManYje“
tRileRis. JAV, Švedija, 
Jungtinė Karalystė. 2010.
Režisierius: Michael Winterbottom.
Vaidina: Casey Affleck, 
Kate Hudson, Jessica Alba.

Lu turi galybę bėdų. Su moterimis, 
darbe, dėl žmogžudysčių protrū-
kio Vakarų Teksase ir dėl savo po-
linkio į sadizmą ir žudymą. Tik laiko 
klausimas, kada bus nustatyti jo 
šiurpūs darbeliai. Tačiau viskas yra 
kitaip, nei atrodo iš pirmo žvilgs-
nio. Lu persekiojantys tyrėjai taip 
pat turi paslapčių.

„ŠĖTono VaIKaI“
siaubo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Alin Bijan.
Vaidina: Chuck Norris, 
Mike Norris, Carey Scott.

Džakso tikėjimas kabo ant plauko. 
Jam sunku susitaikyti su tuo, kad 
avarijoje žuvo jo mažoji duk ra. To-
dėl nenoriai, bet sutinka su dviem 
draugais leistis į misionierių kelio-
nę, kurioje bičiuliai planuoja dalinti 
biblijas Meksikoje. Deja, jų mažas 
lėktuvėlis sugenda...

BTV
21.30

TV6
23.00

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.10 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

7.30 „Tokia tarnyba“.
8.25 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.25 TV serialas „Farų 

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

žibintų gatvės“ (N-7).
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 TV serialas „Visi vyrai - 

kiaulės 2“ (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo trileris 

„Paskutinė tvirtovė“.
23.40 Romantinė kome-

dija „Nuo 5 iki 7. 
Įsimylėjėlių laikas“ .

1.25 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ .

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Kartų kovos.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Kartą Rostove...“
12.30 Girių takais.
13.00 „Tigrų sala“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Mafijos kronikos 

(N-14).
0.45 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
3.45 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.30 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
5.20 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Likimo valsas“.
7.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Kultmisijos.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Kultūros metraščiai. 

Konstantinas Sirvydas.
18.25 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Aršūs 

padarai“ (N-7).
22.40 Poezija. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 

Mesijus & Munpazn.
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Paprastai ir greitai 
su Reičele Alen.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Būrėja“.
13.20 „Akloji“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Stebuklingi vaikai“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas“ 
(N-7).

22.55 „Meilė ir 
bausmė“ (N-7).

1.05 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.55 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.40 „Tėvas 
Motiejus“ (N-7).

3.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.

4.15 „Diktė. Teisė ir par-
eiga“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Farai (N-7).
23.00 Siaubo f. „Šėtono 

vaikai“ (S).
1.05 „Rezidentai“ 

(N-7).
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.25 „Kaulai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
10.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“ (1).
11.30 „Pamiršti 

vardai.  
Jurgis  
Ambraziejus 
Pabrėža“.

12.00 „Trylika lemtingų 
dienų“.

14.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.00 „Virtuvės 
karaliai“.

15.30 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

16.30 „Kelionė į 
Vakarus:  
Laimingojo Luko 
nuotykiai“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė erdvė“ (N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Dikensiada“ (N-7).
21.10 Kino akademija. 

„Cukrinio  
žmogaus  
beieškant“ (N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „13-asis rajonas“ 
(N-14).

 15.30  „Likimo valsas“ 13.35  „Vandens žiurkės“ 11.35  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 15.00  „Virtuvės karaliai“ 10.30  „Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama“

 21.00   „Inspektorius 
Džordžas Džentlis“

TV PROGRAMAgruodžio 12 d. 

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Trečia dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Krovinys“. 20.40 
„Žudiko profilis 2“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 
Pozdniakovas. 23.25 „Svetimas rajonas 2“. 1.25 
„Susitikimo vieta“.

 TV PoloNia
7.50, 20.25 Prie Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 
8.30, 17.55 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.00 Gyvoji istorija. Husarijos 
laikai, jėgos laikai. 12.35 „Širdis dega kartą“ - 
Z.Sosnickos koncertas. 13.25, 18.20, 4.35 Trum-
pa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.20 Akis į 
akį. 15.50 Pasienio kurjeris. 16.20 Lenkų valgiai. 
16.40, 6.50 Bravo lenkų kalbai! 16.55 Zondas 2. 
17.30, 2.00 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 
22.50, 5.20 Polonija 24. 23.15, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 0.15 Laisvės šventė. J.Kačmarskio festiva-
lis. 1.25 Šokantis su gamta. 2.30 Knygų kandys. 

 TV1000
9.05 „Marija, Škotijos karalienė“. 11.10 „Sau-
gus prieglobstis“. 13.10 „Memento“. 15.10 
„Veronika ryžtasi mirti“. 17.00 „Įsimylėjęs 
Šekspyras“. 19.10 „Kai ateina ji“. 21.10 „Man 
tavęs reikia“. 23.20 „Kelias į žvaigždes“.

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55, 21.00 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Kelionė traukiniu Australijoje. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 22.00 Vis dar gyvas. 23.00 Nuogi ir 
išsigandę. 24.00 Nemėginkite pakartoti.

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Atjungti nuo tinklo. 9.30 Vyrų irštvos. 10.00, 
15.00 Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Didžiosios 
paminklų paslaptys. 12.00, 2.00 Nežinoma eks-
pedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00, 24.00 
Neįprastas maistas. 22.00 Įdomiausios kelio-
nės motociklu. 23.00 Sunkus žygis. Brazilija. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Liūno broliai. 7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 
8.15 Gyvenimas Žemėje. 9.10, 14.40, 21.05 
Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Gyvenimas Žemėje. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Hario ir 
ruonio draugystė. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 
18.20, 22.00 Daktarė Dy. 20.10 Liūtų karalienė. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sevi-
lijos „Real Betis“ - Vitorijos „Baskonia“. 7.45, 
17.25 NBA krepšinio lyga. Minesotos „Tim-
berwolves“ - Ouklendo „Warriors“. Šiandien. 
9.55, 19.30, 2.50 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.55, 20.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Bas-
ket“ - Madrido „Real“. Vakar. 12.45 Pasaulio ra-
li-kroso čempionatas. 14.45 KOK World Series. 
Bušido kovos. Ryga 2015. 1 d. 20.00 Road to 
Glory. Kovinio sporto žurnalas. Premjera. 22.10 
Olandų futbolas. Kerkradės „Roda“ - Eindho-
veno „PSV“. 0.10 NBA krepšinio lyga. Orlando 
„Magic“ - Detroito „Pistons“. 2.20 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Dešimtoji laida. 3.40 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Roterdamo „Sparta“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 15.40, 21.40 Rankinis. Europos moterų 
čempionatas. 10.00 Boksas. Anthony Joshua - 
Ericas Molina. 11.30 Boksas. Dillianas Whyte’as - 
Dereckas Chisora. 13.00 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lygos aštuntfinalio burtai. Tiesioginė 
transliacija. 13.30 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Di-
namo“ - „Slovan“. 17.10, 19.25 Rankinis. Euro-
pos moterų čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
18.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos aštunt-
finalio burtai. 21.10 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 23.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos apžvalga. 0.20 Krepšinis. Euroly-
ga. „Real“ - „Žalgiris“. 2.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „West Bromwich“. 

 eurosPorT
7.00, 11.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Prancūzija. 7.30 Žiemos sporto apžvalga. 8.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 9.15, 13.30, 2.00 Sporto linksmy-
bės. 9.30 Dailusis čiuožimas. ISU Didysis prizas. 
Prancūzija. 11.30, 20.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 12.30, 14.30, 24.00, 1.30 JAV futbolo 
lyga. 13.00 Futbolas. Čempionų lyga. 14.00 Fut-
bolas. Europos lyga. 15.00, 21.00, 2.30 Angliška-
sis biliardas. Škotija. 19.30 Jojimas. 19.55, 23.55 
Sporto naujienos. 1.00 FIFA futbolas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 18.00  Reporteris  19.00  FIBA krepšinio 
  čempionų lyga

 16.20  „Šlovės dienos“ 0.25  „Mentalistas“ 21.00  „Moterys meluoja 
  geriau“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.10 „Kalėdų 
angelas“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 „Vienijančios Kalėdos“ (N-7). 22.55 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 23.55 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
0.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Pra-
eities vaikymasis“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie 
meilę“. 13.45 Kartu su visais. 14.45 Mados 
nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40 Vy-
riška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 21.10 
„Kita mėnulio pusė“. 23.35 Vakaras su Urgantu. 
0.10 Vyriška/Moteriška. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Varg-
šeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis ete-
ris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 
21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“. 

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.30 „Šeimos 
dramos“. 10.25 Ekstrasensų mūšis. 12.30, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.35 „Dar ne 
vakaras“. 14.35 „Gobšumas“. 15.35 „Jumorina“. 
16.10 Tinkama priemonė. 17.15 „Šeimos dramos“. 
21.30 „Žiniuonis“. 23.25 Ekstrasensų mūšis. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos studija. 7.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 „Piatnic-
kis. Trečia dalis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Krovinys“. 20.40 „Žudiko profilis 2“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Svetimas rajonas 2“. 
1.05 „Susitikimo vieta“. 3.10 Buto klausimas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55 „Paprasta istorija“. 
8.30 Mažieji pasauliečiai. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Maža didžioji meilė“. 
15.20 Laisvės šventė. J.Kačmarskio festivalis. 
16.30 Vizitas. Pulk. R.Kuklinskis. 17.00 Zon-
das 2. 17.30, 2.20 „Galerija“. 17.55 Mažieji 
pasauliečiai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis 
su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25, 6.45 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.05, 1.45 
35-osios karinės padėties įvedimo Lenkijoje 
metinės. 0.15 „Draugas generolas eina į karą“.  

 TV1000
7.10 „Paskutinė Mimzė“. 9.10 „Man tavęs reikia“. 
11.20 „Kai ateina ji“. 13.10 „Ilgos sužadėtuvės“. 
15.30 „Despero nuotykiai“. 17.10 „Sesers sergė-
toja“. 19.10 „Mylimųjų žiedas“. 21.10 „Siuntėjas“. 
23.10 „Pagrobti ir perduoti“. 1.20 „Būti Flynu“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 
Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 
23.00 Mirtinas laimikis. 22.00 Aukso karštinė. 
24.00 F.Kastro gyvenimas šnipų akimis. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 At-
jungti nuo tinklo. 9.30 Vyrų irštvos. 10.00, 15.00 
Viešbučių verslas. 12.00Nežinoma ekspedicija. 
16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00, 24.00 Neįpras-
tas maistas. 22.00 Endriu Zimernas Našvilyje. 
23.00 Šeino Delio prieskonių kelionė.

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

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

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

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. 

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „Kung Fu Panda“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

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

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 Romantinė drama 

„Meilės priesaika“ 
(N-7).

0.40 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

1.35 TV serialas „Hubertas 
ir Staleris“ (N-7).

2.35 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

6.15 Dienos programa.
6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.15 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos (N-7).
10.25 Yra, kaip yra (N-7).
11.25 24 valandos (N-7).
12.30 KK2 (N-7).
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 TV serialas 

„Juodosios našlės“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

22.15 Veiksmo f. 
„Drąsiaširdis“ (N-7).

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

1.20 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 Seimo nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės progra-
mos“ priėmimas. 

12.00 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio 

demonai 2“ (N-14).
0.20 Stilius.
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 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

7.30 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N-7).

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

9.25 „Farų karai“ (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
11.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 TV serialas „Visi vyrai - 

kiaulės 2“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Kriminalinė drama 

„Protu nesuvokiama“.
23.40 Trileris „Paskutinė 

tvirtovė“ (N-14).
1.40 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.25 TV serialas „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
3.05 Kalbame ir rodome.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Nuoga tiesa.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 24/7.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai.
3.00 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
3.45 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.30 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
5.20 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 

Konstantinas Sirvydas.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
12.55 Lietuva mūsų lūpose.
13.25 Durys atsidaro.
13.50 Žagarės vyšnių festi-

valis 2016. 
14.35 „Paslėptieji lobiai“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kūrybos metas. 
18.00 „Penki susitikimai 

magistralėje“.
18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Utenos 
„Juventus“ - „Telenet 
Oostende“. 

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Drama „Seserų 

Fontanų siuvykla“ .
24.00 DW naujienos rusų k.
0.10 Dabar pasaulyje.
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gruodžio 13 d.

 20.30  „Noriu šio 
  automobilio“

 17.00  „Kobra 11“ 6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Dakta-
rė Dy. 9.10, 14.40 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 
0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30 Liūtų karalienė. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00 Tei-
singumas Teksaso valstijoje. 20.10 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 21.05 Didžiausi ir blogiausi. 

 SPort1
5.40, 10.30, 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 6.10 NBA 
krepšinio lyga. Orlando „Magic“ - Detroito „Pis-
tons“. 8.20, 17.30 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Majamio „Heat“. 11.00 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - De-
venterio „Go Ahead Eagles“. 13.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 15.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Kerkradės 
„Roda“ - Eindhoveno „PSV“. 19.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.30 NBA 
Pasaulis. 21.50 Rusijos „Premier“ futbolo lyga. 
Maskvos „Spartak“ - Kazanės „Rubin“. 23.50 
Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 0.20 
KOK World Series. Bušido kovos. Moldova 
2016. 3.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Barcelona“ - „Herbalife“. 2016-12-04. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Benfica“ - 
„Napoli“. 8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Dinamo“ - „Besiktas“. 10.40 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Osmanl1spor“ - „Zurich“. 12.30, 
23.45 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
14.00 Boksas. Anthony Joshua - Ericas Molina. 
15.35 Boksas. Dillianas Whyte’as - Dereckas 
Chisora. 17.10, 19.25 Rankinis. Europos moterų 
čempionatas. 18.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos dienos apžvalga. 21.10 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos žurnalas. 21.40 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Everton“ - „Arsenal“. 1.15 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Arse-
nal“. 3.05 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.  

 euroSPort
6.00, 15.00, 21.00 Angliškasis biliardas. Škotija. 
7.30, 12.00 JAV futbolo lyga. 9.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegi-
ja. 10.15 Sporto linksmybės. 10.30 Fechtavimas. 
Didžiojo prizo serija. Kataras. 11.30 Kalnų slidi-
nėjimas. 12.30 FIFA futbolas. 13.00 Plaukimas. 
Pasaulio čempionatas. Kanada. 19.30 Jojimas. 
„Rolex“ prizas. Šveicarija. 20.30 JAV futbolo lyga. 
20.55, 23.55 Sporto naujienos. 24.00 Motosportas. 
„Blancpain Endurance“ serijos lenktynės. 1.00 Au-
tomobilių sportas. FIA Europos ralio čempionatas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Būrėja“.
13.20 „Akloji“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Stebuklingi vaikai“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius Džordžas 

Džentlis. Valdančioji 
klasė“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

1.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.45 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

3.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai.

4.15 „Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Šiaurietiškas 
soulas“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė 

ir pabaisa“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris „Belaisvė“ 
(N-14).

0.25 „Rezidentai“ (N-7).
1.55 „Gražuolė ir pabaisa“ 

(N-7).
2.40 „Kaulai“ (N-7).

9.00  Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Dingęs“ (N-7).
11.20 „Sniego 

karalienė“.
12.45 „Virtuvė“ (N-7).
13.15 „Beorė 

erdvė“ (N-7).
14.15 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
15.15 „Kai sutiksi 

aukštą  
tamsiaplaukį“ (N-7).

17.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

17.30 „Virtuvės 
karaliai“.

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00  Balticum TV 
žinios.

20.30 „Noriu šio 
automobilio“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.40 „Virtuvė“ (N-7).
0.10 „Beorė erdvė“ 

(N-7).

„meilĖS PrieSAiKA“
Romantinė dRama. JAV, Australija, Prancūzija. 2012.
Režisierius: Michael Sucsy.
Vaidina: Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neill.

Jauni sutuoktiniai Leo su Peidže atrodo beveik tobula pora, tačiau Pei-
džė patenka į avariją ir prabudusi iš komos nesupranta, koks vyras sėdi 
prie jos lovos. Ar gali būti kas nors skaudžiau, kai tavo mylimoji neprisi-
mena nė dienos iš jūsų santuokos? Peidžė ima stebėtis, kodėl nutraukė 
santykius su tėvais, o sutikusi buvusį vaikiną - kodėl su juo išsiskyrė.

tV3
22.30

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

Aštuoneri metai prabėgo nuo de-
vynmetės Kasandros dingimo. Stai-
ga atsirado ženklų, kad ji gali būti 
gyva. Pradingėlės tėvas Metju apgai-
lestauja, kad tiek daug laiko praėjo, 
o tiek mažai padaryta dukrai surasti. tV6

22.00

„DrĄSiAŠirDiS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Mark Steven Johnson.
Vaidina: Ben Affleck, 
Jennifer Garner, Colin Farrell.

Negailestingas likimas lėmė taip, 
kad našlaitis Matas, vaikystėje ap-
sinuodijęs radioaktyviomis atlieko-
mis, visam gyvenimui liko aklas. 
Tačiau noras atkeršyti tėvo žudikui 
paskatino jį nenuleisti rankų.lnK

22.15

„Protu neSuVoKiAmA“
kRiminalinė dRama. JAV. 2009.
Režisierius: Peter Hyams.
Vaidina: Michael Douglas, Jesse
 Metcalfe, Amber Tamblyn.

Apygardos prokuroras Markas 
Hanteris garsėja griežtumu nusi-
kaltėliams, todėl jis puikiai tinka 
gubernatoriaus pareigoms. Žurna-
listas Nikolas išsiaiškina, kad proku-
roras prieš įtariamuosius naudojo 
neleistinus įkalčius. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Gero vakaro šou 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo drama 

„Amerikietiškas  
apiplėšimas“  
(N-14).

0.20 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.20 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.20 „Kastlas“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Tomas 

ir Džeris“.
7.15 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.40 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.30 KK2 (N-7).
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 „Mano lemties 

diena“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Premjera! 

Fantastinis trileris 
„Speigo banga“ 
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Strėlė“ 
(N-7).

1.50 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 „Nemunu per 

Lietuvą“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Romantinė drama 

„Serena“  
(N-7).

0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

 17.10  Klauskite daktaro 13.30  „Simpsonai“  9.35  24 valandos

trečiadienis

„AMERIKIETIŠKAS APIPLĖŠIMAS“
Veiksmo drama. JAV, Rusija. 2014.
Režisierius: Sarik Andreasyan.
Vaidina: Hayden Christensen, Adrien Brody, Jordana Brewster.

Džeimsas už ramų gyvenimą skolingas savo broliui Frenkui, kuris ka-
lėjime praleido ne vienus metus už abiejų padarytą nusikaltimą. Kol 
vyresnėlis atliko bausmę, Džeimsas susirado darbą ir gražuolę mergi-
ną, bet grįžęs lengvabūdis brolis ir vėl sukrečia Džeimso kasdienybę. 
Greičiau, nei galėjo tikėtis, Džeimsas tampa žmogžudystės bendrininku.

rekomenduoja

TV3
22.30

„NUOTAKA KALĖDOMS“
melodrama. JAV. 2012.
Režisierius: Gary Yates.
Vaidina: Arielle Kebbel, Andrew
W.Walker, Kimberly Sustad.

Kai Džesė Paterson trečią kartą 
pabėga nuo altoriaus, ji nuspren-
džia rimtų santykių nebemegzti, 
kol neras savo tikrojo išrinktojo. O 
jis atsiranda, ir tai užkietėjęs vien-
gungis Aidenas Maktirnanas. Jis yra 
susilažinęs, kad iki Kalėdų suvilios 
moterį, kad šioji sutiktų už jo tekėti. 
Liko vos keturios savaitės, ir Dže-
sė tapo jo klastingo plano dalimi.

„NES AŠ TAIP PASAKIAU“
romantinė komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Michael Lehmann.
Vaidina: Diane Keaton, Mandy 
Moore, Gabriel Macht.

Vieniša motina Dafnė Vailder di-
džiuojasi dukterimis Mege ir Ma-
ja, kurių asmeniniai gyvenimai 
klostosi puikiai. Tačiau motiniški 
instinktai neleidžia Dafnei ramiai 
žiūrėti į jaunėlę Milę, niekaip ne-
randančią savojo svajonių princo. 
Mama žino išeitį - tereikia dukters 
vardu parašyti žinutę internetinia-
me pažinčių puslapyje.

„VYRAS SU KREPŠIU“
trileris. Bahamos, JAV. 2014.
Režisierius: David Grovic.
Vaidina: John Cusack, Rebecca 
Da Costa, Robert De Niro.

Žiaurus gangsteris Dragna įdarbi-
na samdomą žudiką Džeką, kad šis 
atliktų vieną misiją. Džekas turės 
paimti siuntinį ir saugoti jį motely-
je, kol pasirodys Dragna. Netrukus 
pasirodys FTB agentai ir Džekas 
supras, kad ši misija ne tokia jau 
paprasta...

TV8
21.00

BTV
21.30

TV6
22.00

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerėto-
jos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 „Vienijančios 
Kalėdos“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Nuotaka Kalėdoms“ (N-7). 22.50 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 23.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Dikta-
torių ponios“ (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.40 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info 
diena. 21.00 Info diena. Dienos komentaras. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info 
diena. 

 PBK
6.00, 1.15 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
1.00 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.45 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Praeities 
vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 13.45 Kartu su 
visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.40 Vyriška/
Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.50 Lietuvos laikas. 21.10 „Kita 
mėnulio pusė“. 23.35 Vakaras su Urgantu. 0.10 
Vyriška/Moteriška. 1.45 Pasverti ir laimingi 3. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Varg-
šeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis ete-
ris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 
21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“. 

 REN
8.35, 17.10 „Šeimos dramos“. 10.35 Ekstrasen-
sų mūšis. Savi prieš svetimus. 12.50 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.50 „Dar ne vakaras“. 
14.55 „Gobšumas“. 16.05 Tinkama priemonė. 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 22.30 Fan-
tastika su grifu „Slaptai“. 23.30 Ekstrasensų mūšis.
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6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

9.30 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

kiaulės 2“ (N-7).
21.00 Pasienio sargyba 

(N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Nes aš taip  
pasakiau“ (N-7).

23.35 Kriminalinė drama 
„Protu nesuvokiama“ 
(N-14).

1.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Auksinė daina.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ 

(N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.15 „Albanas“ (N-7).
21.15 Gyvenk krepšiniu!
21.30 Europos taurė 2016/17.

Fuenlabrados 
„Montakit“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“.

23.30 Reporteris. 
Lietuva tiesiogiai. 

0.30 0 laipsnių.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
2.40 „Laukinis pasaulis“.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kultmisijos.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 ARTi.
12.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Osakos.

14.35 „Tikri banderininkai“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.25 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 „Planetų gidas“. 2 d.

„Venera ir Merkurijus“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Telšiai - Lietuvos 

kultūros sostinė 
2016. Baigiamasis 
renginys.

20.35 „Gyvenimas tarp 
žiedų“.

21.30 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. „Pallacanestro 
Varese“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Transliacija iš Varezės.

23.30 Elito kinas. 
Biografinė drama 
„Frostas prieš 
Niksoną“ (N-7).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

7.45 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ 
(N-7).

10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Stebuklingi vaikai“.
15.35 „Rožinė pantera ir 

draugai“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas“ 
(N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Trileris 
„Vyras su krepšiu“ 
(N-14).

0.10 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.45 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

2.35 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.30 Pamiršti vardai. 
Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža.

13.00 „Kai šaukia širdis“.
14.00 „Dikensiada“ 

(N-7).
14.40 „Geras patarimas“ 

(N-7).
16.20 „Dingęs“ 

(N-7).
17.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Pinigai 

iš nieko.
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
24.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
1.00 „Kai šaukia širdis“.

 19.45  Telšiai - Lietuvos
      kultūros sostinė 2016

 21.30   Europos taurė
     2016/17

 18.00    Info diena  13.00  „Kai šaukia širdis“ 19.00   „CSI kriminalistai“ 16.30    „Mano gyvenimo 
    šviesa“

TV PROGRAMAgruodžio 14 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Trečia dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Krovinys“. 20.40 
„Žudiko profilis 2“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 „Svetimas rajonas 2“. 1.05 „Susitikimo 
vieta“. 3.05 Sodininkų atsakas. 4.15 „Komu-
nizmo puota“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Reportažas. 8.35, 
17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.45, 18.05, 
2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirū-
pink“. 15.25, 0.15 „Emigrantai“. 16.25 Šokantis 
su gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Zaolzė. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzami-
nas“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
9.10 „Pagrobti ir perduoti“. 11.20 „Mylimųjų žie-
das“. 13.15 „Drugio efektas“. 15.15 „Būti Flynu“. 
17.10 „Dar kartą, iš naujo“. 19.10 „Kaip mylėtis 
angliškai?“. 21.10 „Prarasta upė“. 23.10 „Kur nu-
neša sapnai“. 1.10 „Marija, Škotijos karalienė“.  

 DiscoVery
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovė-
jai. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30 Motociklai. 17.15 
Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 Paskui klasikinius au-
tomobilius. 22.00, 3.40 Nesėkmių garažas. 23.00, 
4.30 Plieniniai žirgai. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00 Atjungti nuo tinklo. 9.30 Vyrų irštvos. 
10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 17.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Teisingumas Teksaso valstijoje. 9.10, 
14.40, 21.05 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30 Laukiniai naminiai gyvūnai. 17.25, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 
Dr. Džefas. 20.10, 3.25 Gyvenimas su liūtais. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sevilijos 
„Real Betis“ - Vitorijos „Baskonia“. 7.50, 17.20 NBA
krepšinio lyga. Minesotos „Timberwolves“ - 
Ouklendo „Warriors“. 10.00, 20.45 Bushido LT. 
Diena su kovotoju. Julius Mocka. 10.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Las Palmo Gran Kanarijos 
„Herbalife“ - Saragosos „Tecnyconta“. 12.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. 13.00 NBA Pasaulis. 13.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. 19.30 Road to Glory. Kovinio 
sporto žurnalas. 20.00 Čempionai LT. Lietuvos golfo 
sezonas. Premjera. 21.00 Rusijos „Premier“ futbolo 
lygos apžvalga. Premjera. 21.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - Madrido „Real“. 
23.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
0.10 NBA krepšinio lyga. Orlando „Magic“ - Detroito 
„Pistons“. 2.20 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Sevilijos „Real Betis“ - Vitorijos „Baskonia“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 UEFA Čempionų lyga. „Lyon“ - „Sevilla“. 
8.50 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Real“ - 
„Borussia“. 10.40 Eurolyga. „Real“ - „Žalgiris“. 
12.30, 1.35 Rankinis. Europos moterų čempio-
natas. 14.00 Anglijos Premier lyga. „Everton“ - 
„Arsenal“. 15.50 Boksas. 17.10 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. Tiesioginė transliacija. 18.55 
UEFA Čempionų lygos aštuntfinalio burtai. 19.25 
Rankinis. Europos moterų čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 21.10 Anglijos premier lygos žurnalas. 
21.40 Anglijos Premier lyga. „Middlesbrough“ - 
„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Anglijos 
Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Manchester Uni-
ted“. 3.05 „Trans World Sport“ žurnalas. 5.10 Ang-
lijos Premier lyga. „Middlesbrough“ - „Liverpool“. 

 eurosPorT
6.00, 15.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Škotija. 7.30, 14.15, 24.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.15 
Dviračių sportas. Trekas. Nyderlandai. 9.30 
Automobilių sportas. FIA Europos ralio čem-
pionatas. 10.00 Snieglenčių sportas. 10.15, 
20.15, 4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovė-
nija. 13.15, 19.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 20.55, 23.55 Sporto naujienos. 0.45 
JAV futbolo lyga. 5.30 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 16.55   „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 23.45  Nuoga tiesa  6.30    Ryto suktinis su 
  Zita Kelmickaite

 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Šunyčiai patru-
liai“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 „Nuotaka Ka-
lėdoms“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 La-
banakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Ka-
lėdų paradas“. 22.55 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 23.55 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 0.50 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.05 Dviračio šou. 12.35 
Autopilotas. 13.05 24 valandos (N-7). 13.50 
„Diktatorių ponios“ (N-7). 14.50 Dviračio šou. 
15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7).
17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.00 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 
Gyvenk sveikai! 10.40 Kontrolinis pirkinys. 11.10 
„Praeities vaikymasis“. 12.20 „Apie meilę“. 13.55 
Kartu su visais. 14.55 Mados nuosprendis. 16.55 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Ledo ritulys. Pirmojo kana-
lo taurė 2016. Rusija - Švedija. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 Brangi 
laida. 21.30 „Kita mėnulio pusė“. 0.30 „Šekspyras. 
Įspėjimas karaliams“. 1.20 „Žvelgiant į naktį“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 12.30, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 Pokalbis 
su D.Medvedevu. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 21.55 „Dvi-
kova“. 23.55 „Dovana“. 1.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
8.30, 17.25 „Šeimos dramos“. 10.25 Ekstrasen-
sų mūšis. 12.30, 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 13.30 „Dar ne vakaras“. 14.30 „Gob-
šumas“. 16.20 Tinkama priemonė. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.30 A.Čapman paslaptys. 22.30 Kos-
minių istorijų diena. 23.30 Ekstrasensų mūšis.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos studija. 
7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypa-
tingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 „Pia-
tnickis. Trečia dalis“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Krovinys“. 20.40 „Žudiko profilis 2“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Svetimas rajonas 2“. 1.05 
„Susitikimo vieta“. 3.05 Vartotojų priežiūra. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, polonija. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Paslėpti lobiai. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Gy-
voji istorija. Husarijos laikai, jėgos laikai. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Animacinis f. 21.00 
Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras 
Aleksas“. 0.05 Humoras serijomis. 0.40 Verta 
kalbėti. 6.30 Giminės saga.

 TV1000
9.10 „Kur nuneša sapnai“. 11.15 „Kaip mylėtis 
angliškai?“. 13.10 „Pikčiausias žmogus Brukline“. 
15.05 „Marija, Škotijos karalienė“. 17.10 „Saugus 
prieglobstis“. 19.10 „Vėjo nublokšti“. 23.25 „Be-
laukiant amžinybės“. 1.10 „Kelias į žvaigždes“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40, 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvi-
duotojas. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 
Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Senienų medžiotojai. 
Didžioji Britanija. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Atjungti nuo tinklo. 9.30 Vyrų irštvos. 10.00, 
15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma 
ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 17.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas maistas. 22.00, 3.00 Par-
sivesk mane namo. 22.30, 3.30 Ali Smit kelionė. 
23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

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

(N-7).
15.30 „Itališka 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 Premjera! Nuotykių f. 

„Ragnaroko  
paslaptis“ (N-14).

0.35 „Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

1.30 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.30 „Kastlas“ (N-7).

6.20 „Visatos 
broliai“.

6.50 „Tomas 
ir Džeris“.

7.15 „Madagaskaro 
pingvinai“.

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

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.30 KK2 
(N-7).

13.20 Būk mano meile! 
(N-7).

14.20 „Mano 
lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Visa griaunantis“ 
(N-14).

0.35 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.30 „Strėlė“ 
(N-7).

2.15 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Mano miestas“. 

Birštonas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Istorinė drama 

„Martos paslaptis“ 
(N-7).

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.

6.35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ 
(N-7).

9.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

13.50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“ 
(N-7).

19.30 „Farų karai“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Karo menas. 
Išdavystė“ (N-14).

23.40 Romantinė komedija 
„Nes aš taip  
pasakiau“ (N-7).

1.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Marionečių šokiai“.
11.25 „Bitininkas“ 

(N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ 

(N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“

 (N-7).
18.00 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris. 

Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.45 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.30 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 Nes man tai rūpi.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Kai aš mažas buvau.
10.00 Minėjimas, skirtas Pre -

zidento Kazio Griniaus 
150-osioms gimimo 
metinėms. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo.

11.00 Džiazo muzikos vakaras.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Durys atsidaro. 
12.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Jokohamos.

14.35 „Gyvenimas tarp žiedų“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 Amžininkai. Pagrobtos 

222 dienos.
18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Blogi 

įpročiai“ (N-14).
22.45 Nacionalinis turtas.
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 9.30    Pinigai iš nieko 18.00  „Kaulai“ 20.00  „CSI. Niujorkas“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

7.45 Kas namie 
šeimininkas?

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ 
(N-7).

10.45 „Čiauškutė“
(N-7).

12.50 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Stebuklingi 

vaikai“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ 

(N-14).
22.45 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.20 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

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

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gaudynės“ 

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Nuotykių komedija 

„Sėkmės sala“ (N-7).
23.45 Eurolygos rungtynės. 

Kauno „Žalgiris“ - 
Pirėjo „Olympiacos“. 
Vaizdo įrašas.

1.35 „Gaudynės“ (N-7).
2.25 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko (1).

10.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

11.30 „Ieškotojas“
(N-7).

12.30 „Prancūziška 
apgaulė“.

14.20 „Noriu šio 
automobilio“.

15.20 „Kasandros 
sapnas“  
(N-7).

17.20 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigražinti 
seksualumą (1).

21.30 „Kai šaukia 
širdis“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Beribis pasaulis“ 
(N-14).

24.00 „Dingęs“ 
(N-7).

1.10 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40, 21.05 Di-
džiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo vete-
rinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
17.25, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Laukinės Indonezijos salos. 20.10, 3.25 
Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 

 SPort1
5.50 NBA Pasaulis. 6.20, 16.20 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 8.20 Pa sau-
lio rali-kroso čempionatas. 10.20, 18.20 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - Madri-
do „Real“. 12.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Las Palmo Gran Kanarijos „Herbalife“ - Saragosos 
„Tecnyconta“. 13.50 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 14.20 Rusijos 
„Premier“ futbolo lygos apžvalga. 14.50 Road to 
Glory. Kovinio sporto žurnalas. 15.20 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 20.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos 
apžvalga. Premjera. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. Premjera. 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Minesotos „Timberwolves“ - 
Ouklendo „Warriors“ 24.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Anglijos Premier lyga. „Crystal Palace“ - 
„Manchester United“. 8.50 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. 10.20 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 11.20, 16.45, 1.35 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 11.50 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 12.50 Anglijos Premier lyga. „Middles-
brough“ - „Liverpool“. 14.55 Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Manchester United“. 17.45 
Eurolyga. „Unics“ - „Baskonia“. Tiesioginė trans-
liacija. 19.55 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Olympiacos“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Eurolyga. „Brose 
Bamberg“ - „Anadolu Efes“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Eurolyga. „Darussafaka“ - „Real“. 3.00 Smi-
ginis. Pasaulio čempionatas. Pirma diena. 

 euroSPort
6.00, 14.45, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. 
Škotija. 7.30, 9.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 8.45, 19.45, 4.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 10.45 
Slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 11.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 
13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 18.15, 
1.00, 5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Čekija. 
20.30, 4.45 Sporto linksmybės. 20.55, 23.55 
Sporto naujienos. 24.00 Jojimas. FEI Pasaulio 
taurė. Didžioji Britanija. 

 

„SĖKmĖS SAlA“
Nuotykių komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Kiril Kozlov.
Vaidina: Roman Junusov, Agnija Ditkovskytė, Svetlana Chodčenkova.

Buvęs populiarus pramogų verslo atstovas gauna pasiūlymą dirbti stiuar-
du tolimųjų reisų lėktuve. Skrydžio metu rengiamas gražuolių konkursas. 
Tačiau netikėtai trys finalininkės ir stiuardas atsiduria negyvenamoje saloje. 
Ką daryti? Juk netekusios galimybės laimėti karūną merginos veikiausiai su-
draskys jį į skutus. Nebent Romanas apsimestų, kad viskas taip ir sumanyta.

tV6
22.00

rekomenduoja

„KAro menAS. iŠDAVYStĖ“
Veiksmo trileris. Kanada. 2008.
Režisierius: Josef Rusnak.
Vaidina: Wesley Snipes, Lochlyn 
Munro, Athena Karkanis.

Slaptasis JAV vyriausybės agentas 
Nilas Šo - tobulas strategas. Kita-
dos išduotas kolegų, dabar jis išei-
na iš pogrindžio. Tokio pavojingo 
žingsnio tikslas - surasti tikruosius 
savo mokytojo žudikus. 

„rAGnAroKo PASlAPtiS“
Nuotykių filmas. Norvegija. 2013.
Režisierius: Mikkel Braenne
Sandemose.
Vaidina: Pal Sverre Hagen, 
Nicolai Cleve Broch, Sofia Helin.

O kas, jei didžiausias, šimtmečius 
gyvavęs mitas pasirodytų besąs 
tiesa? Archeologas Sigurdas susi-
domėjęs Ragnaroko pasaulio pa-
baigos legenda, leidžiasi į pavojin-
gą ekspediciją po niekieno žemę.

„ViSA GriAunAntiS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Marco Brabilla.
Vaidina: Sylvester Stalone,
Sandra Bullock, Wesley Snipes.

1996-ieji. Los Andželą valdantis žiau-
rus nusikaltėlių bosas Saimonas Fio-
niksas paima įkaitus. Juos išlaisvinti 
gali tik seržantas Džonas Spartanas, 
pramintas Visa Griaunančiu. Deja, 
Saimono suėmimas baigiasi tragiškai.lnK

22.15

tV3
22.30

BtV
21.30
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 13.40, 16.05, 18.50, 21.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 10.50, 14.30, 18.10, 21 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 
12.40, 15.10, 18.30, 21.20 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.20, 11.50, 12.55, 15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
9-15 d. 15.30, 17.40 val. (11 d. 15.30 val. seansas nevyks).
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 14.40, 16.50, 21.40 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 13.30, 15.55, 18.20, 20.45 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 19 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9-15 d. 10.40, 
12.30 val. (11 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-15 d. 
15.45, 20.10 val.
„sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
12.10, 17.30, 20.20 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 10-11 d. 10.30 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 10, 12, 14 d. 17.50 val. 9-14 d. 20.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.10 val.
„Geras berniukas“ (komedija, Rusija, N-13) - 
9, 11, 13 d. 17.50 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 12.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 14.05, 16.30, 19.20, 21.45 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 
13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 21.40 val. (14 d. 21.10 val. 
seansas nevyks; 21.40 val. seansas vyks 14 d.).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 12, 15, 18, 20.50 val.
„Tolimoji meilė“ (originalo k.) - 10 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko  
Metropolitano operos!)
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
9-15 d. 11.10, 13.50, 16.05, 21.40 val. (15 d. 21.40 val. 
seansas nevyks).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9-15 d. 11.15, 
12.15, 18.05 val. (10, 14-15 d. 18.05 val. seansas nevyks).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-15 d. 
15.15, 21 val. (10, 14-15 d. 21 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 11.30, 16.40 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-15 d. 14.05, 18.20 val.
„Moana“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 9-15 d. 
11.30, 13.30 val. (11.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ 
(romantinė komedija, JAV, N-13) - 10, 12, 14 d. 15.45 val. 
9-15 d. 21.15 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
9-15 d. 16, 18.50 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
21.40 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 10-11 d. 11.10 val.

„Naktiniai 
gyvuliai“

„Nocturnal Animals“

Siuzana, kurią vaidina Eimi Adams 
(Amy Adams), yra sėkminga Los Andželo 
meno galerijos savininkė, asmeniniame gy-
venime nebejaučianti jokių šiltų jausmų sa-
vo vyrui Volkeriui, kurį įkūnija Armis Ha-
meris (Armie Hammer). Tai - jau antroji 
Siuzanos santuoka. Prieš porą dešimtmečių 
ji išsiskyrė su Toniu - jautriu teksasiečiu, 
svajojančiu tapti rašytoju. Siuzana sudaužė 

jam širdį du kartus: palikdama Tonį dėl sėk-
mingojo Volkerio ir pasakydama, kad Tonis 
niekuomet netaps geru rašytoju.

Praeitis sugrįžta kartu su siuntiniu, ku-
riame - jai dedikuotas Tonio romano „Nak-
tiniai gyvuliai“ rankraštis. Suintriguota Siu-
zana ima skaityti buvusio vyro kūrinį - pa-
sakojimą apie bet kokį žmogiškumą prara-

dusią Teksaso gaują, kuri medžioja papras-
tą stovyklaujančią šeimą. Sulig kiekvienu 
romano sakiniu Siuzana atpažįsta vis dau-
giau siaubą keliančių detalių iš savo pačios 
praeities...

Venecijos filmų festivalyje filmas „Nak-
tiniai gyvuliai“ laimėjo Didįjį žiuri prizą.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gruodžio 9 d.

n Trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Tom Ford

n Vaidina: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, 

Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla 

Fisher, Armie Hammer ir kiti.

n iMDB: 8,0/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais.

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 9, 11, 13, 15 d. 
15.45 val. 9-12, 15 d. 18.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10-11 d. 11 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 9-15 d. 18.40, 21.30 val. (15 d. 18.40 val. 
seansas nevyks; 13 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11 val.
„Elfai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Kanada, V) - 
9-15 d. 13.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Viskas parduodama“ (drama, Lenkija) - 9 d. 17 val.
„Motinos sūnus“ (dokumentinis f., Anglija, Indija) - 
9 d. 19 val.
„Panelės iš Vilko“ (drama, Lenkija) - 9 d. 21 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
10 d. 13.30 val.
„Dirigentas“ (muzikinė drama, Lenkija) - 10 d. 16 val.
„Atvirkštinio kino eksperimentas“ (trumpametražiai f., 
Vengrija, Kolumbija) - 10 d. 18 val.
„Žmogus iš marmuro“ (drama, Lenkija) - 10 d. 20 val. 
11 d. 15 val.
„Ir viso pasaulio negana“ (dokumentinis f., Norvegija, 
Danija, Švedija, Nyderlandai, Rusija) - 11 d. 13.30 val.
„Dainuojantys lietuje“ (miuziklas, JAV) - 11 d. 18 val.
„Pažadėtoji žemė“ (drama, Lenkija) - 11 d. 20 val.
„Šeimos šventė“ (drama, Vengrija) - 12 d. 15 val. 14 d. 
19 val. 15 d. 21.10 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV) - 12 d. 
17 val. 13 d. 21.20 val. 14 d. 17.10 val. 15 d. 19.30 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV) - 12 d. 19 val. 
13 d. 19 val. 15 d. 17 val.
„Naujienos iš Marso planetos“ (drama, Prancūzija, 
Belgija) - 13 d. 17 val. 14 d. 20.40 val.

MULTIKINO OZAS
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9, 12-13, 15 d. 11, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. 10 d. 
13.15, 16.15, 19, 21.45 val. 11 d. 13.30, 19 val. 14 d. 11, 
16, 18.45, 21.30 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 9, 
12-15 d. 11.15, 13.45, 16.45, 19. 15, 21.45 val. 10 d. 
11.30, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45 val. 11 d. 14.15, 16.45, 
20.15 val.

„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 
9, 12-15 d. 16.30, 19, 21.45 val. 10 d. 19, 21.45 val. 
11 d. 17, 19.15 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 20 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9-10, 12-15 d. 22 val.
„Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ 
(romantinė komedija, JAV, N-13) - 9, 12-15 d. 12.30, 
16.45 val. 10 d. 12.30 val. 11 d. 12 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9, 12-15 d. 14, 17.30, 19.45 val. 10 d. 17.30, 19.45 val.  
11 d. 14.45, 18 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9, 12-14 d. 13 val. 10 d. 12.45 val. 15 d. 11.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9, 12-13 d. 10.30, 11.30, 14, 15, 16.15,  
18.30 val. 10 d. 10.30, 11.45, 13.45, 15, 16.15, 18.30 val. 
11 d. 10.15, 11.30, 12.15, 14.30, 15.15, 16.15, 17.30 val. 
14 d. 11.30, 14, 15, 16.15, 18.30 val. 15 d. 10.30, 14, 15, 
16.15, 17.30 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 9-10, 
12-15 d. 18.45, 21.30 val. 11 d. 20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-10,  
12-14 d. 15.30, 21 val. 11 d. 19.30 val. 15 d. 14.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9, 12-15 d. 
11.45 val. 11 d. 10.45 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 9-10, 
12-13 d. 19.15, 21.45 val. 14-15 d. 21.45 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 9-15 d. 10.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-10, 12-14 d. 10.45, 14.30 val. 11 d. 10, 12.45 val.  
15 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
14 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Kriaušių pyragėliai su levandomis“ (komiška 
drama, Prancūzija) - 9 d. 17.30 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 9 d. 19.10 val. 
10 d. 15 val. 13 d. 16.30 val. 14, 15 d. 18 val.

„Neoninis demonas“ (siaubo drama, JAV) - 
10 d. 17 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
10 d. 19 val. 15 d. 16 val.
„Juoda“ (drama, Belgija) - 13 d. 18.30 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 14 d. 
20 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 18, 20.25, 22.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 10.20, 13.10, 16, 19.45, 22.30 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 
16.20, 18.50, 21.20 val.
„Tolimoji meilė“ (originalo k.) - 10 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19 val. (LNK kino startas).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.15, 12.40, 15.20 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-15 d. 11.10, 13.40, 16.10 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 13, 17.50, 22.40 val. (15 d.17.50 val. 
seansas nevyks).
„Šaunusis kapitonas: gyvenimas be  
taisyklių“ (romantinė komedija, JAV, N-13) - 
9, 13, 15 d. 15 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, 
Jungtinė Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) -  
10, 12, 14 d. 15 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-15 d. 
13.50, 18.40 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
9-15 d. 11, 16.50, 21.30 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 
9-14 d. 20 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
9, 11-15 d. 19, 21.45 val.

„Kalifornijos 
svajos“

„La la Land“

Mija, kurią vaidina Ema Stoun (Emma 
Stone), dievina senuosius Holivudo filmus 
ir trokšta tapti aktore. Tačiau dabartiniame 
tų pačių tikslų siekiančių žmonių perpildy-
tame Los Andžele tai nėra taip paprasta. Kol 
kas Mija pasiekė tik tiek, kad aptarnauja 
žvaigždes vienos kino studijos kavinėje. Su 
panašiomis problemomis susiduria ir jaunas 
džiazo pianistas Sebastijanas, kurį įkūnija 
Rajanas Goslingas (Ryan Gosling). Vaikinas 
svajoja atidaryti savo muzikos klubą, tačiau 
tam reikia didelių pinigų, tad muzikantas 
vakarais uždarbiauja kitiems priklausančiuo-
se baruose.

Premjera

Merginų numylėtinis Rajanas Goslingas 
(Ryan Gosling) sugrįžta jausmingoje 
juostoje „Kalifornijos svajos“ 

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Veidai

          

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 9-15 d. 10.40, 12.50 val. 
(10.40 val. seansas vyks 10-11 d.; 11 d. 12.50 val. seansas 
nevyks).
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 9-15 d. 15.10, 18.10, 21.10 val.  
(10 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.45 val.
„Ouija: Blogio pradas“ (trileris, JAV, N-13) - 11-15 d. 
23.59 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, JAV, N-13) - 
11-15 d. 23.50 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 9-15 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 13 val.

CINAMON
Tik gruodžio 10 d., „Cinamon“ gimtadienis! Visą 
dieną 2 bilietai už 1 kainą!
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9, 11-14 d. 15.45, 19.15, 21 val. 10 d. 14.15, 19 val. 15 d. 
18.30, 21.15 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9, 11-15 d. 13.15, 17.30, 19.45, 22 val. 10 d. 13, 16.50, 
21.45 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9, 11-15 d. 
15.30, 20.15 val. 10 d. 18 val.
„Šelmis-1: žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9, 11-15 d. 10.30, 12.50, 15.10, 17 val. 10 d. 11.40, 14, 
16.20, 18.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV,
 3D, V) - 9, 11-15 d. 11.40 val. 10 d. 12.45, 15 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 10 d. 11.15, 12.15 val.
„Monstriukė Molė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 15 d. 9.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9, 11-15 d. 11.15 val. 10 d. 10.45 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9, 11-14 d. 11, 
16.30 val. 10 d. 10.30, 20.50 val. 15 d. 11.30, 16.30 val.

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9, 11-15 d. 
14 val. 10 d. 13.10, 15.50 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9, 11-14 d. 13.45, 21.40 val. 10 d. 20.30,  
22.15 val. 15 d. 14.15, 21.50 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 9, 11-14 d. 19, 21.50 val. 10 d. 18.45,  
21.30 val. 15 d. 19.10, 22.15 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 10 d. 
19.45 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 10 d. 15.15 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9, 11-15 d. 14.45, 22.30 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 9, 11-14 d. 
18.30 val. 10 d. 17.15 val. 15 d. 16.15 val.
„Gautas iškvietimas 3“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
9, 11-15 d. 12.30, 18 val. 10 d. 22.30 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 10.50, 15.40, 18.20, 20.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 13.25, 16.15, 18.50, 21.40 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 
10.40, 13.15, 16.05, 18.40, 21.20 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 14.45, 19.05, 21.30 val. (11 d. 14.45 val. seansas 
nevyks; 15 d. 19.05 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.15, 15.40, 17.10 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-15 d. 13.15 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9-15 d. 10.20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-15 d. 
12.45, 15.50 val. (15 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 19.45, 21.55 val.

„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
9-14 d. 18.20 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 9-14 d. 21.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-10, 12-15 d. 12.35 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 10-11 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 13 val.

ŠIAUlIAI

FORUM CINEMAS
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
9-15 d. 15.30, 19.20, 21.45 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
9-15 d. 15.40, 18.40, 21.30 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 9-15 d. 
18.30, 21.10 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 15 d. 19 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.10, 11.30, 14.05, 16.40 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 9-15 d. 10.30, 
12.45 val. (10.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 9-15 d. 
15.40, 18 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 9-15 d. 15.50, 18.10, 21 val. (11 d. 15.50 val. 
seansas nevyks; 15 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 10-11 d. 10.50 val.  
9-15 d. 13.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
10 d. 11 val. 9-10, 12-15 d. 13.20 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
9-15 d. 13, 20.30 val. (15 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„ledynmetis: susidūrimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9, 11, 13, 15 d. 11 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Romantiški ir senaisiais idealais be-
sivadovaujantys jaunuoliai sunkiai pri-
tampa dabartiniame pinigų valdomame 
pasaulyje. Drovumo kaustomi Mija ir 
Sebastijanas, nors ir atpažįsta vienas 
kitame giminingą sielą, ne iš karto pa-
siduoda širdyje užgimstantiems jaus-
mams. Tačiau jų naivumas ir nesuvai-
dintas nuoširdumas pagaliau pastūmė-
ja juos vienas kitam į glėbį. Ar kartu 
jie sugebės atsilaikyti prieš materialaus 
pasaulio pagundas, ar žiauri realybė 
juos vis tik nugalės?

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gruodžio 9 d.

n Muzikinė drama, JAV, 2016

Režisierius: Damien Chazelle

Vaidina: Ryan Gosling, Emma Stone, 

J.K.Simmons, Finn Wittrock, Tom Everett Scott, 

Rosemarie DeWitt, Meagen Fay ir kiti

IMDB: 8,5/10

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
9 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Vienos kraujas“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
10 d. 12 ir 15 val. Kamerinėje salėje - S.Mickis „Zuikis 
Puikis“. Kamerinė opera. Dir. J.M.Jauniškis.
10 d. 18.30 val. - Dž.Verdis „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
11 d. 12 ir 18 val. - P.Čaikovskis „Spragtukas“. 
2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
14 d. 18.30 val. - „Tristanas ir Izolda“. 2 v. baletas. 
Dir. M.Pitrėnas.
15 d. 18.30 val. - S.Prokofjev „Romeo ir Džuljeta“. 
2 v. baletas. Dir. M.Pitrėnas, choreogr. K.Pastor.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
9 d. 19 val. - Premjera! Pojūčių spektaklis pagal 
C.G.Jungo biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. 
K.Žernytė.
11 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.
13 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ 
(R.M.Rilkės, M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų moty-
vais). Rež. B.Mar.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Visuomenės 
priešas“. Rež. J.Vaitkus.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež.B.Mar.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
10 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
13, 14 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

10, 11 d. 17 val. - Premjera! M.Nastaravičius 
„Pasirinkimas“. Rež. V.Bareikis.
14 d. 18 val. - B.Brecht „Geras žmogus iš Sezuano“. Rež. 
V.Bareikis.

salė 99
10 d. 12 val. - „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ (pagal 
L.Žutautės paveikslėlių knygą). Rež. V.Kuklytė.
11 d. 12 ir 14 val. - „Kakė Makė“ (pagal L.Žutautės 
paveikslėlių knygas). Rež. V.Kuklytė.
15 d. 18 val. - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ (N-14). 
Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs  
TEATRAs

9 d. 18.30 val. - A.Čechov „Meška“ (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
10 d. 18.30 val. - N.Gandževi „Septynios gražuolės“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
11 d. 18.30 val. - „Romeo ir Džiuljeta“. Rež. P.Uray.
14 d. 19 val. - Premjera! Muzikos ir šiuolaikinio 
baleto spektaklis „Ugnies pagauti“. Rež., choreogr. 
M.S.Simulynaitė.
15 d. 18.30 val. - W.Shakespeare „Karalius Lyras“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdų Senelio 
staigmena“.
11 d. 12 val. Mažojoje salėje - Svečiuose Senamiesčio 
lėlės! „Geras šuo Fredis per Kalėdas“. Rež. K.Grabnickienė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

11 d. 12 val. - Premjera! S.Geda „Dainuojantis ir šokan-
tis mergaitės vieversėlis“. Rež. A.Mikutis.

Mažoji salė
10, 11 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ 
(pagal H.Ch.Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
9 d. 17 ir 20 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
10 d. 15 ir 19 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dan-
gaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
11 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
12 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.

MEnŲ sPAusTuVĖ
10 d. 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR: „Šventasis 
pavasaris“. Choreogr.: L.Žakevičius, A.Gudaitė.
11 d. 11, 14.30 val. Juodojoje salėje - DANSEMA: 
„Mozaika“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
14 d. 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR: „Kelionė 
namo“. Rež. V.Bareikis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
10 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
13 d. 19 val. - „Vandenyno dirbtuvės / Sielos virtuvė“. 
Rež. A.Storpirštis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
9 d. 19 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V. Landsbergis.
14 d. 19 val. - Naujiena! Šešėlinio humoro klubas 
Šv. Kormoranai. „Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: 
A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Auželis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
9, 10 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
12, 13 d. 19 val. - S.Kane „Apvalytieji“. Rež. O.Koršunovas.
14, 15  d. 19 val. - Premjera! J.Thompson „Žudikas 
manyje“. Rež. N.Walker.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
10 d. 18 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubu-
sim“. Rež. M.Klimaitė.
11 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
11 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
13 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
14 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - M.Malzieu „Mechaninė 
širdis“ (N-10). Rež. A.Areima.

E.Sipavičių įprasta matyti estra-
dos scenoje, televizijos projektuose. 
Tikra retenybė jį išgirsti duetu su so-
lidžiuoju Kauno bigbendu. Neseniai 
jie išbandė jėgas Kauno valstybinio 
muzikinio teatro scenoje, bigbendo 
jubiliejaus koncerte.

Tiesa, šiame koncerte klasikinių 
E.Sipavičiaus šlagerių neišgirsime. 
Tačiau šokio hormonus audrins džia-
zo ir retro repertuaras. Nuo džiazo 
aukso laikų „In the Mood“, „Mack 
the Knife“ iki Kalėdinės klasikos 
„Jingle Bells“, „White Christmas“, 
„Let it Snow“. Vasara dvelks Šarlio 

Trenė (Charles Trenet) dainuotas „La 
Mer“. Išgirsime ir lietuviškos muzikos. 
„Ilgas kelias“, „Medžiai be lapų“, „Išgal-
votas gyvenimas“ yra koncerto repertua-
re. Kauno bigbendo ir Egidijaus Sipavi-
čiaus kalėdinis koncertas - kurtas džiazo 
mėgėjams, bet tinkamas ir populiariosios 
muzikos gerbėjams.

Kalėdų skambesys 
su Kauno bigbendu ir Egidijumi Sipavičiumi

Egidijus Sipavičius ir Kauno bigbendas - tai du muzikos vardai, jau radę savo 
vietą Lietuvos muzikos dabartyje ir istorijoje. Estrados dainininkas, džiuginan-
tis savo gerbėjus jau kelis dešimtmečius, ir dvidešimt penkerių metų sukaktį 
neseniai pažymėjęs džiazo orkestras. 

l Dirigentas Petras Tadaras

l Vadovas Vaidas Andriuškevičius

l Kur? Kauno valstybinė filharmonija

l Kada? Gruodžio 26 d. 17 val.

Bilietus platina „Tiketa“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Gruodžio 14 dieną 19 val. Šv.Kotrynos 
bažnyčioje rengiamas koncertas „Vėrinys 
Kalėdoms“ sukvies charizmatiškus mu-
zikus dėl bendro tikslo - džiaugsmingai 
pasitikti gražiausią metų šventę.

Idėjos autorė - dainininkė, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos profesorė Asta 
Krikščiūnaitė. Jos iniciatyva jau keletą me-
tų rengiami Kalėdų koncertai, kurių metu 
scenoje susiburia bičiuliai ir bendraminčiai.

Asta prisimena, kad idėja rengti Kalėdų 
koncertus gimė seniai - prieš daugelį metų 
Niujorke teko lankytis Kalėdų koncerte 
„Carnegie Hall“ ir išvysti šventinį koncertą 
su klasikinės muzikos žvaigždėmis. Tuomet 
viskas pakerėjo, tiesiog užbūrė tikra Kalėdų 
nuotaika. Gimė svajonė - surengti muzikos 
šventę! 2007 m. pagaliau ši idėja buvo įgy-
vendinta - įrašyta ir publikai pristatyta Ka-
lėdų giesmių kompaktinė plokštelė „Po an-
gelo sparnu“ ir tai tapo paskata kasmet prieš 
Kalėdas susiburti, muzikuoti, dar ir dar sy-
kį išgyventi jaudinančias akimirkas.

Šiųmetis koncertas pavadintas „Vėrinys 
Kalėdoms“: atlikėjai suvers muzikinę dova-
ną Kalėdoms - netikėtą, spalvingą ir intri-
guojančią. Scenoje susitiks scenos bičiuliai 
Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Laima Jonai-
tytė (mecosopranas), Audrius Rubežius (te-
noras) ir Ignas Misiūra (bosas). Koncerte 
girdėsime džiazo pianistą Egidijų Buožį ir 
styginių kvintetą. Koncerto svečias - Vytenis 
Pauliukaitis - pristatys spalvingą ir jausmin-
gą programą. Kalėdų dainos, instrumentiniai 
šaržai, džiazo štrichai ir mieli širdžiai legen-
dinių Holivudo filmų garso takeliai - visa tai 
sudėta į muzikinį „Vėrinį Kalėdoms“.

A.Krikščiūnaitei Kalėdos - ypatingas me-
tas: ji gimusi Kūčių vakarą, gruodžio 24 d., 
tad Kalėdų koncertai - dviguba šventė. 
„Ačiū Dievui, kad gyvenu su muzika - galiu 
joje rasti daugybę gyvenimo spalvų...“ - sa-
ko atlikėja.

„Laisvalaikio“ inf.

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhornas „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
10 d. 18 val. - I.Kalman „Monmartro žibuoklė“. 
3 v. operetė. Rež. Kęstutis S.Jakštas. Dir. V.Visockis.
11 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
11 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
14, 15 d. 10 ir 12 val. - Premjera! „Megztinis“ 
(pagal D.Bisset pasakas). Rež. G.Aleksa.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
9 d. 19 val. - N.Kin „Žmogus skaitantis jūsų mintis“. 
Rež. N.Kin.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - E.Drungytė „Kalėdų 
saulė“. Rež. A.Žiurauskas. Susitikimas su Kalėdų Seneliu.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
10 d. 14 ir 18.30 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
13 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val.; 11 d. 17 val. Mažojoje salėje - 
E.De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18.30 val. - Johanno Strausso valsai ir polkos. 
2 d. koncertas.
11, 13 d. 12 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
2 v. baletas. Rež. M.Fokina. Dir. A.J.Lukoševičius.

ŽVEJŲ RŪMAI
10 d. 14 val. Teatro salėje - Premjera! „Pepė Ilgakojinė“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).
14 d. 19.30 val. Didžiojoje salėje - J.Larson „Rent“ 
(jaunimo muzikos teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
10 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Rapsodija fortepijonui 
ir orkestrui“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistas L.Geniušas (fortepijonas), dir. M.Pitrėnas.
11, 12, 13 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Revoliution 
Together“. Lietuvos kamerinis orkestras, Lietuvos 
kariuomenės pučiamųjų orkestras, choras „Bel Canto“, 
ansamblis „Giunter Percussion“, solistė L.Dambrauskaitė 
(sopranas), A.Anusauskas (fortepijonas). Dir.: E.Whitacre ir 
A.Dambrauskas.
14 d. 11 val. Didžiojoje salėje - „Kelionė per epochas“. 
Lietuvos kamerinis orkestras, dir. M.Barkauskas, dalyvauja 
muzikologė Jurgita Skionytė-Norvaišienė.

TAIKOMOSIOS dAILĖS MUZIEJUS
11 d. 16 val. - „Noktiurnas“. R.Kudriašovas (baritonas), 
G.Muralytė-Eriksonė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
10 d. 18 val. - Ovidijaus Vyšniausko dainų ir baladžių 
vakaras. Atlikėjas Ovidijus Vyšniauskas.
11 d. 13 val. - Vilniaus šv.Dvasios vienuolyno arkivys-
kupo choras (vadovė ir dir. T.Skovorodko). A.Jesaulenko 
(vargonai). Įėjimas - nemokamas.
11 d. 17 val. - „Dainuok man tango“. Skiriama pasauli-
nei tango dienai. Atlikėjai: E.Sašenko (vokalas), N.Bakula 
(akordeonas). Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras. Dir. D.Katkus.
13 d. 18.30 val. - Dortmouth universiteto Hendelio 
draugijos choras (vadovas ir dir. R.Duff). Įėjimas - nemo-
kamas.

ARKIKATEdRA BAZILIKA
11 d. 14 val. - Sakralinės muzikos valanda. Vilniaus 
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos cho-
ras „Viva Voce“ (vadovai: V.Katinienė, R.Katinas), 
A.Krikščiūnaitė (sopranas), D.Šakenytė (vargonai).

MOKYTOJŲ NAMAI
13 d. 18 val. VMN Svetainėje - Projektas 
„Pasidainavimai su Veronika visai Lietuvai“. Dalyvauja 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinari-
jos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė 
D.Bradauskienė). Vakarą veda V.Povilionienė.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
10 d. 17 val. - Fortepijono grandai. Petras Geniušas 
(fortepijonas), Fali Pavri (fortepijonas, Indija).
11 d. 17 val. - Gražiausios spektaklių dainos muzikinėje 
programoje „Ten seneliai jauni...“ A.Giniotis, A.Kaniava, 
G.Storpirštis, S.Mickis.
13 d. 19 val. - Tango Argentino. E.Colucci (gitara), 
D.Merkevičiūtė (smuikas). Brigita ir Carlos Rodriguez.
14 d. 18 val. - Carl Orff - „Carmina Burana“. Kauno 
valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). 
Solistai: R.Vaicekauskaitė (sopranas), M.Zimkus (tenoras), 
A.Apšega (baritonas), M.Bazaras (fortepijonas), M.Bazaras 
(fortepijonas). Dir. P.Bingelis.

KAUNO ŠV. MATO GIMNAZIJA
9 d. 17 val. - „Dainuojam ir grojam Lietuvai“. Veronika 
Povilionienė (dainininkė), Petras Vyšniauskas (saksofonas).

KLAIpĖdA

KONCERTŲ SALĖ
9 d. 18.30 val. - „Taip arti, taip toli“. Petras Geniušas 
(fortepijonas), Fali Pavri (fortepijonas, Indija-Jungtinė 
Karalystė).
13 d. 18.30 val. - „Handel-Jazz-Bach“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Andres 
Mustonen Artjazz Enseamble (Estija): A.Mustonen  
(smuikas), J.Sooaar, P.Daniel (gitaros), T.Remmel (kontra-
bosas), T.Ruben (perkusija), L.Mockūnas (saksofonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Bilietus galima įsigyti visose sistemos  

„Bilietai.lt“ platinimo vietose

Įspūdingas muzikos vėrinys Kalėdoms

Asta Krikščiūnaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „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
„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% nuolaida sąskaitai 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

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„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

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „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 „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

Vyriškų kostiumų studija „Tartan“
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo 
ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt

naujiena

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
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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
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
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 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.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% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

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
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
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 
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
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

     
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

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 gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



62 laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  9

 
Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
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 
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
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 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
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „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

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

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

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

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

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
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
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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

     
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

medicina
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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

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
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

     
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

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„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

transporto paslaugos

    
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 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

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

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 

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Nelabai tinkamas metas 
permainoms ir naujoms pažintims. 
Nereikia bijoti prarasti tai, kas jus 
varžo. Darbe gerų rezultatų pasieks 
tie, kurie užsiima individualia veikla. 
Stenkitės daugiau judėti, pradėkite 
sportuoti. Nepatartina laikytis griežtų 
dietų.

JAUČIUI

Naujų pažinčių bus nedaug. 
Turintiesiems antrąsias puses bus 
rami ir stabili savaitė. Sėkmė lydės 
finansų srityje dirbančius asmenis. 
Darbe naujų permainų likimas nežada. 
Puikus laikas pradėti sportuoti, o 
norintiesiems keisti mitybos įpročius 
palankios dienos.

DVYNIAMS

Naujos pažintys žada būti gana 
įdomios, o turintiesiems antrąsias 
puses labai palankios dienos asme-
niniams santykiams. Tikėtina, kad 
darbe jausitės neįvertinti ir nesuprasti, 
netinkamas metas tvarkyti finansinius 
reikalus. Neužmirškite, sveikata visada 
reikia rūpintis, net jei ir gerai jaučiatės. 
Bus silpnesnė imuninė sistema.  

AVINUI

Prognozė gruodžio 9-15 d.  

Naujos pažintys mažai rūpės, 
o turintieji antrąsias puses, jeigu 
abu pasistengs, džiaugsis gerais 
santykiais. Nelabai tinkamas laikas 
imtis aktyvios veiklos, geriau užbaikite 
tai, ką pradėjote. Palankios dienos 
apsilankyti SPA.

ŠAULIUI

Naujų pažinčių netrūks. Daug 
bendrausite su maloniais žmonėmis. 
Palankus laikas keisti darbą. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
pasiūlymo dėl geriau apmokamo 
darbo. Šią savaitę  daugiau laiko 
skirkite poilsiui, saugokitės galvos 
traumų.

SKORPIONUI

Naujos pažintys gali smarkiai 
pakeisti jūsų gyvenimą. Klausykite 
savo intuicijos, meilėje ji jums padės 
priimti sprendimus. Jūsų sėkmę 
karjeroje lems geri tarpusavio santy-
kiai. Nelabai tinkamas metas ką nors 
keisti. Palankus laikas pradėti sveikai 
maitintis, atlikti organizmo valymo 
procedūras.

SVARSTYKLĖMS

Vieniši gaus tai, ko trokšta, 
ir pagaliau jūsų svajonės virs 
realybe, darbe galite susidurti su 
išbandymais, kurie parodys jūsų 
silpnybes. Šiomis dienomis gali 
apimti pesimistinės nuotaikos, 
stenkitės bendrauti su pozityviai 
nusiteikusiais žmonėmis, palankios 
dienos laikytis dietos.

VĖŽIUI

Naujos pažintys gali būti  
lemtingos. Darbe galite pasiekti daug 
be didelių pastangų. Sėkmė lydės 
meno sektoriuje dirbančius asmenis. 
Palankios dienos organizmo valymo 
procedūroms. Jei dar nebuvote sporto 
salėje, dabar palankus laikas.

LIŪTUI

Naujoms pažintims nelabai 
palankus metas, antroje savaitės 
pusėje galimos pažintys internetu. 
Darbe gali varginti nepasitikėjimas, 
nerimas dėl ateities. Viskas bus gerai, 
drąsiai imkitės gana sudėtingos 
veiklos. Jūsų imuninė sistema puikiai 
kovos su ligomis. 

MERGELEI

Galite sulaukti jaunesnio 
priešingos lyties atstovo dėmesio. 
Vienišiems palankios pažintys inter-
netu. Darbe sulauksite finansinės 
sėkmės. Galite gauti naują darbo 
pasiūlymą. Labai tinkamas laikas 
pasirūpinti savo išvaizda. Saugokitės 
infekcinių ligų.

OŽIARAGIUI

Naujos pažintys gali neatitikti 
jūsų lūkesčių, o turintiesiems 
antrąsias puses asmeninis gyvenimas 
suteiks daug malonių akimirkų. Darbe 
galite sulaukti pelningo pasiūlymo. 
Puikus laikas pradėti sveikatos 
stiprinimo kursą, užsukti į baseiną.

ŽUVIMS

Naujos pažintys gali paska-
tinti keisti požiūrį į aplinkinius, tačiau 
neskubėkite priimti drastiškų sprendi-
mų. Darbe stenkitės veikti apgalvotai, 
nerizikuokite, nes galite susidurti su 
finansiniais sunkumais. Mažau pasa-
kokite aplinkiniams apie savo ligas, 
verčiau pasistenkite pradėti sveiką 
gyvenimo būdą.

VANDENIUI

Aktorė Aušra Štukytė
1978 12 15

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorė Karina Stungytė
1987 12 11

Atlikėjas 
 Vytautas Juozapaitis
1963 12 14

GEROS DIENOS: gruodžio 10, 11, 12 d. BLOGOS DIENOS: gruodžio 13, 14, 15 d.

Dizaineris  
Giedrius Paulauskas
1978 12 12
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kuras. Optimizmas. 
TOP. Šternas. Oda. Kam. Kvala. Kitelis. 
Kola. Ryla. Akola. Amen. „Katės“. 
Grogas. Morena. Nė. Protas. Amata. 
„Atžalynas“. Statosi. Sietynas. Blynas. 
Minas. Gramas. Ad. Kykas. Kaimas. 
Mi. Tonas. Parkas. Lig. Omas. Skersai. 
Kuoja. Kas. Svirtis. Kostas.
Horizontaliai: Kranas. TOK. 
Atšvytėti. Koma. Italė. Žemynas. Melas. 
Atikas. IRA. Plynas. Zn. Grynas. SV. 
Makaronas. KI. Masikotas. Per. Togas. 
Kart. Elas. Garsi. Tolas. Brikas. Bodi. 
Slamai. Pasimatymas. Omanas. Ko. 
Karatas. US. Kometos. LOT. Alenas. 
Amija. Samana. Indigas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Poliaratis. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo studi-

jos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio 13 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Vilija Einoraitė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

- Ar tavo vyras prisimena vestuvių 
datą?

- Laimei, ne.
- Kodėl „laimei“?
- Aš jam apie tai primenu kelis kartus 

per metus ir kiekvieną kartą gaunu dovanų.
l

Po mišką slampinėja liūtas. Sutinka ži-
rafą:

- Ei, ilgakakle, kas miške drąsiausias?
- Tu, liūte!
Liūtas patenkintas nusišypso ir eina to-

liau. Pamato zebrą:
- Ei, dryžuotasis, kas pats gražiausias 

miške?
- Žinoma, tu, liūte.
Liūtas išdidus toliau eina. Sutinka 

dramblį:
- Ei, ilganosi, kas pats protingiausias 

miške?

Dramblys straubliu čiumpa liūtą, perme-
ta per savo nugarą ir tėškia į balą. Liūtas 
išlipa iš balos, nusipurto purvą ir sako:

- Na, ko čia taip nervinies? Galėjai pa-
prasčiausiai pasakyti: „Aš nežinau“.

l

- Kada tu guliesi?
- Anksti.
- Ką reiškia anksti, dešimtą vakaro?
- Šeštą ryto.

l

Britų mokslininkai įrodė, kad „vyturiai“ 
valgo mažiau, nei „pelėdos“. Natūralu, kai 
„vyturys“ anksti ryte atidaro šaldytuvą, iš-
kart tampa aišku, kad „pelėdos“ naktį viską 
sušlamštė.

l

Eina brunetė ir blondinė per džiungles. 
Staiga kelią joms pastoja tigras. Brunetė 
stveria saują smėlio, žeria tigrui į akis, grei-
tai įsiropščia į medį ir šaukia blondinei:

- Lipk į medį! Greičiau!
- O kam? Aš juk jam smėlio į akis nepyliau!

l

Pokalbis Krašto apsaugos ministerijoje:
- Kur pinigai? Pavogėte?
- Ne, tanką nupirkome.
- O kur tankas?
- Pavogėme.

l

- Papasakokite trumpai, apie ką kalbėjo 
klasės tėvų susirinkime?

- Jeigu trumpai: „Iš jūsų - 20 eurų“.
l

Aš tuokiausi du kartus, ir abu - nesėk-
mingai. Pirmoji žmona nuo manęs pabėgo, 
antroji - ne.

l

Galvojau, kad po vestuvių su žmona tu-
rėsime daugiau pinigų, nes bus du pajamų 
šaltiniai. Taip ir yra. Įsidarbinau antrame 
darbe.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

ŠVENTĖS II. 
Kalėdinėmis  
švieselėmis  
papuoštas  
taksi  
Budapešte  
(Vengrija).

ŠVENTĖS. Kalėdų 
spalvos, džiugesys 
ir laukimas „nusėdo“ 
Varšuvos (Lenkija)  
gatvėse.

EPA-Eltos nuotr.


