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K.Toleikytė -  

n Karolina gimė 1996 m. rugpjūčio 23 d. 

Šilutėje
n Šiuo metu ji gyvena Vilniuje

n Mokosi 12 klasėje

n Modelio darbą pradėjo būdama 13-os

n 2014 m. laimėjo konkursą „Mis Fashion TV“

dosjė

„LaisvaLaikio“ interviu
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Manekenė, „Mis Fashion TV 2014“ nugalėtoja  
Karolina ToleiKyTė (18) jau penkerius metus  
sukasi modelių pasaulyje. Prabangūs drabužiai,  
vakarėliai, podiumas, prožektoriai ir tarptautinė  

šlovė - ne viena mergina svajoja apie tokį gyvenimą, 
tačiau Karolina įspėja - jei manai, kad modelio  

darbe užtenka tik šypsotis ir būti gražiai,  
rinkis kitą profesiją. Manekenių pasaulis,  

anot Karolinos, toli gražu ne rožėmis klotas.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„LaisvaLaikio“ interviu

apie juodą modelių  
darbą ir tykančius pavojus
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- Papasakok, kaip patekai į modelių 
pasaulį?

- Tai nutiko maždaug prieš penkerius me-
tus. Man tuomet buvo 13 metų, važiavau su 
tėčiu ir broliu į vieną prekybos ir pramogų 
centrą į kiną. Kaip tik tuo metu ten vyko mo-
delių atranka. Prie manęs priėjo fotografas ir 
primygtinai paprašė, kad ateičiau nusifoto-
grafuoti bei užsiregistruoti. Jis mane nuvedė 
pas agentūros direktorę ir nuo tada viskas 
prasidėjo.

- Tavo gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojomis?

- Iš tiesų daug kas pasikeitė. Tik atėjusi 
į modelių agentūrą, su kuria dabar jau nebe-
dirbu, sužinojau, kad mano dvi pusseserės 
taip pat modeliai. Man tai buvo didelis atra-
dimas, pasirodo, mano giminėje daug gražuo-
lių. (Šypsosi.) Vėliau, pasikalbėjusi su mama, 
išsiaiškinau, kad ir ji buvo aktorė bei modelis. 
Su mama radome daugiau temų pokalbiams, 
iš jos gavau naudingų patarimų.

- Kai patekai į modelių agentūrą, tau 
buvo vos trylika metų. Negąsdino kelio-
nės, nežinomybė?

- Būtų buvę baisu, jei būtų tekę visur va-
žiuoti vienai. Kai patekau į agentūrą, po kelių 
mėnesių buvo organizuojama užsienio agen-
tūrų atranka. Pamenu, dar iš vakaro susipy-
kau su mama, nes norėjau eiti su aukštakul-
niais. Kadangi nemokėjau su jais vaikščioti, 
mama liepė autis žemakulnius. Teko eiti su 
„balerinomis“, kas prieštarauja atrankų tai-
syklėms. Nepaisant to, mane atsirinko aštuo-
nios agentūros, tai buvo rekordas. Negalėjau 
patikėti, kad mane kviečia į Milaną, Paryžių, 
Londoną, Tokijų, Niujorką, Berlyną. Pirmoji, 
mano kaip modelio, kelionė turėjo būti į Ja-
poniją. Tą pavasarį Japonijoje įvyko nelaimė - 
cunamis, tad Užsienio reikalų ministerija 
mums su mama rekomendavo neskristi į šią 
šalį. Po metų išvykau į Milaną. Kartu važiavo 
ir mama. Nepaisant to, man buvo šokas. Nie-
ko nepažinojau. Gerai buvo bent tai, kad kar-
tu važiavo ir kelios mergaitės iš Lietuvos. 
Visos buvome panašaus amžiaus. Dabar galiu 
pasakyti, kad iš tiesų jaunų modelių tyko daug 
pavojų. Gal tik aš toks laimės kūdikis, man 
pavyko jų išvengti.

- Kokie pavojai tyko?
- Jei kalbėsime apie Milaną, didžiausias 

pavojus - patys italai. Jie yra labai dideli mer-
gišiai, turintys neeilinių gebėjimų merginoms 
apsukti galvas komplimentais, dėmesiu, nau-
dojasi ir tuo, kad tiesiog neįmanoma neįsimy-

lėti italų virtuvės ir jų gyvenimo būdo - mo-
kėjimo atsipalaiduoti, ilgo vakarojimo mieste, 
baruose, klubuose. Jauni modeliai tiesiog „me-
džiojami“ taip vadinamų „promouterių“, kurie 
tyko merginų atrankų vietose, siūlo nemoka-
mus abonementus į sporto klubus, kviečia į 
vakarėlius, restoranus, klubus. Gražioms mer-
ginoms visur durys atviros, dėmesys didelis, 
galva gali lengvai susisukti. Gali pamiršti ir ko 
atvažiavai į Milaną. Dalyvavimas atrankose - 
vargina, kelia įtampą, o štai vakarėliai - visiš-
kas atsipalaidavimas. Agentūros tokioms pa-
siklydusioms merginoms - griežtos, nepilna-
metės tuoj pat siunčiamos namo, nutraukia-
mos ir sutartys, tenka tėveliams atlyginti 
agentūros patirtus nuostolius. Kitas pavojus, 
kad jaunomis ir patirties neturinčiomis mer-
ginomis nevengia pasinaudoti ir pačios agen-
tūros. Uždirbtus pinigus gali nuslėpti arba sa-
kyti, kad visko, ką uždirbai, vos pakako buto 
nuomai, lėktuvo bilietams ir dienpinigiams. 
Yra ir dar didesnių pavojų. Man jų pasisekė 
išvengti, nes manimi visada rūpinosi mama, 
pasisekė ir tai, kad dirbau su gerais agentais.

- O dėl badavimo - tai tiesa ar mitas?
- Tai labai stereotipinis mąstymas, kad jei 

mergina modelis, tai ji būtinai turi badauti. 
15-16 metų manekenės dar natūraliai labai 
lieknos, valgo ir bulvių traškučius, ir cepeli-
nus, ir kitus kūno formoms pavojingus gar-
dumynus. Išbandžiusios modelio darbą ne 
visos jį pasirenka, kitos renkasi studijas, įgy-
ja profesijas, sukuria šeimas. Po 18 metų šį 
darbą dirba tos, kurias jau galima vadinti pro-
fesionalėmis, kurioms modelio darbas jau yra 
ir profesija, ir gyvenimo būdas, merginos jau 
būna išmokusios sveiko maitinimosi principų. 
Valgyti reikia, bet nereikia persivalgyti. Ži-
noma, pasitaiko visko, bet badauja ne tik mo-
deliai. Save žaloja ir su modelio darbu nieko 
bendro neturinčios merginos. Merginos nori 
būti gražios, o dabar gražiu žmogumi laiko-
mas lieknas žmogus. Baisiausia, ką esu ma-
čiusi, tai, kaip mano kambariokė, kovodama 
su alkiu, valgydavo sultyse suvilgytą vatą.

- Pati sportuoji?
- Taip. Man jau reikia ir mitybą prisižiū-

rėti, ir sportuoti.

- Turi kokių nors grožio paslapčių?
- Didžiausia grožio paslaptis - miegas. Jei 

neišsimiegosiu, grožio nebus. O energijos ir 
ugnelės akyse reikia nuolatos. Juk atrankose 
eilėje stovi keli šimtai modelių, visų tokie 
patys matmenys, visos gražios, todėl žavesys, 
žvalumas tampa pagrindiniu sėkmės fakto-
riumi. Mano darbas yra patikti žmonėms, kad 
jie įsivaizduotų mane demonstruojant jų dra-
bužius ir papuošalus.

- Daraisi makiažą kasdien ar nebijai 
į parduotuvę išeiti ir nepasidažiusi?

- Bijojau, kai buvau jaunesnė. Man atrodė 
baisu išeiti kur nors nepasidažius akių tušu. 
Be to, turėjau problemų su veido oda, norėjau 
visada tai paslėpti. Atrodė, štai pamatys, kad 
aš modelis, o turiu spuogą. Dabar tokių fobi-
jų nebeturiu. Kai kasdien einu į mokyklą, ma-
kiažo nesidarau, dažniausia tik tušu padažau 
blakstienas, nes jos šviesios kaip ir mano 
plaukai. Na, o jei einu į kokį nors renginį, 
makiažą darau įdomesnį. Mėgstu labiau ryš-
kinti lūpas. O štai einant į atrankas modeliai 
turi būti be jokio makiažo. Jie vertinami pagal 
tai, ką davė gamta. Todėl tikrai nėra tiesa, 
kad modeliai gražūs tik dėl to, kad vaikšto su 
makiažu, esą nuvalytum, tai jokio grožio ne-
liktų. Ne. Mados pasaulyje vertinamas natū-
ralus grožis. Sveiki, išplauti, iššukuoti plau-
kai, sveika ir skaisti oda. Tad merginos geria 
daug vandens, stengiasi gerai pailsėti, išsi-
miegoti, būti žvalios. Juk gavus pasiūlymą 
gali tekti dirbti ilgas valandas ar dienas. Net 
ir darbo pabaigoje negali atrodyti pavargusi, 
užkritusiais paakiais.

- Ar daug pavydo modelių pasaulio 
užkulisiuose?

- Jo daugiau yra Lietuvoje. Užsienyje tu-
riu labai daug modelių draugių. Ten visos lin-
kusios sveikinti, jei ką nors laimėjai. Pamenu, 
dalyvavau atrankoje į Bijonsės (Beyonce) kli-
po filmavimą. Mes su drauge patekome į ant-
rąjį turą. Nors kitos kambario draugės ėjo 
kartu, jos nepateko, bet mus labai nuoširdžiai 
sveikino. Su lietuvėmis yra kitaip. Dažniau-
siai merginos žiūri piktais žvilgsniais, apkal-
binėja. Sutinku, kad gal kartais ir būna skau-
du, jog negavai vieno ar kito pasiūlymo, bet 
reikia suprasti, kad jo negavai ne dėl to, kad 
esi negraži, o dėl to, kad klientas ar įmonė 
matė kitokį įvaizdį. Pavyzdžiui, tą kartą jie 
nenorėjo baltaodės merginos.

- Ar teko susitikti su žinomais mode-
liais?

- Vienintelė mergina, kuri mane labai 
įkvėpė, tai „Victoria’s Secret“ modelis Ken-
disė Svenepul (Candice Swanepoel). Su ja 
susitikau vienoje atrankoje ir negalėjau pati-
kėti, kad ji taip pat kaip ir aš kiekvieną dieną 
eina į atrankas. Supratau, kad ir kiek esi pa-
siekęs, turi toliau dirbti. Ji atrodė tokia nepa-
kartojama, graži ir be jokio makiažo. Atrodė 
paprasta ir nuoširdi, supratau, kad ir aš tokia 
noriu būti.

„LaisvaLaikio“ interviu

Mados  
pasaulyje 
vertinaMas 
natūralus  
grožis

Kai Merginos 
patenKa į Mados 
pasaulį, greitai 
supranta, Kad toKių 
gražuolių Kaip jos 
yra tūKstančiai, o 
šypsotis tenKa net 
tuoMet, Kai jautiesi 
vieniša ar liūdna
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Manekenė Karolina Toleikytė baigusi mokyklą 
tikisi modelio darbą derinti su aktoryste

 Tomo Adomavičiaus nuotr.
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Ne siekis būti 
liekNai, o didžiulė 
koNkureNcija yra 
didžiausias iššūkis  
modelio darbe

„LaisvaLaikio“ interviu

Visai neseniai Karolina demonstravo 
naujus dizainerės Simonos Brazdžionytės 
kurtus drabužius ir papuošalus

laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  2 7 �

- Kokie mitai apie modelio darbą pa-
sitvirtino, o kokie sugriuvo?

- Pradėdama modelio karjerą mąsčiau kaip 
ir dauguma žmonių, jog modelio darbas, tai, 
kai nieko nedarai, o esi tik graži. Dabar žinau, 
kad modelio darbas - sunkus darbas. Siekti 
modelio karjeros, gerų užsakymų, nuolat da-
lyvauti atrankose yra sunku ir psichologiškai, 
ir fiziškai. Jį gali dirbti tik tie, kam jis iš tiesų 
patinka, moka susitaikyti su nesėkmėmis ir 
moka pasinaudoti sėkme. Pabandykite įsivaiz-
duoti, ką patirtumėte, jei kokią savaitę po pen-
kis ar šešis kartus per dieną tektų eiti į pokal-
bį dėl darbo, o ten sutiktumėte šimtus konku-
rentų... Kai merginos patenka į mados pasau-
lį, greitai supranta, kad tokių gražuolių kaip 
jos yra tūkstančiai, o šypsotis teks net tuomet, 
kai jautiesi vieniša ar liūdna. Taigi ne siekis 
būti lieknai, o didžiulė konkurencija yra di-
džiausias iššūkis modelio darbe.

- Dabar mokaisi dvyliktoje klasėje, 
ant nosies - egzaminai. Nebaisu?

- Kartais man atrodo, kad visi kiti aplink 
mane labiau susirūpinę, nei aš pati. Esu bai-

gusi muzikos mokyklą, žinau, kas yra egzami-
nai. Kita vertus, iš tiesų spaudimą jaučiu. Mo-
kytojai nelinkę man atlaidžiauti dėl mano dar-
bų ir kelionių. Spragų yra, teks paplušėti.

- Ką planuoji veikti baigusi mokyklą?
- Planuoju studijuoti aktorystę ir dirbti mo-

deliu. Ketinu išvykti į Niujorką. Ten yra garsi 
aktorių akademija „New York Film Academy“. 
Ji yra ir Holivude, ir Majamyje, ir Londone, ir 
Paryžiuje, galėsiu studijuoti bet kuriame iš šių 
miestų, jei į kurį iš jų nuves modelio darbas. 
Bandysiu derinti aktorystės studijas, o po to 
ir profesiją su modelio darbu. Dabar turiu daug 
filmavimų su „Fashion TV“, dirbti prieš ka-
merą man visai neblogai sekasi.

- Ko reikia, kad taptum modeliu?
- Tinkamų genų, nes reikia tam tikro ūgio, 

kūno formų. Reikia kantrybės ir užsispyrimo, 
motyvacijos, reikia mokėti atsidurti tinkamu 
laiku tinkamoje vietoje. Nes gražių merginų 
yra daug, bet tik nedaugeliui pasiseka pasiek-
ti pasaulinės karjeros aukštumų. Turi būti kaž-
koks užtaisas viduje, charizma, charakteris.

- Kokie dabar modeliai 
yra „ant bangos“?

- Europoje dabar vy-
rauja azijietiško tipo mo-
deliai. Dizaineriai savo 
kolekcijoms dažniau ren-
kasi merginas iš Kinijos ir Ja-
ponijos. Amerikoje kaip ir visada nei vienas 
rasinis tipažas nėra prioritetinis. Ten popu-
liarūs modeliai, turintys įvairių rasių bruožų. 
O Azijoje visada taip buvo ir greičiausiai vi-
sada taip bus, kad populiariausios šviesių 
plaukų, mėlynų akių europietės.

- Kokio amžiaus modeliai populia-
riausi?

- Nuo 16 iki 24, o supermodeliams amžius 
nesvarbu. 18 metų - pats geriausias amžius. 
Jau pati supranti pasaulį, vis labiau pasitiki ir 
savimi.

- Nejauti nuoskaudos, kad nuolat turi 
keliauti, atitolsti nuo šeimos, draugų?

- Ne. Yra labai geras posakis, kad atstu-
mas ir laikas parodo, kas yra tikrieji tavo 
draugai. Džiaugiuosi, kad turiu labai daug tik-
rų gerų draugų, kurie man visada pasiruošę 
padėti. Atkrito dalis žmonių, kurie manimi 
netikėjo ir gero nelinkėjo. Vertinu tuos drau-
gus, kurie džiaugiasi manimi, o aš džiaugiuo-
si jais. Šeimos labai pasiilgtu, ir kuo toliau, 
tuo labiau.

- Turi kokių nors ambicijų, tikslų ki-
tiems metams?

- Naujametiniai pažadai gali būti tarsi už-
burtas ratas - gali labai daug prisižadėti ir 
nieko neišpildyti. Man pavyko ištrūkti iš šio 
rato, viską, ką prisižadėjau sau praėjusiais 
ir net užpraėjusiais metais, padariau. Štai 
šiemet laimėjau „Mis Fashion TV“ konkur-
są, iki šiol nepavyko laimėti nei vienai lie-
tuvaitei. Šį konkursą anksčiau yra laimėju-
sios tokios modelių pasaulio žvaigždės kaip 
Sindi Krauford (Cindy Crawford), Naomi 
Kembel (Naomi Campbell), šių dienų top 
modelių viršūnėse karaliaujanti Adriana Li-
ma, futbolininko Krištiano Ronaldo (Cristia-
no Ronaldo) mylimoji modelis Irina Šajak 
(Irina Shayak). Jei nesimokyčiau dvyliktoje 
klasėje, kaip „Mis Fashion TV 2014“ nuolat 
keliaučiau ir dalyvaučiau fotosesijose. Tad 
2015-aisiais noriu persikraustyti į Niujorką, 
siekti modelio karjeros aukštumų, studijuo-
ti kino aktorystę. Palinkėkite man sėkmės, 
nes aš jums jos linkiu labai nuoširdžiai.

Gražioms 
merGinoms visur 
durys atviros, 
dėmesys didelis, 
todėl Galva Gali 
lenGvai susisukti

„LaisvaLaikio“ interviu

Šiuo metu gražuolės širdis užimta -  
ji draugauja su modeliu Simonu Pham

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pavadinimas išduoda, kad pa-
grindinė J.Lago ir jos juvelyrikos 
namų „Yurga“ kolekcijos tema - 
meilė. „Visomis kalbomis visuose 
kraštuose visais laikais žmonės kal-
bėjo apie ją. Ji buvo ir yra mūsų gy-
venimo esmė ir paieškų objektas. 
Meilė moteriai, meilė vyrui, meilė 
sau, mamai, savo vaikui... Meilė yra 
švelni. Ji sauganti, atlaidi, gydanti. Ji 
švari it šaltinio vanduo. Ji nekalta ir 
pasiaukojanti. Ir kartu ji - giliausia be-
dugnė. Nerūpestinga it mirtis. Neti-
kra, meluojanti, kerštinga ir tamsi. 
Rimti papuošalai į mūsų gyvenimus 
ateina, kai tam esame subrendę, jie 
dažniausiai būna dovana - mylimo 
žmogaus, išlauktos progos, o gal net 
dovana sau pačiam... Tarsi apdovano-
jimai, todėl ši mano kolekcija ir pava-
dinta apdovanojimu už meilę“, - kal-
bėjo kolekcijos autorė. J.Lago prisipa-
žino, kad kitais metais gyvens lėktu-
vuose, mat jau sausį jos laukia parodos 
Niujorke ir Majamyje, kovą - Miunche-
ne, vasarą - vėl Niujorke. 

Įkvėpta meilės

l J.Lago kilusi iš garsios juvelyrų šeimos, tad jos 
kūryboje susipina amato išmanymas, subtilus bei 
novatoriškas dizainas ir tradicijos.
l Prieš septynerius metus J.Lago įkūrė savo prekės 
ženklą „Yurga“, tai yra pirmasis juvelyrikos gamybos 
ir dizaino lietuviškas prekės ženklas Lietuvoje.
l  Autorė dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir 
užsienyje, yra sukūrusi daugybę individualių kūrinių 
žinomiems Lietuvos ir užsienio žmonėms. J.Lago 
papuošalus įsigijo buvusi JAV valstybės sekretorė 
Hilari Klinton (Hillary Clinton), Ispanijos karalienė 
Leticija ir kt. Dizainerės darbai eksponuojami Madrido 
nacionaliniame dekoratyvinio meno muziejuje.

JURGOs laGO DOsJĖ

Veidai

Viena garsiausių Lietuvos juvelyrių ir dizaine-
rių Jurga Lago neseniai pristatė naują savo 
kolekciją „Love ConDecorations“ (liet. - „apdo-
vanojimai už meilę“). Kviestinei publikai buvo 
pristatyta dešimt prabangių juvelyrikos dirbi-
nių iš aukso ir brangakmenių. Su menininkės 
kurtais papuošalais įsiamžino menininkės bi-
čiulės - žinomos Lietuvos moterys, kurių nuo-
traukos demonstruotos renginio metu.

Jurga Lago pristatė prabangią 
kolekciją iš aukso ir brangakmenių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

J.Lago juvelyriniai dirbiniai
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Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė 

Dainininkė, grupės „Pop Ladies“ narė ir „Lietuvos bal-
so“ mokytoja Katažina nemycKo-ZvonKuvienė (34) 
visus darbus ir pareigas trumpam pamiršo ir per gra-
žiausias metų šventes daugiau laiko skyrė artimiesiems, 
puoselėdama ilgametes šeimos tradicijas. „Laisvalaikis“ 
atskleidžia kelis faktus apie tai, kaip ji praleido Kalėdas.

12 Kūčių stalo patiekalų Katažinai - misija įmanoma. 
„Visą dieną su šeima ruošėmės šventei, todėl prie sta-
lo sėdau labai išalkusi. Šventinio stalo neįsivaizduoju 
be silkės, mamos keptų blynelių, karpio ar mano labai 
mėgstamos lydekos su morkomis ir svogūnais. Visada 
tradiciškai valgau riestainius su aguonomis, kurie galbūt 
nėra mano mėgstamiausias skanėstas, tačiau tai sena 
tradicija, kurios laikausi“, - sakė atlikėja.
„Kalėdaičių kiekvienais metais giminės atsiunčia iš vi-
so pasaulio, todėl visuomet sukalbėję maldą, prisime-
name visus mums brangius žmones“, - apie vieną šei-
mos tradicijų pasakojo ji.
K.Zvonkuvienė juokauja, kad visuomet buvo realistė ir 
Kalėdų Seneliu niekada per daug netikėjo. „Kai buvau 
labai mažytė, galbūt ir maniau, kad jis neša dovanas, 
tačiau man visuomet buvo aišku, jog tuo pasirūpina tė-
vai ar Seneliu persirengusi sesuo“, - juokėsi moteris.
Net ir kankinama nepakeliamo smalsumo Katažina nie-
kada neieškodavo dovanų, su dideliu džiaugsmu jas iš-
pakuoja tik Kalėdų rytą. 
Geriausios dovanos, anot Katažinos, nebūtinai materialūs 
daiktai. „Kadangi mėgstu gerai apgalvoti, ką dovanoti, man 
visuomet malonu, kai kiti pagalvoja, ką padovanoti man“, - 
sakė atlikėja. Viena smagiausių dovanų, kurias ji yra gavusi 
per šventes - draugų darytas kalendorius, su fotografijomis,  
palinkėjimais, įrašais apie svarbius Katažinai įvykius.
Viena svarbiausių švenčių tradicijų K.Zvonkuvienei - 
pabuvimas su šeima ir Dievu. „Per Kūčias einame į vi-
durnaktį aukojamas mišias, o Kalėdų rytą dar ir į rytines. 
Nuo mažų dienų, kai tik pradėjau giedoti, per Kūčių mi-
šias bažnyčioje giedu psalmę“, - šypsojosi dainininkė.
Katažinos šeimoje burtis šventinę naktį tradicijos nėra 
ir niekada nebuvo. Kalėdinių burtų ją išmokė Deivydo 
(Zvonkaus - red.past.) mama kraštotyrininkė Janina 
Zvonkuvienė.
Dainininkė visuomet ieškodavo gražios natūralios eglutės, 
kurią puošdavo tėvų namuose. Pastaruoju metu ji, steng-
damasi išvengti tvarkymo, renkasi dirbtinį medelį. 
Jau antrus metus Katažina puošė dvi eglutes - vieną 
tėvų, kitą jos ir vyro Deivydo namuose. „Kiekvienais 
metais norisi kiek atsinaujinti, tačiau yra viena kol kas 
nesikeičianti tendencija. Mūsų su Deivydu eglutė yra 
vienspalvė - baltos, sidabro spalvų, o tėvų namuose 
esančią eglę visada puošiame įvairių spalvų žaisliukais, 
todėl ji būna marga!“ - pasakojo moteris.
Mėgstamiausia Katažinos kalėdinė daina - „Kūčių nak-
tis“. „Tai lenkiška daina, kurios mane išmokė kunigas, 
kai buvau dešimties. Joje skamba žodžiai, kad nieko 
nėra svarbiau už artimuosius, tėvus ir kaip smarkiai 
visuomet norisi pas juos sugrįžti bent Kūčių naktį“, - 
sakė atlikėja.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Veidai

Redakcijos archyvo nuotr.

10 šventinių faktų, 
kurių nežinojote apie Katažiną
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Metų citata

Jų interviu spausdinome „Laisvalaikyje“, tad metams baigiantis pristatome  
įdomiausias žinomų Lietuvos žmonių mintis ir citatas apie gyvenimą, darbą, save ir 

kitus. Juk visada yra ko pasimokyti, kam pritarti ar net draugiškai pasijuokti.

„Metų išmintis 2014“  - atrask geriausią citatą
APIE SAVE

Nekeliu sau vienadienų 

tikslų, o link tolimesnių 

žingsniuoju po truputį,  

jei lėksi paknopstom -  

susimuši nosį.

„Mis Lietuva 2013“  

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė

Aš tiesiog esu mergina, 
kurios venomis teka  

muzika.
Dainininkė Monika Linkytė 

Esu stropi, pareiginga,  
tikriausiai dėl pavardės.

Atlikėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė

Aš neįsivaizduoju savęs 

sėdinčio prie televizoriaus 

ir šaukiančio: „Na, kas 

bus vakarienei?!“

Laidų vedėjas Žygimantas Stakėnas
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„Metų išmintis 2014“  - atrask geriausią citatą

Koks aš svajonių jaunikis, 
greičiau svajonių senikis.

Šokėjas, laidų vedėjas Andrius Butkus

Nesu košelių virime  

paskendusi mamytė.

TV3 žinių vedėja  

Renata Šakalytė-Jakovleva

Aš esu Kalėdų Senelis, ką 

pasidėsiu, tą ir rasiu.

LNK žinių vedėja Agnė 

Zacharevičienė

Aš dar ne visai Džonis 

Depas. (Atsakymas į klausimą, ar 

jau nusipirko butą Londone, kuriame 

praleidžia daug laiko).

Akordeonistas Martynas Levickis

Savęs rodymas vakarėliuose ne 

man, per sukąstus dantis kelis 

sykius pozovau prie sienelės.

Dainininkė Ieva Narkutė

Nepastovumas mano  
gyvenime yra pastoviausias 

dalykas.

Renginių vedėja  
Indrė Kavaliauskaitė

Metų citata
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Metų citata

APIE TELEVIZIJĄ

Mitas - kad žmogus iš prigimties 

arba yra verslininkas, arba ne.  

Tokio geno kaip verslumas nėra.

Verslininkas Ilja Laursas

APIE VERSLĄ, DARBĄ

Man tie reklamos intarpai 
yra visiškai „dzin“, galiu ir 

pakentėti.
Operos solistė Kristina Zmailaitė

Televizijos laidų vedėjai 

labai mėgsta įsisprausti į 
per mažus drabužius.

Dizainerė Jolanta Talaikytė

Vien dėl reklamos gausos nežiūriu 
jokių filmų per televizorių.

Dainininkė Augustė Vedrickaitė

Kartais pastebiu, kad žinomus 
žmones į kokias nors laidas kviečia 
tik tam, kad jie ten pasivaidentų.

Dainininkė Rasa Kaušiūtė

Man prie širdies frazė - 
susirask mėgstamą darbą ir 

niekada nepavargsi.
Laidų vedėja Audrė Kudabienė

Anksčiau ruošdavausi daug, nes buvau  jaunas ir daug ko nežinojau, dabar ruošiuosi tiek pat, nes nebesu toks jaunas ir ne viską prisimenu (apie pasiruošimą komentuoti  Europos krepšinio čempionato rungtynes).
Sporto komentatorius Robertas Petrauskas
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Metų citata

KIRTIS, arba tiesiai šviesiai

Lietuvių sporto komentatoriai pas-

taruoju metu labai patobulėjo, jau 

vien dėl to, kad išmoko patylėti.

Tinklaraštininkė Rimantė Kulvinskytė

Labiausiai erzinantys pašnekovai - 

politikai. Patys supranta, kad  

meluoja, bet vis tiek meluoja.

LNK laidų vedėja Živilė Vaškytė-Lubienė

Esu sau pasižadėjusi, kad jeigu vai-
ruosiu kaip „boba“ - nevairuosiu visai.

Smuikininkė Saulė Rinkevičūtė

 Man reikia, kad žmogus Pablą 
Pikasą nuo Platono galėtų 

atskirti.(Atsakymas į klausimą, kokias 
savybes privalėtų turėti antroji pusė).

Mantas Žmuidinavičius-Wizard
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Metų citata

GYVENIMO IŠMINTIS

Svarbiausia talentas, o 
tai, kaip tu atrodai, tėra 

prieskonis.

Aktorė Karina Stungytė

Reikia mokėti pasirūpinti savimi,  

kad galėtum pasirūpinti kitu.

Dainininkė Karina Krysko-Skambinė

Grožis gelbsti pasaulį, bet ne visada  
pasaulis gelbsti gražų žmogų.

Aktorė Toma Vaškevičiūtė

Supratau, kad gyvenime nieko nepa-
siekiau, kol neturiu žmonos ir vaikų.

Aktorius Giedrius Savickas

Gyvenimas be taisyklių 

jau yra taisyklė.

Dainininkė Alina Orlova
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Metų citata

APIE MOTERIS

Kartais už neištikimybę 
galima vyrą pamokyti visai 

smagiais būdais.

„Power Hit radio“ laidų vedėja 
Raminta Vyšniauskaitė

O kaip gali iširti draugystė  
su vyrais, kai jiems duodi 

maisto? Neįmanoma!

„Zip FM“ programų direktorė  
Simona Albavičiūtė

Nevedęs vyras atima iš savęs  

galimybę vystytis. Kam  

reikalingas toks infantilas -  

be pareigų, be atsakomybės, be  

galimybės susibarti ir susitaikyti.

Aktorius Marius Jampolskis

APIE VYRUS

Tikra moteris privalo būti 
pasiruošusi turėti planą B 
ir visuomet mokėti apžaisti 

bet kokią situaciją.
TV projektų dalyvė Erika Vitulskienė

Moterys nesupras ne tik  
futbolo, bet ir taisyklės, kuri 

vadinama nuošale.
„Biplanas“ Maksas Melmanas

Mano gyvenime blondinių 

buvo ir yra daug... Iš tokios  

rubrikos „Iš blondinės užrašų“ 

galėčiau net knygą išleisti.

Aktorius Leonardas Pobedonoscevas

Moteriai reikia kompli-
mentų ir aukštakulnių.

Dizainerė Agnė Gilytė
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Vienas maloniausių šventinių rūpesčių - 
sveikinimai brangiems žmonėms, drau-
gams ir pažįstamiems. Vis didesniu malo-
numu bei netikėta staigmena jau tampa 
ir atvirukai siunčiami Lietuvos paštu bei 
ranka rašyti palinkėjimai. Tradicinius at-
virukus papildžiusios saldžia smulkme-
na - plytele šokolado Regina FRench ir 
indRa STepuRienė šventinius linkėjimus 
siūlo siųsti jų įkurtu „Šokolado paštu“.

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip susipažinote ir tapote tokiu 
tvirtu tandemu?

Regina: Mes pažįstamos jau du dešimtme-
čius, drauge studijavome. Daug keliavau, teko 
gyventi ir Amerikoje, ir Anglijoje. Esu interje-
ro dizainerė ir stiklo mozaikų kūrėja. Nors Indra 
daug metų dirbo administracinį darbą tarptau-
tinėse įmonėse, ji taip pat susijusi su menu. 
Mano bičiulė gamina veltinio aksesuarus. Abi 
pasvajodavome apie kūrybišką veiklą, tačiau 
buvome užsiėmusios savo gyvenimais, šeima 
ir verslo nekūrėme. Prieš pusantrų metų pa-
skambinau Indrai norėdama ją pasveikinti gim-
tadienio proga ir bekalbėdamos nutarėme, kad 
pats metas imtis ko nors kūrybiško, šilto ir bū-
tinai mums abiem teikiančio malonumą. Dau-
gelį metų dirbdama administracinį darbą, vis 
pagalvodavau, kad galėčiau užsiimti ir papildo-
ma veikla, kuri būtų kūrybiška, suteiktų gerų 
emocijų man ir kitiems žmonėms.

Indra: Verslo idėją padiktavo ir mūsų pa-
čių poreikiai. Juk kartais norisi pasveikinti ar 
atsidėkoti, tačiau vien atviruko, rodos, nepa-
kanka. Keliaudamos po pasaulį matėme pa-
našių idėjų, kurios mus sužavėjo, tad nutarė-
me Lietuvai pasiūlyti Šokolado paštą.

- Kas yra Šokolado paštas?
Indra: Tai 100 gramų kokybiško, lietuvių 

gamintojų juodojo ar pieninio šokolado spe-
cialioje pakuotėje, ant kurios galima užrašyti 
trumpą žinutę ir išsiųsti paštu kaip atviruką. 
Tai puiki staigmena brangiam žmogui ar vers-
lo partneriui, kuriam norite atsidėkoti, išsiųs-
ti sveikinimą ar tiesiog praskaidrinti dieną. 
Šiuo metu siūlome 19 tipų atvirukus, kurių 
keturi pasirodė visai neseniai ir yra skirti 
gražiausioms metų šventėms. Dabar didžioji 
dalis mūsų klientų - fiziniai asmenys, bet pa-
mažu naujove susidomi ir verslas. O versli-
ninkams siūlome sukurti savo dizainą, papil-
dytą įmonės logotipu ar panašiai ir taip pa-
sveikinti savo verslo partnerius. 

Regina: Pradėjus veiklą norėjosi prisidė-
ti prie kokios nors gražios iniciatyvos. Produk-
tą rinkomės labai atsakingai. Kaip minėjo In-
dra, suradome partnerius, gaminančius tikrai 
kokybišką ir skanų šokoladą, taip pat kruopš-
čiai galvojome apie pakuočių dizainą ir netgi 
popierių, kurį naudodamos dalyvaujame kli-
mato kompensavimo projekte, kuriuo siekiama 
mažinti popieriaus suvartojimą, šiltnamio efek-
tą ir atsodinti medžius besivystančiose šalyse. 
Patį dizainą norėjome sukurti kuo paprastesnį, 
estetiškesnį, suprantamą, mielą kiekvienam 
ir tinkamą įvairiomis progomis. 

- Prieš šventes žmonės sveikina dau-
giau?

Regina: Nors gyvuojame tik metus, prieš 
ypatingas progas - Kalėdas, Valentino dieną ar 
Velykas - mūsų internetinėje parduotuvėje 
„Chocopost.lt“ ir „Sokoladopastas.lt“ bei pre-

kybos vietose pasirodo specialiai šventėms 
skirti atvirukai, kuriuos žmonės noriai perka. 
Sveikintojų būna tikrai daugiau, nors žmonės 
noriai sveikina visus metus. Vasarą, kai Lie-
tuvoje buvo labai karšta, trumpam norėjome 
savo veiklą pristabdyti, nes kiek nerimavome, 
kad siunčiami šokoladai ištirps. Mūsų nuosta-
bai, žmonės daug teiravosi, rašė ir prašė šo-
kolado pašto atvirukų. Į internetinių parduo-
tuvių puslapį buvome įdėję ir įspėjimą, tačiau 
žmonių tai nesustabdė. (Juokiasi.) Tai tik pa-
rodo, kad mūsų idėja žmonėms patiko ir kad 
jie mielai naudojasi galimybe originaliai pasvei-

n Regina French
n Gimimo data: 1976 11 26

n Laisvalaikio pomėgiai: stiklo 

mozaikų, papuošalų gamyba 

n Studijos: verslo vadyba (Vilniaus 

kolegija)
n Kredo: gyvenimas, kaip šokolado 

dėžutė, niekada nežinai ką gausi (Life is 

like a box of chocolates - you never know 

what you are going to get)

dosjė

Bendra veikla - 
išBandymas 
ilgametei 
draugystei

Regina FRench

verslo žmonės

šventiniai sveikinimai keliauja ir 

„Šokolado paštu“
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kinti brangius žmones. Beje, ir per karščius 
šokoladas nukeliavo sveikas ir neištižęs. 

Dažnai lietuviški sveikinimai keliauja ir į už-
sienio šalis. Daugiausia, žinoma, į Didžiąją Brita-
niją ir kitas Europos šalis, taip pat į Braziliją, Jung-
tines Valstijas, Australiją. Šokoladiniai sveikinimai 
gali nukeliauti į bet kurį pasaulio kampelį.

- O užsieniečiai jūsų paslauga nepa-
sinaudoja?

Indra: Daugiausia užsakymų iš užsienio - 
mūsų tautiečių, gyvenančių ne Lietuvoje. Užsie-
niečiai mūsų paslauga pasinaudoja gan retai. Re-

gina jau daug metų yra viena iš Kalėdų mugės 
organizatorių, tad ji pažįsta užsienio šalių amba-
sadorius Lietuvoje ir jų žmonas. Šokolado paštas 
visus tikrai žavi, jie kartais pasinaudoja mūsų pa-
slauga ir pasveikina artimuosius, tačiau plėtra 
užsienyje nėra mūsų prioritetas ir kitose šalyse 
nesireklamuojame. Mes akcentuojame, kad ir šo-
koladas, ir idėja yra lietuviška, skirta mūsų šalies 
rinkai, todėl ir atvirukuose tik lietuviški užrašai. 

- Įkūrėte mažąją bendriją. Koks tai 
verslo modelis ir kodėl neįkūrėte užda-
rosios akcinės bendrovės?

Indra: Iš pradžių atrodė, 
kad sugalvosime, koks bus 
dėžutės maketas, pasi-
rinksime spaustuvę, šo-
kolado tiekėjus ir viskas, 
tačiau iš tiesų viskas buvo 
sudėtingiau, nei atrodė. Įkūrė-
me mažąją bendriją, nes tai vienas paprastes-
nių modelių, sukurtų Lietuvoje pradedantiems 
verslą, kur kas patogesnis nei UAB: nereikia 
pradinio kapitalo, paprastesnė ir buhalterinė 
apskaita, mažesni mokesčiai. Dėl šių priežas-
čių šis modelis patraukliausias pradedantiems 
verslininkams. Tačiau ir nutarus įkurti mažą-
ją bendriją darbų netrūko, teko sutvarkyti ga-
lybę steigimo dokumentų. Šokolado paštas vis 
dar nėra pagrindinė mūsų veikla, todėl labai 
svarbu, kad laisvalaikiu verslaudamos turėtu-
me kuo mažiau rūpesčių. 

- Šokolado pašto komanda - jūs dvi?
Regina: Taip, dirbame dviese. Žinoma, 

prieš šventes užgriuvo tiek darbų, kad gruo-
džiui teko susirasti pagalbininkų. (Šypsosi.) 
Norime savo gaminį parodyti žmonėms, dėl 
to dalyvaujame mugėse, pristatymuose, o ir 
užsakymų kur kas daugiau. Tačiau manau, 
kad mudvi esame puikus tandemas. Gerai 
sutariame, mokame pasidalyti darbus ir pa-
reigas. Kadangi esame senos geros draugės, 
dirbti vienas malonumas, vargu ar su nepa-
žįstamais žmonėmis taip gerai sutartume ir 
taip sėkmingai darbuotumės. Juokaujame, 
kad bendra veikla - išbandymas ilgametei 
draugystei, bet kol kas visus sunkumus kar-
tu įveikiame be pykčių, padedame viena kitai, 
viena kitą papildome, palaikome.

ir šokoladas, 
ir idėja yra 
lietuviška, skirta 
mūsų šalies 
rinkai, todėl ir 
atvirukuose tik 
lietuviški užrašai

Indra StepurIenė

n Indra Stepurienė
n Gimimo data: 1975 04 08
n Laisvalaikio pomėgiai: iškylos gam-
toje, jodinėjimas, knygos, muzika, mada
n Studijos: verslo vadyba ir  
administravimas (Vilniaus universitetas)
n Kredo: svajok atsargiai - svajonės 
pildosi

dosjė

verslo žmonės

„Šokolado pašto“ įkūrėjos Regina 
French (kairėje) ir Indra Stepurienė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Šokoladai supakuoti į specialias 
pakuotes, ant kurių galima užrašyti 
sveikinimą ir išsiųsti paštu kaip atviruką

„Šokolado pašto“ nuotr.
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„Laisvalaikis“ visus metus rašė apie žinomus vairuojančius žmones, domėjosi, kokių 
markių automobilius jie vairuoja, kokioms spalvoms teikia pirmenybę ir kas turi  
didžiausią vairavimo patirtį. Taigi pateikiame jums „Metų ratų“ dėsningumus. 

Ratai

„Metų ratai“
„Laisvalaikio“ rinkimai: 

Populiariausia 
spalva 

Lietuviai vis dažniau renkasi ne praktiš-
kų, o gražių spalvų automobilius. Daž-
niausiai 2014 metais „Laisvalaikio“ kal-
binti žmonės vairavo mėlynos spalvos 
automobilius. Tad mėlynoji ir karaliauja 
pirmoje topo vietoje. 

1 vieta. Mėlyna spalva
2 vieta. Pilka spalva
3 vieta. Balta spalva

Tarp šios nominacijos nugalėtojų ir mėly-
nojo „Peugeot 206“ savininkas „Info TV“ 
žinių vedėjas VIkToras JakoVLeVas. 

Didžiausia vairavimo patirtis 

1 vieta. rankinių dizainerė aušra Haglund - 32 metai
2 vieta. LNk televizijos laidų vedėjas rolandas Vilkončius - 21 metai
3 vieta. Vairuojančių moterų asociacijos įkūrėja asta Jonušienė - 20 metų

Turinti 32 metų vairavimo patirtį  
rankinių dizainerė aušra HagLuND 
yra estetė net ir kalbant apie automo-
bilius, ji vairuoja ryškiai raudoną  
„Lexus“ markės automobilį.

Populiariausia markė
1 vieta.  „Volkswagen“ 
2 vieta. „saab“
3 vieta. „BMW“, „Toyota“, „Volvo“

Tarp šios nominacijos nugalėtojų - „Volkswagen 
golf“ vairo kapitonė dainininkė MoNIka LINkyTė.
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Ratai

„Metų ratai“
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Man autoMobilis 
niekada nebuvo 
stiliaus dalis ir 
nesuprantu tų, 
kurieMs taip yra. 
aš Manau, kad 
tokie žMonės yra 
tušti iš esMės 

Parengė Ringailė StulPinaitė

Didžiausia vairavimo patirtis 

1 vieta. Rankinių dizainerė Aušra Haglund - 32 metai
2 vieta. LNK televizijos laidų vedėjas Rolandas Vilkončius - 21 metai
3 vieta. Vairuojančių moterų asociacijos įkūrėja Asta Jonušienė - 20 metų

važiuodaMos su 
dukra Melani 
žaisdavoMe 
žaidiMą „kuris 
autoMobilis 
gražiausias“, 
rinkdavoMe 
MuMs labiausiai 
patinkančias 
Mašinas. ir 
pastebėjoMe, 
kad dažniausiai 
pasitaikantis 
MuMs gražus 
autoMobilis yra 
„lexus“ Markės
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Grožio paletė

Naujametė naktis - viena progų, kai  
norisi atrodyti pritrenkiančiai, ryškiai ir 
rinktis mums neįprastus bei neišbandytus 
makiažo sprendimus. Vizažo specialistai 
pristato kelias drąsias idėjas norinčioms 
išsiskirti, o nedrįstančioms eksperimen-
tuoti - santūrią klasiką.

Kuklioms: spalvų minimalizmas

pagrindiniai vadinamojo „Nude“ (angl. 
„kūno spalvų“) makiažo principai - gerai 
paruošta veido oda, lengvi šešėliai, švelniai 
paryškintas antakių linkis, rausvos ar kūno 
spalvos lūpos, šiek tiek blakstienų tušo. 
pasirinktos spalvos turi atitikti natūralias 
moters spalvas.

Makiažas: Birutė Pajedienė

Drąsioms: klasika kitaip

Klasika tapęs padūmavusių akių makiažas tinka ir per šventes. Šia proga nereikia 
apsiriboti vien juodu makiažu, jį galima pagyvinti madingiausiomis šio sezono 
spalvomis, klijuojamais kristalais ar dirbtinėmis blakstienomis.

Makiažas: Birutė Pajedienė

Klasikos gerbėjoms: aukso spindėjimas

pasirinkę klasiką neprašausite: šį sezoną madingas aukso žvilgesys itin tinka per 

šventes. Jei akis pagražinate subtilesniu akių makiažu, ryškiau pasidažykite lūpas.

Makiažas: Goda Skuodytė

Ryčio Gasparavičiaus nuotr.

Inesos Čekolis-Ščiočinos nuotr.

Nuo aukso spindesio
iki natūralumo
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kuklioms: spalvų minimalizmas

Pagrindiniai vadinamojo „Nude“ (angl. 
„kūno spalvų“) makiažo principai - gerai 
paruošta veido oda, lengvi šešėliai, švelniai 
paryškintas antakių linkis, rausvos ar kūno 
spalvos lūpos, šiek tiek blakstienų tušo. 
Pasirinktos spalvos turi atitikti natūralias 
moters spalvas.

Makiažas: Birutė Pajedienė

Karnavalui: Ožkos metų įvaizdis

Teminiai vakarėliai - vieta eksperimentuoti, 
žaisti spalvomis ir išdrįsti atrodyti kitaip. 
Klasikinis makiažas, paįvairintas dirbtinėmis 
blakstienomis ir šiek tiek fantazijos, gali 
būti puikaus šventinio kostiumo dalis. 

Makiažas: Jelena klasinskaJa (BOMOnD grožio 
salonas). Šukuosena: armandas FeDOrOvičius

l Prieš vakarėlį ar ypatingą progą galima rinktis 
specialią kosmetiką su vašku ir silikonu - ji išlieka gan 
ilgai. Žinoma, nepiktnaudžiaukite - priemonių su šiomis 
medžiagomis kasdien naudoti nereikėtų.

l Kosmetikos kompanijos gamina ir specialų pagrindą 
lūpoms, kuris padeda lūpų dažams išlikti ilgiau, drėkina 
lūpas. Patartina, kad šis pagrindas būtų kreminės spalvos, 

tada lūpų spalva atrodys šviesiau. Lūpos ilgiau išliks 
padažytos, jei naudosite ir lūpų pieštuką.  

l Prieš tepant šešėlius būtina tinkamai paruošti vokų odą. 
Pirma ją nusausinti biria ar kompaktine pudra, geriausia - 
permatoma. Tuomet ant vokų vertėtų užtepti šešėlių 
pagrindo, kuris išlygina voką, neleidžia šešėliams subėgti 
į raukšleles, daro odą matinę ir paslepia nepageidaujamą 

atspalvį. Be to, pagrindas gerina odos ir šešėlių sukibimą, 
padeda šešėlius lengviau išsklaidyti, išgauti ryškesnes 
spalvas, o makiažas išlieka pastebimai ilgiau. 

l Kad makiažas išliktų ilgiau, akių kontūrų pieštuką 
naudokite po to, kai užtepėte toninį kremą ir papudravote. 
Tuomet dar kartą galite papudruoti pieštuko liniją ar 
užtepti vokų šešėlius - taip fiksuosite pieštuką.

nepaMirŠkite

Arba ryškios akys, arba ryškios lūpos. Kiekvienai moteriai 

tinka prigesintos akys ir raudonos lūpos arba tamsios akys 

ir pastelinės spalvos lūpų dažai. Tokiu atveju veidas neatro-

do vulgariai, išlaikomas subtilumas. Galima rinktis tarpinį 

variantą - pusiau ryškios akys ir pusiau ryškios lūpos.

Auksinė makiažo         
TAisyKlė

Nuo aukso spindesio
iki natūralumo

Ryškioms: madingiausi tonai
Šio sezono populiariausia spalva - violetinė ir jos atspalviai: bordo, burgundiškojo vyno, baklažanų ar alyvinė, taip pat mėlyna ir žalia. itin prabangiai makiaže atrodo smaragdinė ir indigo spalvos.

Makiažas: Birutė PajedienėIn
es
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Grožio PAleTė
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Besibaigiantys 2014-ieji išliks atmintyje ne tik dėl gražių vestuvių ir 
vaikų gimimo, bet, deja, ir dėl skyrybų. Šiais metais iširo nemažai  
porų, kurias įpratome matyti garsenybių kronikos puslapiuose.

Dženifer lopes ir kasperas smartas
Šiemet neliko dar vienos žvaigždžių poros - Dženifer Lopes (Jennifer Lopez, 45) ir 
Kasperas Smartas (Casper Smart, 27) nutarė išsiskirti. Jie buvo drauge 3 metus, 
bet paskui JLo nusprendė nutraukti santykius su jaunuoju savo draugu. Nors 
Kasperas kovojo, kaip galėjo, - sekiojo Dženifer iš paskos, buvo šalia, kad ir kur 
ji eitų, bet paskui vis dėlto pasidavė. Išsiskyrimo priežastis taip ir liko nežinoma.

Metų išsiskyrimai
ŽvaigŽdės

Gvinet peltrou ir krisas martinas
Nepriekaištinga ir ideali Gvinet Peltrou (Gvyneth Paltrow, 42) vis dėlto nusibodo savo vyrui Krisui 
Martinui (Chris Martin, 37), grupės „Coldplay“ solistui, ir jis pabandė ieškoti laimės valiūkiškos 
ir linksmos aktorės Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence, 24) draugijoje. Tiesa, garsūs sutuoktiniai, 
drauge nugyvenę 11 metų ir susilaukę 2 vaikų, skyrybų kol kas neįteisino, bet Gvinet vargu ar atleis 
vyrui neištikimybę. Nors K.Martino romaniukas su Dž.Lorens, atrodo, jau ir pasibaigė. 

Džastinas BiBeris ir selena Gomes
Džastino Biberio 
(Justin Bieber, 20) 
ir Selenos Gomes 
(Selena Gomez, 22) 
audringas romanas 
šiemet buvo 
nuolatinė pokalbių 
tema. Įsimylėjėliai, 
kurie yra skyręsi ir 
anksčiau, bandydavo 
sulipdyti pašlijusius 
santykius, o dabar, 
regis, išsiskyrė  
visam laikui. Pasak 
gandų, išsiskyrimo 
priežastis - mode-
lis Kendal Džener 
(Kendall Jenner, 
19), Kim Kardašian 
(Kim Kardashian) 
sesuo. Anksčiau ji 
labai draugavo su 
Selena, kol atkreipė 
dėmesį į Džastiną. 
Nuo tada merginų 
draugystė ir 
nutrūko. Pora 
išsiskyrė, o Selena 
ir Kendal nebesis-
veikina.
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DeiviDas 
Duchovnis 
ir Tėja leoni

Šiemet iširo dar 
viena tvirta sąjunga - 
aktorius Deividas 
Duchovnis (David 
Duchovny, 54) ir jo 
žmona Tėja Leoni 
(Tea Leoni, 48) 
nutarė išsiskirti po 
17 santuokos metų. 
Skyrybų prašymą 
įteikė Tėja, nes 
nepajėgė susitaikyti 
su vyro silpnybe, 
kurią jis vadino 
„seksualine prik-
lausomybe“ ir net 
bandė gydytis. Iš 
tiesų Deividas tiesiog 
buvo neištikimas, 
ir žmonai tai galop 
nusibodo.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

anTonijus BanDerasas ir Melani GrifiT
Bene garsiausiai 2014 m. nuskambėjo Antonijaus Banderaso (Antonio Banderas, 54) ir 
Melani Grifit (Melanie Griffith, 57) skyrybos. Pora drauge gyveno 18 metų, įveikė daug 
sunkumų, tokių kaip Melani priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų bei tradicinės 
ispaniškos Antonijaus šeimos priešiškumas jai. Atrodė, kad šios poros jau niekas neišskirs, 
bet... M.Grifit panaikino ant peties ištatuiruotą vyro vardą ir pareiškė, kad įteikė skyrybų 
prašymą. A.Banderasas laiko veltui neleido ir iškart užmezgė romaną su Nikole Kempel 
(Nicole Kempel), bankininke iš Olandijos. Tiesa, įsivaizduoti, kad 54 metų aktorius dabar 
išsirinks kokią nors vieną moterį, yra sunku, nes išsiskyręs su žmona jis visai paleido 
vadžias ir linksminasi su merginomis naktiniuose klubuose.

GvineT PelTrou ir krisas MarTinas
Nepriekaištinga ir ideali Gvinet Peltrou (Gvyneth Paltrow, 42) vis dėlto nusibodo savo vyrui Krisui 
Martinui (Chris Martin, 37), grupės „Coldplay“ solistui, ir jis pabandė ieškoti laimės valiūkiškos 
ir linksmos aktorės Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence, 24) draugijoje. Tiesa, garsūs sutuoktiniai, 
drauge nugyvenę 11 metų ir susilaukę 2 vaikų, skyrybų kol kas neįteisino, bet Gvinet vargu ar atleis 
vyrui neištikimybę. Nors K.Martino romaniukas su Dž.Lorens, atrodo, jau ir pasibaigė. 

Mera ja keri ir nikas kenonas
Meraja Keri (Mariah Carey, 45) ir Nikas Kenonas (Nick Cannon, 34), kurie visaip stengėsi 
atrodyti ideali pora, po 6 šeimyninio gyvenimo metų 2014 m. vasarą taip pat įteikė skyrybų 
prašymus. Kad ir kaip stengėsi Meraja išlaikyti vyrą, net apsauginius samdė, kad pažabotų 
jo trauką kitoms moterims, bet viskas veltui... Nikas vis dėlto išslydo iš dainininkės, kuri 
vyresnė už jį 11 metų, kibių rankų. Neabejojame, kad N.Kenonui tai - pergalė!

DžasTinas BiBeris ir selena GoMes
Džastino Biberio 
(Justin Bieber, 20) 
ir Selenos Gomes 
(Selena Gomez, 22) 
audringas romanas 
šiemet buvo 
nuolatinė pokalbių 
tema. Įsimylėjėliai, 
kurie yra skyręsi ir 
anksčiau, bandydavo 
sulipdyti pašlijusius 
santykius, o dabar, 
regis, išsiskyrė  
visam laikui. Pasak 
gandų, išsiskyrimo 
priežastis - mode-
lis Kendal Džener 
(Kendall Jenner, 
19), Kim Kardašian 
(Kim Kardashian) 
sesuo. Anksčiau ji 
labai draugavo su 
Selena, kol atkreipė 
dėmesį į Džastiną. 
Nuo tada merginų 
draugystė ir 
nutrūko. Pora 
išsiskyrė, o Selena 
ir Kendal nebesis-
veikina.

keli osBurn 
ir MeTju 
MosharTas
Keli Osburn (Kelly 
Osbourne, 30) ir Metju 
Moshartas (Matthew 
Mosshart, 30) atrodė 
ideali pora - gražūs, 
laimingi, įsimylėję... 
Jie net paskelbė 
apie sužadėtuves ir 
būsimas vestuves, 
bet štai 2014 m. 
sausį išaiškėjo, kad 
M.Moshartas daini-
ninkei yra neištikimas 
su padavėja! Keli 
tiesiog įniršo ir, aišku, 
nutraukė sužadėtuves. 
Beje, apie jaunikio 
neištikimybę žvaigždė 
sužinojo paskaičiusi jo 
susirašinėjimą socia-
liniame tinkle.

ŽvaigŽdės
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ŽvaigŽdės

Dar neseniai Kameron Dias (Cameron 
Diaz) sakė nesvajojanti apie vedybas 

EPA-Eltos nuotr.

K.Dias susižadėjo su rokeriu B.Madenu
Užkietėjusi viengungė, aktorė Kameron Dias (Cameron 

Diaz, 42) susižadėjo su roko grupės „Good Charlotte“ gitaristu 
BenDžiU maDenU (Benji madden, 35), patikimi šaltiniai 
pranešė leidiniui „Us Weekly“. „B.madenas lengvai įsimyli, 
tačiau šį kartą tai tikra, ir jis surado puikią merginą“, - tvirtino 
šaltinis. Vienas iš gitaristo draugų rugsėjį sakė „Us Weekly“, 
kad B. madenas rimtai žiūri į santykius su K. Dias. „Ji negalvoja 
apie vedybas, tačiau nori susilaukti vaikų, o jis visų pirma nori 

susižadėti ir vesti K.Dias“, - pasakojo artimas poros bičiulis.
savo išvaizda ir tatuiruotėmis išsiskiriantis B.madenas itin 

patinka Holivudo aktorės K.Dias mamai, kuri šiais dukros santykiais 
labai džiaugiasi ir tikisi, kad jis būtent tas vyras, su kuriuo aktorė susies 

visą likusį gyvenimą. Pora susitikinėja nuo šių metų gegužės. Prieš tai K.Dias buvo 
užmezgusi romaną su dainininku Džastinu Timberleiku (Justin Timberlake) ir beisbolo 
žaidėju aleksu rodrigesu (alex rodriguez). B.madenas anksčiau susitikinėjo su garsiąja 
viešbučių tinklo „Hilton“ paveldėtoja Peris Hilton (Paris Hilton).

 

JAV teismas neleido B.Pitui 
tapti prisiekusiuoju

Los andželo teismas neleido Holivudo aktoriui BreDUi  
PiTUi (Brad Pitt, 51) tapti prisiekusiųjų žiuri nariu. Kaip spaudai 
pasakojo aktoriaus artimi bičiuliai, B.Pitas gavo kvietimą atvykti 
gruodžio 11-ąją į teismą pokalbio dėl galimo jo įtraukimo į prisie-
kusiųjų žiuri. Bet po trumpos apklausos teismas atsisakė suteik-
ti jam šiuos įgaliojimus. sprendimas buvo motyvuojamas tuo, kad 
būsimas procesas sulauktų pernelyg daug dėmesio, o kitų jo da-
lyvių verdiktas galėtų būti neobjektyvus. „neįmanoma įsivaizduo-
ti B.Pito kaip prisiekusiųjų žiuri nario. nėra garantijų, kad kitiems 
vienuolikai prisiekusiųjų jo nuomonė nedarys įtakos“, - nuspren-
dė Los andželo teisininkai.
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Išankstinė Madonos kalėdų dovana
Amerikiečių muzikos žvaigždė MAdonA (Madonna,56) praėjusį šešta-

dienį netikėtai paskelbė šešias dainas iš naujojo savo albumo. Tai yra „iš-
ankstinė Kalėdų dovana“, - pareiškė atlikėja.

naujas Madonos albumas „Rebel Heart“ parduotuvių lentynose pasiro-
dys tik 2015-ųjų kovą. dainininkė nusprendė dalį dainų paskelbti anksčiau 
laiko, nes kai kurie studijiniai įrašai  nelegaliai jau pasirodė internete. „Aš 
noriu, kad mano gerbėjai klausytųsi užbaigtų dainų, o ne tokių, kurios šiuo 
metų kursuoja“, - pabrėžė Madona.

Tarp dabar paskelbtų dainų yra ir singlas „Living for Love“, kuris turė-
jo pasirodyti per Valentino dieną vasario 14-ąją. Pastarąjį kartą Madonos 
albumas „MdnA“  išėjo 2012  metais.

ŽvaigŽdės

Atlikėja GVen STefAni 

(Gwen Stefani,45) visada gar-

sėjo išskirtiniu stiliaus pojūčiu 

ir buvo daugeliui sektinas pa-

vyzdys. dabar ji bus dar ir ti-

tuluota. Los Andžele vykusių 

žurnalo „People“ apdovanoji-

mų ceremonijoje ji atsiėmė 

Metų stiliaus ikonos apdova-

nojimą. Šioje apdovanojimų 

ceremonijoje atlikėja surengė 

ir įspūdingą pasirodymą.

 

JAV teismas neleido B.Pitui 
tapti prisiekusiuoju

Los Andželo teismas neleido Holivudo aktoriui BRedui  
PiTui (Brad Pitt, 51) tapti prisiekusiųjų žiuri nariu. Kaip spaudai 
pasakojo aktoriaus artimi bičiuliai, B.Pitas gavo kvietimą atvykti 
gruodžio 11-ąją į teismą pokalbio dėl galimo jo įtraukimo į prisie-
kusiųjų žiuri. Bet po trumpos apklausos teismas atsisakė suteik-
ti jam šiuos įgaliojimus. Sprendimas buvo motyvuojamas tuo, kad 
būsimas procesas sulauktų pernelyg daug dėmesio, o kitų jo da-
lyvių verdiktas galėtų būti neobjektyvus. „neįmanoma įsivaizduo-
ti B.Pito kaip prisiekusiųjų žiuri nario. nėra garantijų, kad kitiems 
vienuolikai prisiekusiųjų jo nuomonė nedarys įtakos“, - nuspren-
dė Los Andželo teisininkai.

Madona (Madonna) 
netikėtai paskelbė 
šešias dainas iš 
naujojo savo albumo

EPA-Eltos nuotr.
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Įvertintas Gven Stefani  
(Gwen Stefani) stiliaus pojūtis

EPA-Eltos nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Kada šventės yra geros ir laukia-
mos, o kada - ne?

- Šventinis laikotarpis yra šiltas ir jaukus 
pirmiausia tiems žmonėms, kurie yra ramūs 
savo viduje, nepasiduoda visam tam masiniam, 
chaotiškam švenčių pasiruošimui, tiems, kurie 
gerai sutaria su artimaisiais ir palaiko su jais 
šiltus santykius. Visuomet lengviau žmonėms, 
šventes priimantiems adekvačiai. Šventės yra 
smagus dalykas, bet neturi būti peržengiamos 
normalumo ribos. Viskas, kas yra per prievar-
tą, nepavyksta. Tiems, kurie turi šeimas, gerai 
sutaria, šventės yra mielos, o pagalvokime, 
kiek yra vienišų žmonių... Tai yra bene vienin-
telės metų šventės, kurios žmonėms, neturin-
tiems galimybių švęsti, jaučiantiems finansų 
trūkumą, sukelia vidinį pasipriešinimą. 

- Kodėl didžiosios metų šventės kartais 
sukelia neigiamas emocijas, depresiją?

- Viena priežasčių, dėl ko žmonės prieš 
šventes jaučiasi pamišę ir pavargę, - rūpesčių 
sukeliamas chaosas. Yra sukurta per daug ri-
tualų, kuriuos turime atlikti prieš šventes ir 
tarpušvenčiu. Tai ir paruošti vaišingą, gausų 
šventinį stalą, aplankyti gimines ir artimuosius 
ir panašiai. O dar kai būna kelios laisvos šven-
tinės dienos, visi jaučiasi įpareigoti per tą lai-
ką būtinai nuveikti ką nors ypatingo. Bendras 
chaosas žmones labai išvargina. Liūdna gali 
būti ir dėl to, kad labai padidinami lūkesčiai ir 
dirbtinai sukeliamas efektas, kad visi per šven-
tes turi būti labai laimingi. Kyla stresas iš vis-
ko, nes juk tam, kad šventės būtų gražios, 
geros ir sočios, reikalingi tikrai nemaži finan-
siniai ištekliai. Norisi, kad visi būtų patenkin-
ti. Įdomiausia, jei pasakytume artimam žmo-
gui, kad tas šventinis maratonas jau lenda per 
gerklę, greičiausiai liktume nesuprasti. Ir juk 
nepatogu būti pavargusiam, nepasiruošusiam. 
Kaip tu čia nesiruoši, negaminsi, kaip čia šven-
tės be naujos suknutės.

- Tačiau juk ne visi pasiduoda tai ma-
sinei psichozei? Kokie žmonės atlaiko 
šventes nepametę galvos?

- Ramiai mąstantis žmogus sakytų: „Tai 
yra tikrai gražios šventės, bet tai masinei 
karštinei ir psichozei aš nepasiduodu ir ne-
sijaučiu dėl to kaltas.“ Jautresnės psichikos 
žmogui yra tikrai labai sunku atlaikyti spau-
dimą, nes jis tampa masinis. Juk susitinki 
gatvėje pažįstamą žmogų ir prasideda klau-
simai, kur ketinate sutikti Kalėdas ir Nau-
juosius. Brandžiai asmenybei, esančiai tai-
koje su pačiu savimi, viskas yra gerai. Jis 
sako: „Ai, būsiu su šeima arba tinginiausiu.“ 
O jautresniam arba tam, kuris negali sau tiek 

Psichologijos kodas

Šventinis laikotarpis. 
Kam jis smagus, o kam varginantis?

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai - didžiosios metų šventės, kurioms  
tikriausiai vienaip ar kitaip ruošiasi visi. Tačiau vieni šį šventinį  
laikotarpį sutinka ir išgyvena pakiliai, su gera nuotaika ir pozity-
viomis emocijomis, o kitiems tai yra tikras galvos skausmas,  
varantis į neviltį. Apie tai, kodėl vieniems svarbiausios metų  
šventės yra mielos, o kitiems tiesiog papildomas vargas,  
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su psichologe EgLE PELiENE.

Šventinis 
laiKotarpis tarsi 
telesKopas visas 
mūsų problemas 
labai iŠdidina
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leisti finansiškai, Kalėdų laikotarpis tampa 
per sunkus, nepakeliamas.

- O ką galima pasakyti apie žmones, 
kurie lyg ir sutaria su artimaisiais, viskas 
yra gerai, bet štai švenčių nemėgsta?

- Manau, kad tai yra vidinis maištas.  
Šv. Kalėdos kaip ir gimtadieniai - norim mes jų 
ar ne, jie ateina ir praeina. Tačiau ar mes lau-
kiame jų, ar jos mums patinka, priklauso nuo 
požiūrio į mus supantį pasaulį. Nebūtina juk 

pasiduoti chaosui, pulti į melancholiją, depresi-
ją, liūdesį. Gali būti, kad toks žmogus pats su 
savimi nesutaria, nors išoriškai atrodo, kad jam 
viskas gerai. Kalėdų laikotarpis, Naujieji išryš-
kina visus jautrius dalykus, iškelia ant pjedes-
talo tai, kas tavyje stringa. Atsiranda sentimen-
tai, galbūt kai kuriems šventės sukelia liūdesį 
dėl kokių nors artimųjų netekčių, dėl neseno 
išsiskyrimo su antrąja puse, nes šias šventes 
jau teks sutikti vienam ar su kitais žmonėmis. 
Tų priežasčių yra labai daug. Tiesiog šventinis 
laikotarpis tarsi teleskopas visas mūsų proble-
mas labai išdidina ir mes su jomis susiduriame 
akis į akį, nors eilinę dieną gal visai sau dėl to 
nekvaršintume galvos. Šv. Kalėdos yra ne kas 
kita kaip mūsų pačių projekcija iš vidaus į išorę. 
Apskritai esame ramūs, stabilūs, sveiki, pakan-
kamai laimingi, sakome, kad Kalėdų laukiame. 
Ypač tuomet, kai su mus supančiais žmonėmis, 
artimaisiais santykiai yra geri. 

- Po Kalėdų laukia Naujieji metai. Ar 
ši šventė nėra per daug sureikšminama? 

- Daugelis Lietuvoje nebesureikšmina 
Naujųjų metų šventės. Tačiau yra žmonių, 
kuriems net Kalėdos yra mažiau reikšminga 
šventė nei Naujieji. Tai labai priklauso nuo 
draugų kompanijos, susiklosčiusių tradicijų 

ir panašiai. Prieš daug metų 
Kalėdas reikėjo švęsti 
slapčia, o Naujuosius su-
tikti buvo galima tran-
kiai. Tos kartos žmo-
nėms Naujieji taip ir liko 
būtina ir svarbi šventė. Vis 
daugiau žmonių supranta, kad čia tik kalen-
dorinis pasikeitimas ir labiau laukia kinų Nau-
jųjų metų. O kai kuriems čia yra dar viena 
psichozė - manymas, kad būtinai reikia eiti ir 
švęsti, įsimaišyti į minią ir t.t. 

- Ar nesijaučiame tarsi įpareigoti bū-
tinai švęsti, nes antraip galime likti ne-
suprasti? 

- Gali taip būti, kad jautiesi verčiamas 
švęsti, nes bijai likti nesuprastas draugų, jei-
gu to atsisakysi. Bet čia vėl viskas priklauso 
nuo to, kaip mes jaučiamės viduje. Jei esi 
užtikrintas ir žinai, kas tau patinka, tai tu ir 
nebijai daryti bei rinktis to, kas tau patinka. 
Tuomet nėra jokio streso, o kaip tik atvirkš-
čiai - tuomet yra daug laimės. Jeigu savo stip-
rybę vertini pagal tai, kaip tave vertina kiti, 
tai žinoma, kad, negavęs kvietimo su kuo 
nors švęsti Naujuosius, jausiesi sugniuždytas. 
Jeigu tau svarbu, kas tave kviečia, kiek tu esi 
reikšmingas draugams. Bet tai svarbu tik tuo-
met, jeigu mūsų savivertė kinta nuo to, kaip 
mus vertina kiti. Jei mes vertiname save to-
kius, kokie esame, adekvačiai, tai negavus 
kvietimo nėra ir jokios problemos. 

Jeigu šventi - džiugu, jeigu nepakvietė - de-
presija. Čia kraštutinumai. Bet taip mąstantys 
žmonės finale vis tiek nebus labai laimingi, nei 
kad šventė, nei kad nešventė. Jeigu apskritai 
žmogus neturi ramybės savyje ir gyvenime, tai 
negalima manyti, kad masiškai visiems šven-
čiant, kur didelė psichozė, jis atras tą ramybę. 
Čia yra bandymas bėgti nuo savęs. 

- Kokie mūsų prioritetai?
- Viskas priklauso nuo to, kiek žmogus yra 

adekvatus sau ir pasauliui. Svarbu ir tai, kaip 
mes nusistatome prioritetus. Vieniems svarbu 
tai, kiek jie skirtingų mišrainių padės ant šven-
tinio stalo, o kitiems - tai, kad jie praleis laiką 
su šeima, brangiais artimais žmonėmis... Tai-
gi jei koncentruojamės į dovanų dydį ir patie-
kalų skaičių bei savęs pademonstravimą, ži-
noma, kad pavargstame nuo švenčių. O jei į 
buvimą su artimaisiais ir gerą nuotaiką, tuo-
met šventės yra mielos ir laukiamos.

Šventinis laikotarpis. 
Kam jis smagus, o kam varginantis?

l Keliami per dideli lūkesčiai tiek tam, kokias 

dovanas tikimės gauti, tiek tam, kaip bus praleistas 

visas šventinis laikotarpis.

l Pasidavimas masiniam chaosui.

l Baimė šventes sutikti kitaip, nei iš mūsų tikisi 

artimiausia aplinka.

l Finansiniai sunkumai ir nesutarimai, artimųjų 

netektys. 

švenčių laikotarpį apsunkina

Psichologijos kodas

„Tokių vienareikšmių būdų ir sprendimų, kaip 
to išvengti, nėra, nes visų žmonių gyvenimai ir 
požiūriai yra skirtingi. Bet keli būdai gali padėti 
tai išgyventi lengviau“, - sako E.Pelienė.

1 Pirmiausia reikėtų lėtinti tempą. Apie dovanas 
pradėti galvoti dar spalio mėnesį, kad nereikėtų 
paskutinėmis dienomis dėl to pamesti galvos.

2 Šventinio stalo meniu taip pat reikėtų apgalvoti 
iš anksto. Yra produktų, kurie gali stovėti, jais 
derėtų pasirūpinti irgi ne paskutinę dieną. 

3 Susidaryti sąrašą, kiek bus žmonių, ką  
reikia nupirkti, kur nuvažiuoti, kuo pasirūpinti.  
Tai padės planuoti laiką, finansus ir 

           išvengti streso. 

4 Sumažinti lūkesčius, nes per šventes dažnai savo 
lūkesčius kitiems žmonėms ir įvykiams padidiname 
neadekvačiai ir liekame nusivylę. 

5 Stresą mažina ir išankstinis perspėjimas draugams, 
kad šiais metais Naujuosius sutiksite kitaip, neisite 
į masines šventes. Svarbiausia nebijoti likti  

          nesuprastiems, nes tai yra mūsų gyvenimas. 

Būdai, kaip išvengti šventinės psichozės ir depresijos

Eglė Pelienė
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Neapolio kalėdinės eglutės 
apsaugomos nuo vagių

Šį sezoną kalėdinės eglutės Italijos 
mieste Neapolyje bus apsaugotos spy-
nomis ir grandinėmis, kad jų negalėtų 
nugvelbti vagys. Praėjusiais metais Ne-
apolio gyventojai vieną rytą išvydo sce-
ną, panašią į filmo „Kaip Grinčas Kalė-
das vogė“ vaizdus: iš pirkėjų pamėgtos 
prabangios „Galleria Umberto“ galeri-
jos buvo pavogta šešių metrų aukščio 
kalėdinė eglė.

Miesto gyventojams šiemet teko pa-
sitelkti apsukrumą ir apsaugoti Kalėdų 
puošmenas nuo vagių nagų. Miesto eglės, 
įskaitant ir eglutes daugiabučiuose na-
muose, bus papuoštos ne tik žaisliukais 
ir švieselių girliandomis, bet ir spynomis 
bei grandinėmis. Kalėdų eglės diskusijų 
sukėlė ne tik Italijoje, bet ir Prancūzijoje, 
mat Rusija Paryžiui padovanojo 80 tūkst. 
eurų vertės kalėdinę eglę. Nors Rusijos 
ambasadorius Prancūzijoje teigė, kad do-
vana buvo „taikos ženklas“, kritikai tvir-
tina, kad tai tik dar vienas Maskvos už-
sakytas viešųjų ryšių triukas.

Uždrausta tatuiruoti gyvūnus
JAV Niujorko valstijoje uždrausta ta-

tuiruoti naminius gyvūnus ir verti jiems 
auskarus. Atitinkamas įstatymas įsiga-
lios po trijų mėnesių. „Tai gyvūnų kan-
kinimas“, - pareiškė valstijos guberna-
torius Endriu Kuomas (Andrew Cuo-
mo). Naujasis įstatymas draudžia tatui-
ruotes ir auskarus „katėms, šunims ir 
kitiems naminiams gyvūnams kosmeti-
kos tikslais ar šeimininko džiaugsmui“. 
Tačiau, pavyzdžiui, įsagai ausyse gyvū-
nų identifikavimui ir toliau leistini.

Kaip dažnai naminiai gyvūnėliai 
Niujorke iki šiol būdavo puošiami tatui-
ruotėmis ar auskarais, nežinoma. Ta-
čiau ateityje kiekvienam, kas nusižengs 
įstatymui, grės iki 250 dolerių bauda ir 
iki 15 dienų kalėjimo.

Karališkieji pingvinai
Antibų (Prancūzija) Marinelando gyvūnų parke karališkuosius 

pingvinus (Aptenodytes patagonicus) prižiūri Santa Klausas. 

Ekstremalų  
atostogos

Būrelis Seulo (Pietų Ko-
rėja) policininkų, mėgstančių 
alpinizmą, kalėdinį atostogų 
sezoną nutarė praleisti kop-
dami į kalnus, esančius neto-
li Seulo. Žinoma, pasirūpinta 
ir atitinkama apranga. 

Įdomybės
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įdoMybės

Lietuviški 
didžiųjų švenčių ypatumai
Kada lietuviai pradeda ruoštis šventėms, kokias dovanas perka, kiek pinigų joms išleidžia ir ką deda ant šventinio stalo - visa tai 
atskleidė prekybos tinklo „Maxima“ užsakymu atlikta Lietuvos gyventojų nuomonės apklausa. Jos duomenimis, didžiąsias metų 
šventes lietuviai dažniausiai sutinka su šeima ir mėgaujasi lietuviškais patiekalais. Šiemet šventės optimistiškesnės, dosnesnės 
dovanų ir geresnės kokybės patiekalų ant vaišių stalo.

n Didžioji dalis šalies gyventojų - 81 proc. - 
Kalėdas praleido kartu su šeima. Antroje vie-
toje liko išvykos pas giminaičius, trečioje - 
susitikimai su draugais ir pažįstamais.

n Dovanomis apsirūpino 9 iš 10 gyventojų.

n Beveik pusė Lietuvos gyventojų - 
44 proc. - dovanas pirko likus 
dviem trims savaitėms iki 
Kalėdų. 18 proc. - likus 
mėnesiui, o 6 proc. - li-
kus vos kelioms die-
noms iki Kalėdų.

n 2 iš 3 gyventojų do-
vanas pirko prekybos 
centruose, 5 proc. ketino 
pagaminti patys.

n Kalėdų dovanoms statistinis lietu-
vis išleidžia 100-300 litų. - 64 proc. gyvento-
jų šventinius stalus ruošia patys, vos 1 proc. 
perka viską jau pagamintą.

n Kalėdų stalui vidutiniškai vienas gyvento-
jas išleidžia nuo 100 iki 200 litų.

n Populiariausi vaišių stalo pirkiniai - silkė, 
švieži vaisiai ir daržovės.

n Net 96 proc. lietuvių sakė, 
kad jų kalėdinis stalas ne-

apsieina be mišrainių. 
Antroje vietoje liko 

silkė ir kūčiukai.

n Šiemet pirkėjai elgėsi racionaliau ir Kalė-
doms pradėjo ruoštis gerokai iš anksto.

n Be įprastų produktų, šiemet šven-
tiniai pirkėjų krepšeliai pasi-

pildė tokiais maisto pro-
duktais kaip avokadai, 
persimonai, greipfru-
tai „Pomelo“.

n Pagal kilmę pirmauja 
lietuviška produkcija.

n Kalėdų vaišėms ruošti 
šiemet lietuviai planavo įsi-

gyti šiek tiek mažiau, 
bet aukštesnės ko-

kybės, retesnių, 
egzotiškesnių 

skonių pro-
duktų.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Vaivos Budraitytės prognozė 2015 metams
Ožiaragis
Jums tikrai neišeis likti nuošalyje - būsite įveltas į situacijas, kurios mažai 
nuo jūsų priklauso. Nesutrikite, tvirtai eikite pasirinktu keliu - jūsų tikslai 
bei principai yra svarbiausi. Mąstykite pozityviai, linkėkite kitiems gera, 
siūlykitės į pagalbą - tokiu būdu išvengsite labai daug galimų problemų. 
Atostogaudami pasislėpkite nuo žmonių, medituokite, išjunkite mąstymą.

Vandenis
Neišnaudotos galimybės - taip būtų galima pavadinti metus, jei imsite 
kaltinti kitus žmones dėl įvairių problemų, kurios per juos kilo. Nekreipkite 
dėmesio į kaltininkus, stenkitės patys asmeniškai aktyviai dalyvauti 
visuose projektuose ar darbuose. Didesnį palengvėjimą pajausite tik metų 
pabaigoje. Tad atostogaukite gruodį - labiausiai tinka aktyvus žiemos poilsis.

žuVys
Jums reikia ir toliau likti aktyviai dirbantiems ir siekiantiems 
kiek galima daugiau - problema ta, kad galite imtis avantiūrinių 
iniaciatyvų, kurioms įgyvendinti pritrūks galimybių. Žvelkite į 
viską realiau - pasirinkite keliones ir šalis, kurias norite aplankyti, ar 
sporto šaką, apie kurią svajojote, bet nebuvo galimybių realizuoti. 
Atostogaukite aktyviai - tam tinkamiausias liepos mėnuo.

aVinas
2015 m. naudokitės kiekviena mažiausia palankia proga 
sprendžiant bet kurią keblią situaciją ir problemos spręsis 
lengvai - neišnaudojus palankių progų problemų sankaupa 
metų pabaigoje bus per didelė. Galimi stiprūs sveikatos 
sutrikimai. Venkite būti minioje, mažiau politikuokite. Naujos 
pažintys bus trumpalaikės, esamoms kils interesų neatitikimo, 
konflikto grėsmė. Geriausia atostogauti tik vasarai prasidėjus 
ar besibaigiant.

Jautis
Galvokite savo galva - kitų pastabos ar įžvalgos gali būti tik pagalbinės, o 
naudingos tik antroje metų pusėje. Teisingai dėliokite prioritetus, siekite 
kuo daugiau - kitos tokios palankios situacijos vargu ar sulauksite. Pasiekti 
rezultatai turės ilgalaikių perspektyvų. Naujos pažintys, priimtinesnės, 
suteikiančios daugiau sėkmės, prasidės nuo rudens. Sveikatos problemų 
gali kilti tik dėl neteisingo gyvenimo būdo - nepersivalgykite. Atostogas 
mieliausiai praleisite spalio mėnesį.

dVyniai
Metų pradžioje ypač palanku įgyvendinti svajones, kurias vis atidėdavote vėlesniam laikui. Atlikite visus reikalingus buities 
tvarkymo darbus, mat nuo rudens jūsų tai nedomins apskritai. Pasirūpinkite sveikata - galimas apsinuodijimas. Ypač venkite 
alkoholio. Atostogaudami gegužę malonių akimirkų patirsite daugiausia - galite atostogauti ir ekstremaliai.

METŲ HOROSKOPAS
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Vaivos Budraitytės prognozė 2015 metams

Vėžys
Kiek galima realistiškesnis požiūris būtų gera ypatybė, padedanti neįsivelti į įvairias viliones. 2015 metais geriau uždirbti nedaug, bet 
užtikrintai. Didelius užmojus tikrai įgyvendins ne kiekvienas. Puikesnių rezultatų pasieksite rudenį. Užsimezgę santykiai bus trapūs - su- 
tvirtinkite juos tikėjimą stiprinančiais veiksmais, tesėkite pažadus. Atostogaudami visada venkite pavojų, rinkitės vietas, kur mažiau žmonių

Liūtas
Nauji veidai ir pažintys leis praplėsti pažinimo bei malonumų ribas. 
Tikėtinos plačios galimybės įgyvendinant projektus - skirkite jiems visas 
jėgas, ypač vasario, gegužės bei rugsėjo mėnesiais. Tokios galimybės yra 
retos. Vėlyvą rudenį gyvenimas vėl grįš į įprastas vėžes - čia ir atsikvėpsite. 
Norintieji pasiilsėti anksčiau gali rinktis rugsėjį - palaima garantuota.

ŠauLys
Atėjo laikas kelti savo kvalifikaciją - iki pat vasaros tai seksis ypač lengvai net ir pagyvenusiems žmonėms. Savo 
idėjas realizuoti irgi galima, tačiau gali pritrūkti vidinio užsidegimo, džiugesio, todėl labiausiai laimės tie, kurie 
laikysis instrukcijų ir taisyklių. Metų pabaigoje gali kilti vidinis konfliktas - laikas sustoti ir įvertinti situaciją. Atostogas 
skirkite poilsiui, o ne linksmybėms.

skorpionas
Šiais metais labiausiai reikia ne sėkmės, o konkretumo siekiant savo 
tikslų ir įgyvendinant projektus - tik tuomet jūs geriausiai išreikšite savo 
patirtį ir profesionalumą. Tam padės jūsų stiprėjanti intuicija, tačiau ji 
gali ir sutrikti - ją gali užvaldyti meilė. Atskirkite darbą nuo meilės, darbe 
koncentruokitės į veiklą. Geriausi rezultatai bus pasiekti spalio mėnesį, 
tačiau ir poilsis tuomet būtų maloniausias. Rinkitės.

sVarstykLės
Reikalų turėsite apsčiai, daugumos jų tiesiog nebus galima 
ignoruoti. Stropiai imkitės darbo - pirmoje metų pusėje juos 
tvarkysite lengviau. Imtis naujovių būtų klaidinga, tad pamąstyti, 
realiai pasverti galimybes reikia daug labiau nei įprasta. Šalia 
jūsų gali atsirasti žmonių, turinčių nešvarią praeitį - rinkitės, su 
kuo bendrauti. Per atostogas pasistenkite sustiprinti sveikatą, 
tad rinkitės sanatorijas, o ne kurortus.

MergeLė
Metas pradėti mažiau pasitikėti kolegomis ir kitais žmonėmis, 
perimkite reikalų tvarkymą ar projektų vykdymą į savo rankas. 
Galite įgyvendinti norą įsigyti nekilnojamojo turto ar kitokių 
materia lių vertybių. Meilės reikaluose įklimpsite iki ausų ir galite 
būti apgauti - įvertinkite esamą realybę, nepervertinkite jausmų. 
Geriausiai ilsėtis nuo liepos.
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Tai ĮDOMU

Naujųjų  metų kodas

Kaip pritraukti sėkmę 
kitiems metams?
Nors tikrieji Žaliosios Medinės Ožkos metai prasidės tik 2015 m. vasario 19 d.,  
pasiruošti ir tinkamai juos sutikti reikėtų jau ir sausio 1 d. Kaip pritraukti sėkmę  
ateinantiems metams puošiant namus, dengiant stalą ir dovanojant dovanas, 
„Laisvalaikio“ skaitytojams patarė astrologė Vaiva Budraitytė.

Kokios spalvos turi vyrauti interjere?

Interjero spalvos turėtų būti žalia, mėlyna, žemės. Labai tiks įvairios girliandos. 
Kad ir kokios spalvos būtų metai, kinai stengiasi per savo Naujuosius kabinti daug 
raudonos spalvos girliandų, tokiu būdu apsaugodami namus nuo piktų dvasių ir kartu 
didindami namiškių protinį ir fizinį aktyvumą. Todėl nesureikšminkite ožkos spalvų, 
kabinkite ir kitų spalvų dekoracijas, svarbiausia, kad visiems namiškiams patiktų.

Kaip puošti namus?
Būtinai iš anksto apsirūpinkite 

varpeliais. Dažniausiai ožka simboli-
zuojama su varpeliu ant kaklo, todėl 
varpelis šiais metais būtinas. Dvylik-
tą nakties atidarę langą ir duris vienu 
metu skambinkite varpeliais. Taigi tu-
rėtumėte įsigyti mažiausiai du varpe-
lius. Toks ritualas iš namų išvalo pik-
tas dvasias, demonus ir palaiko gerą-
sias namų dvasias, turtus, sveikatą 
(jei susidarys skersvėjis - kuo dides-
nis skersvėjis, tuo geriau).
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Ką dovanoti?

Šie metais patogūs tuo, kad galima 
sutaupyti dovanoms, nes ypač vertin-
gos yra rankomis megztos pirštinės, 
kojinės, šalikėliai, piniginytės ir kitokie 
megzti ar velti rankų darbo niekučiai.

Naujųjų  metų kodas

Tai ĮDOMU

Kaip puošti stalą?

Interjerą puoškite sausomis medžio 
šakelėmis (ką mėgsta griaužti ožkos), 
šieno kuokšteliais. Būtinai pastatykite 
gėlo vandens dubenį.

Kokius ruošti patiekalus?

Pagerbę ožką, susimąstysite, kaip pagerbti 
svečius Naujųjų metų naktį. Ant stalo turi do-
minuoti vegetariniai patiekalai - labai daug dar-
žovių, vaisių. Nebijokite ant stalo dėti žuvies, 
jūros gėrybių. Taip pat tiks ožkų sūriai. Tiems, 
kuriems trūks mėsos, ant stalo geriau dėti lau-
kinių gyvūnų mėsą, o ne tvarte augintų. Sėkmę 
šiais metais neš padėta ant stalo namuose kep-
ta duona, pyragai. Švenčių metu mėgaukitės 
šviežiai spaustomis sultimis, gėlu vandeniu.

Kaip rengtis?

Puoškitės žemės spalvų drabužiais, 

neužmiršdami žalių ir mėlynų elementų. 

Ypač tiks megzti ar velti drabužiai, puoš-

ti papuošalais su medinėmis detalėmis.

Kaip sutikti Naujus metus, pataria  
ir astrologė Lilija Banaitienė

Sėkmę gimusiesiems Ožkos metais ir 
kiekvienam iš mūsų neš ožkos statulėlė - 
kitų metų simbolis, tad jis turėtų rasti tin-
kamą vietą kiekvieno iš mūsų namuose.

Kitų metų spalvos: žalia, mėlyna, balta. 
Žaliosios Medinės Ožkos metais puošiant na-
mus reikėtų neužmiršti medinių indų, ožkos 
statulėlės, tiktų ir varpeliai prie lauko durų, 
nes jų skambėjimas pritrauks sėkmę. Taip pat 

neužmirškite, kad ožka mėgsta žalumynus, 
tad kambarinės gėlės suteiks džiaugsmo ir 
laimės jūsų namams. Šventiniai rūbai turi bū-
ti iš natūralių audinių, o jei bus iš žalios ar 
baltos spalvos, labai pamaloninsite šių metų 
šeimininkę. Papuošalai turėtų būti iš tauraus 
metalo, vertingi, tad jeigu tokių neturite, ge-
riau išvis jokiais nesipuoškite. Ant naujamečio 
stalo turi nestigti vaisių, daržovių, gerai būtų 
padėti ir pieno produktų. Kadangi ožka - 
naminis gyvūnas, tad būtų gerai Naujuosius 
metus sutikti su šeimos nariais.
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reklama
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Ritualais ir magiška jų galia galima tikėti 
arba ne. Bet kokiu atveju - smagiai praleisi-
te laiką ir papuošite interjerą šventėms.

Taigi, koks yra troškimų išsipildymo ri-
tualas prie eglutės? Visa, ko jums prireiks, - 
bet kokie jūsų troškimų simboliai. Jei norite 
namo, mašinos - nusipirkite žaislinį namuką, 
mašinytę, galima juos iškirpti iš žurnalų. Jei 
jums labai reikia pinigų, galima pasinaudoti 

tikrais pinigais - kuo stambesnis banknotas, 
tuo geriau. Norite nukeliauti į kokią nors ša-
lį - pakabinkite ant eglutės mažą lėktuvėlį ir 
užrašykite ant jo pavadinimą šalies, į kurią 
norite nuvykti. Trumpai tariant, pasitelkite 
vaizduotę ir raskite tinkamiausius savo norų 
simbolius. Jei norite „pritraukti“ meilę, gali-
ma ant eglutės pakabinti širdutę, ištekėti - 
jaunikio ir nuotakos figūrėles, o jei svajojate 
apie mažylį - pakabinkite žaislinį kūdikį.

Ritualai

Troškimų išsipildymo ritualas 

prie eglutės
Fengšui simboliai  
sveikatai stiprinti

 l Gervę rytiečiai laiko stebuklingu paukščiu, 
pasižyminčiu daugybe nepaprastų savybių, o viena 
iš jų yra ilgaamžiškumas. Gervės atvaizdas, figūrėlė į 
jūsų namus atneš sėkmę ir sveikatą.
l Elnias ir kiškis. Jų atvaizdai arba figūrėlės taip pat 
padeda stiprinti sveikatą.
l Persikai (jų turi būti 5-9) - Kinijoje tradicinis 
sveikatos ir ilgaamžiškumo simbolis. Ne veltui 
rausvi sveiko žmogaus skruostai lyginami būtent su 
persikais.
l Bambukas - ilgo gyvenimo simbolis. Tai gražus, 
tiesus, lankstus ir nereiklus augalas, simbolizuo-
jantis tvirtą sveikatą. Galima pasitiesti ar pasikabinti 
bambukinį demblį.
l Pušis, kaip ir bambukas, yra stipriausias sveika-
tos talismanas.
l Nuo seno sveikatą simbolizuoja ir obuolys.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Redakcijos archyvo nuotr.
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Antra pagal dydį pasaulyje Khevros druskos 
kasykla Pakistane, kurią kasmet aplanko šimtai 
tūkstančių turistų, pasipuošė šventėms iš drus-
kos luitų pastatyta skulptūra - minaretu. Tad 
nusileidę į kasyklos šachtos tunelius lankytojai 

galės išvysti apšviestus ir skulptūromis ta-
pusius druskų kalnus. Šioje kasykloje kasmet 
išgaunama daugiau nei 350 tūkst. tonų drus-
kos. Teigiama, kad iš viso kasykloje dar likę 
apie 200 mln. tonų druskos.

Dešimtys tūkstančių maldininkų ir 
turistų plūsta į Betliejaus Viešpaties 
gimimo bažnyčią, kurioje, kaip tikima, 
gimė Jėzus Kristus. Ir būtinai paliečia 
vienoje iš bažnyčios grotų esančią si-
dabrinę žvaigždę, žyminčią vietą, ku-
rioje gimė kūdikėlis Jėzus. Tikima, kad 
palietus žvaigždę galima ne tik pajusti 
kalėdinę dvasią, bet ir pasisemti jėgų 
bei tikėjimo ateičiai.

„Misteris Kalėdos“ kasdien 
padeda sau dovaną

Anglas Endis Parkas (Andy Park) Ka-
lėdas švenčia kasdien. Jo namuose visada 
stovi papuošta eglutė ir padengtas stalas.

Viskas prasidėjo 1993 metų liepą. 
Tuomet 45 metų anglas elektrikas po ei-
linės darbo dienos suprato, kad jo gyve-
nimas yra nuobodus ir banalus. Prasta 
nuotaika ir apatija pakišo jam mintį pasi-
puošti eglutę ir sau surengti Kalėdas. 
„Pagalvojau, o kodėl nepapuošus buto? 
Vos sulaukiau darbo pabaigos, atbėgau, 
papuošiau visus namus, suvyniojau dvi 
dovanas, susiradau vaizdo kasetę su ka-
ralienės kalba, įjungiau. Man iškart pasi-
darė linksma.“ Ir dabar Endis, nepaisy-
damas nieko, Kalėdas švenčia kasdien.

Kiekvieną vakarą, prieš eidamas gul-
ti, keistuolis po eglute padeda dovaną 
mylimiausiam žmogui - sau, ir atsibunda, 
iš anksto ja mėgaudamasis. Anglas kas-
dien valgo kalėdinį kalakutą su keptomis 
bulvėmis, užgerdamas imbieriniu vynu, 
o desertui gardžiuojasi migdoliniu pyra-
gu. Jei reikia išvykti į komandiruotę, jis 
pasiima sausą davinį - kalakuto sparnelį 
ir butelaitį Bordo vyno. Nuo tokios vie-
nodos dietos jis net gerokai pasitaisė, bet 
apetito neprarado. Per visus šiuos metus 
Endis išleido gerokai per ketvirtį milijo-
no svarų dovanoms sau, vynui, saldumy-
nams ir sveikinimo atvirukams. Techno-
logija paprasta - atviruką įmesti ir, degant 
nekantrumu, iškart pakelti jį iš kitos du-
rų pusės. Bet „Misteris Kalėdos“ (Mr. 
Christmas) neapsiriboja kasdieniu šven-
timu. Jam kilo nauja mintis - jis pareiškė, 
kad ketina susituokti su savo egle. Reikia 
pasakyti, kad anksčiau Endis buvo vedęs, 
bet ankstesnioji „pono Kalėdų“ žmona 
nesusitaikė su tokiu šventiniu vyro en-
tuziazmu ir po kelerių kasdienės šventės 
metų jį paliko. Naująją išrinktąją vyras 
myli „labiau už viską pasaulyje“ ir jau 
nupirko jai vestuvinį žiedą. Vienintelė 
abejonė - ant kurios šakelės užmauti sim-
bolinį papuošalą. Tokį egzotišką norą 
E.Parkas motyvuoja tuo, kad žmonės 
tuokiasi su savo naminiais gyvūnais, tai 
kuo prastesnė kalėdinė eglutė? Vienin-
telė rimta problema, kaip mano pats, taps 
paieškos dvasininko, kuris sutiktų atlik-
ti tuoktuvių ceremoniją.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Maldininkai
KaleidosKopas

Skulptūra papuošė 
druskos kasyklą

plūsta prie žvaigždės Betliejuje
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Antra pagal dydį pasaulyje Khevros druskos 
kasykla Pakistane, kurią kasmet aplanko šimtai 
tūkstančių turistų, pasipuošė šventėms iš drus-
kos luitų pastatyta skulptūra - minaretu. Tad 
nusileidę į kasyklos šachtos tunelius lankytojai 

galės išvysti apšviestus ir skulptūromis ta-
pusius druskų kalnus. Šioje kasykloje kasmet 
išgaunama daugiau nei 350 tūkst. tonų drus-
kos. Teigiama, kad iš viso kasykloje dar likę 
apie 200 mln. tonų druskos.

KaleidosKopas

EPA-Eltos nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Šventinės eglės Afrikoje

Pietų Afrikoje kalėdinės eglės gaminamos iš pagaliukų, kurie nuspalvinami įvairiomis spalvomis. Ypač mėgstama - balta spalva. To-kias šventines eglutes namudininkai siūlo tie-siog prie kelio į Keiptauną. Didelės eglės kai-nuoja apie 42 eurus (144,9 lito), mažesnės - apie 21 eurą (72,45 lito).

plūsta prie žvaigždės Betliejuje
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Pirmąkart pasaulyje H.Hudinio  
triuką užrištomis akimis bandys 
atlikti a.Gaičiūnas

Savo drąsa ir įspūdingais triukais garsėjan-
tis magijos teatras „DiArchy“ šįsyk nori nuste-
binti Lietuvą ir pasaulį dar vienu pavojingu triu-
ku. Žiūrovai turės unikalią galimybę pamatyti 
itin ekstremalų ir pavojingą gyvybei žymaus 
Hario Hudinio triuką. Pirmą kartą pasaulyje šis 
triukas bus atliktas užrištomis akimis.

Šio triuko esmė yra išsilaisvinti iš tram-
domųjų marškinių pavojingame aukštyje ka-
bant žemyn galva. Žiūrovai galės viską ste-
bėti gyvai iš visų pusių. Triukas „Išsilaisvi-
nimo galia“ turi labai įdomią istoriją.

1915 metais Amerikoje panašų triuką pir-
mą kartą atliko legendinis magas Haris Hu-
dinis. Tais laikais tramdomieji marškiniai bu-
vo naudojami psichiatrijos klinikose sutram-
dyti psichiškai nesveikiems žmonėms, kurie 
linkę į savižudybę. Buvo nustatyta, kad nė 
vienam ligoniui, net turinčiam didelę fizinę 
jėgą, išsivaduoti iš tramdomųjų marškinių 
taip ir nepavyko. Vėliau naudoti tramdomuo-
sius marškinius buvo uždrausta dėl žmogaus 
teisių pažeidimo ir tai pripažinta nehumaniš-
ka. Tramdomieji marškiniai skirti triukui at-
likti. Lietuvoje yra identiška originalių tram-
domųjų marškinių kopija, atvežta į Lietuvą 
iš JAV. Triukas taps šių dienų sensacija.

kalėdų senelio dovanos

Kalėdų Senelio vaidmenį atliks Virgis Sta-
kėnas, kuris atveš daug dovanų. Paklaustas 
apie savo vaidmenį magiškame projekte,  
V.Stakėnas prisipažino, kad buvo nustebintas 
prašymu išsiskaidyti ore: „Žadu būti pradan-
gintas, bet tikiuosi, kad ne visam laikui! Nie-
kad nežinai, ko tikėtis, kai susiduri su neži-
nomybe. Pirmą kartą dalyvauju tokiame pa-
slaptingame projekte. Manau, kad tai bus 
grandiozinis šou-spektaklis.“

Blogiukas Vitalijus Cololo žada tapti 
ugnies šou dalyviu. Jis trukdys dalinti dova-
nas ir bandys sugadinti Kalėdas. V.Cololo kaip 
visada linksmai nusiteikęs, bet visgi truputį 
abejojantis. „Kaip man reaguoti į tai, kad teks 
sutramdyti ugnį? Nežinau, ar pavyks, kol kas 
repetuojame be ugnies, o kaip bus šou metu, 
bus matyti, tikriausiai sudegsiu!“ - juokauja 
V.Cololo.

Neatsiejama šou dalis - modernūs 
šokiai ir interaktyvūs efektai!

Visi žiūrovai, vaikai su savo tėveliais kar-
tu su „DiArchy“ nukeliaus į stebuklingą pa-

Magiška Kalėdų pasaka - su įspūdingais triukais
Į renginį „Kalėdų žvaigždė“ susirinkusi šeima bus sužavėta reginiu -  

pamatys ir magiškų triukų, ir nuotaikingą spektaklį, ir Kalėdų Senelį su dovanomis.

Magijos triukus ir virtualias technologijas  
sujungsiantys „DiArchy“ magai Diana Gaičiūnaitė- 
Dirmė ir Arvydas Gaičiūnas žada įspūdingą reginį 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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saką, kur jų laukia neįtikėtini nuotykiai ir 
tikrasis magijos pasaulis.

Žinomiausi ir paslaptingiausi rekordų lau-
žytojai, legendos kūrėjai, magai ir mentalistai 
Diana ir Arvydas Gaičiūnai demonstruos savo 
neįtikėtinus gebėjimus. Žiūrovai išvys reiški-
nius, prieštaraujančius gamtos dėsniams.

„Žinoma, naudosime iliuzijos meną, tech-
nomagijos elementų, tačiau tegul lieka intri-
ga!“ - pasakojo unikaliam pasirodymui ypatingai 
besirengiantys, gyvai atliekamus magijos triu-
kus ir virtualias technologijas į viena sujung-
siantys „DiArchy“ magai Diana ir Arvydas.

Abu jie sakė, kad jiems svarbu, jog 
apie šį įspūdingą reginį sužinotų kuo dau-
giau žmonių. „Žiūrovai pamatys tai, ko dar 
nematė, - tai unikalus projektas. Jie išvys 
tarsi kitą pasaulį. Norėtume, kad žmonės, 
sėdintys salėje, pamirštų, jog jie yra rea-
liame pasaulyje, o stebėdami vaizdus ant 
vandens ekrano rodomose 4D projekci-
jose tarsi keliautų laiku, atsidurtų virtu-
aliame pasaulyje. Vaizdai bus rodomi ne 
tik ant vandens, bet ir tarsi ore“, - apie 
kuriamą unikalų projektą pasakoja jo su-
manytojai.

Magiška Kalėdų pasaka - su įspūdingais triukais

Magiška „Kalėdų žvaigždė“ - 

l gruodžio 29 d. 19 val. Vilniuje, „Compensa“ 

koncertų salėje;

l sausio 4 dieną 16 val. - Kėdainių arenoje;

l sausio 6 dieną 18 val. - Šiaulių arenoje.

Virgis Stakėnas įkūnys 
Kalėdų senelį

Vitalijus Cololo taps 
ugnies šou dalyviu 

Redakcijos archyvo nuotr.

pramogos

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Jau tradicija tapu-
siose kūrybinėse 

dirbtuvėse „VTDK 
puošia „Fokus pizza“ 

Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos meno studijų 

krypties studentai ir vėl žavėjo savo kū-
rybingumu ir išradingumu. Vadovaujami 
kolegijos meninės veiklos organizatoriaus 
Jaroslavo Daveikos jie sugebėjo sukur-
ti picerijoje skriejančių elnių su pilnomis 
rogėmis picų dėžių virš kalėdinio pasakų 
miestelio instaliacijas languose.

„Jau trečius metus iš eilės mano kolega 
viešųjų ryšių specialistas Deividas Aukštuo-
lis puikiai tarpininkauja bendraujant su vienos 
populiariausių picerijų Lietuvoje savininku 
Igoriu Jarmolenka. Dėl to susiklostė labai 
gražūs santykiai su „Fokus pizza“. Džiaugia-
mės, kad Igoris pasitiki mumis ir mūsų sko-
niu. Be to, tai puiki praktika mūsų talentin-
giems studentams“, - sakė J.Daveika.

Picerijos „Fokus pizza“ savininkas I.Jar-
molenka sakė: „Smagu, kad dar liko aktyvaus 
ir organizuoto jaunimo. Tikiuosi, kad picerijos 
lankytojams bus mieliau pas mus užkandžiau-
ti, kai atėję jie pajaus Kalėdų dvasią.“

Atsidėkodamas I.Jarmolenka visą studen-
tų komandą vaišino gausiomis ir skaniomis 
„Fokus pizza“ vaišėmis.

Parengė Deividas Aukštuolis

PC „Rimi“ Rygos g. 8, Vilnius

JAU GREITAI NAUJAS Sausas drabužių valymas, skalbimas, lyginimas
Odinių ir kailinių  gaminių valymas, impregnavimas

Drabužių taisymas
VIP paslauga

Kilimų, žaliuzių valymas
Plunksnų ir pūkų valymas, impilų keitimas

Užuolaidų nukabinimas ir pakabinimas
Avalynės valymas, atnaujinimas, impregnavimas

Skubus drabužių valymas  
Gaminių paėmimas iš kliento ir pristatymas

Gaminių minkštinimas ir sendinimas, enziminis skalbimas 

Studentai picerijoje „Fokus pizza“ 

Kūryba

Jurijaus Rozovskio nuotr.

kūrė kalėdinį pasakų miestelį

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
meno studijų krypties studentai jau 

ne pirmus metus prieš didžiąsias metų 
šventes išpuošia piceriją „Fokus Pizza“
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Penktą kartą lietuvių bendruomenė Ams-
terdame organizavo renginį „LTart.NL“, su-
teikiantį galimybę lietuvių menininkams 
pristatyti savo darbus Olandijos publikai ir 
olandų bei kitų tautų kūrėjams susipažinti 
su lietuvių kultūra.

kuratorė iš lietuvos

Šiemet organizatoriai meninei renginio 
daliai pirmą kartą pasikvietė ir profesionalią 
kuratorę - Amsterdame bei Paryžiuje kurian-
čią lietuvių kilmės menininkę Ingą Cholmo-
gorovą-Sakurako. „Aš su malonumu sutikau 
prisidėti bei pakelti renginio meninį lygį iki 
profesionalių standartų“, - prisipažįsta Inga, 
kuri savo jėgomis dar 2004 metais Lietuvos 
įstojimo į ES proga Amsterdame organizavo 
pačią pirmąją lietuvių menininkų iš įvairių 
šalių darbų parodą. G.Ritveldo menų akade-
mijoje 2008 m. dailę baigusi Inga šiuo metu 
intensyviai dirba su savo šokio teatro ko-
manda „Re-United Now-Here“ Paryžiuje 
ruošdamasi premjerai šį pavasarį.

Inga prisipažįsta, kad per ganėtinai 
trumpą laiką pavyko sutelkti stiprią apie 30 
įvairių tautybių menininkų komandą bei at-
rinkti darbus, interpretuojančius temą 
„Atspindys“. Fotografijos, grafikos, tapy-
bos, skulptūros, instaliacijos bei vaizdo dar-
bai vienai dienai žymiąją bažnyčią „De Post-
hoornkerk“ Amsterdamo centre transfor-
mavo į netikėtą meno parodų salę su čia 
pat atliekamų performansų ir muzikos pro-
grama. Parodoje dalyvavo žinoma jauna me-
nininkų pora Rūta Butkutė (Rijksakademie) 
ir Danielis de Ro (Daniel de Roo, De Ate-
liers), šiuo metu Olandų meno institute 
studijuojanti Kastė Šeškevičiūtė bei jau ku-
rį laiką Olandijoje gyvenanti Raimonda 

Grikšaitė, kuri, kaip ir švedas Karlas Joha-
nas Hogbergas (Carl Johan Hogberg), ap-
dovanoti prestižine olandų tapybos premi-
ja, buvo galima išvysti legendinius olandų 
fotografės Marlo Brukmans (Marlo Broe-
kmans) devintojo dešimtmečio darbus, taip 
pat žinomo Lietuvos fotožurnalisto Marty-
no Ambrazo naujausius darbus.

Įspūdingi performansai

Ingos kvietimu į Amsterdamą specia-
liai atvyko atlikti performanso gyvai Mo-
nika Dirsytė iš Vilniaus bei Sandra Stanio-
nytė iš Londono.

Renginio metu Sakurako pristatė savo 
performansą „Confession on the dance 
floor“ kartu su garsia Amsterdamo italų 
operos dainininke mecosopranu Karla Re-
džina (Carla Regina).

Vėliau publika galėjo linksmintis klau-
sydama Donato Montvydo koncerto, ska-
naudama cepelinų, kuriais vaišino renginio 
remėjai „Bernelių užeiga“, atvykę iš Kauno 
ir padėję atgabenti M.Ambrazo darbus bei 
dėžę M.Dirsytės performansui „Kalta“.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kūryba

 Lietuvių desantas ir jų 
„Atspindys“ Amsterdame

Renginio kuratorė Inga 
Cholmogorova-Sakurako

Marijos Kavali (Cavali) nuotr.

Studentai picerijoje „Fokus pizza“ 
kūrė kalėdinį pasakų miestelį
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rubriką pristato „Gaumina“
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as  El. reklama: įdomumo paieškos

n Įdomiai reklamuoti galima viską - tiek smurtą 

patiriančių moterų programėlę, tiek vandens parką.

Vietoj išVadų

Kaip giminių laiškai gali pereiti griežtą oro 
uosto patikrą ir atsidurti ant lėktuvo sė-
dynės? Ar įmanoma išpopuliarinti slaptą 
programėlę, kuri vos papurčius telefoną 
iškviečia pagalbą? Ar sutiktum sušlapti už 
bilietus į vandens pramogų parką? Apie vi-
sa tai čia.

papurtai telefoną ir ateina pagalba

Kas?
„Vodafone“.

Ką padarė?
Smurtą šeimoje sustabdyti ypač sunku, nes 

tuomet, kai vyksta negeri dalykai, moterys netu-
ri galimybės pakviesti pagalbą. Tam buvo sukur-
ta speciali mobilioji aplikacija, kurią norint ak-
tyvinti užteko tik gerai papurtyti savo telefoną. Po 
šio veiksmo iš anksto pasirinktiems trims nume-
riams išsiunčiamos įspėjamosios SMS žinutės.

Kodėl veikė?
Programėlė padaryta taip, kad iš pirmo 

žvilgsnio atrodo lyg paprasčiausias prožektorius. 
Tad vyrui, paėmusiam įrenginį į rankas, nie-
kada nė nešautų į galvą, kas už jos slepiasi. Kad 
apie tai sužinotų kuo daugiau tikslinės audito-
rijos, žūtbūt reikėjo reklamos, tačiau ji buvo 
daroma gerai apgalvojant - slapta informacija 
negalėjo pasiekti smurtautojų. Tam buvo sukur-
ta vaizdo klipų serija - ilguose įrašuose žinomos 
šalies moterys pasakojo apie kulinarijos ir ma-
kiažo subtilybes. Iš pirmo žvilgsnio vyriškai au-
ditorijai neįdomiuose klipuose vėliau pasirody-
davo instrukcija, kaip naudotis programėle.

Rezultatai?
Vaizdo klipai per trumpą laiko tarpą per-

žiūrėti daugiau nei 200 tūkst. kartų. 

http://goo.gl/mmwoJm

inteRnetas
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Internetas

 El. reklama: įdomumo paieškos laiškas ant 
lėktuvo sėdynės

Kas?
KLM.

Ką padarė?
„KLM Royal Dutch Airlines“ vėl pa-

teko į reklamos tendencijų sekėjų radarą. 
Pati seniausia gyvuojanti pasaulio avia-
kompanija internautams pasiūlė įvertin-
ti naują projektą, kurio metu lėktuve ke-
liautojų laukė ranka rašyti laiškai. Ir ne 
šiaip nepažįstamų žmonių, o tų, kuriuos 
labiausiai myli.

Kodėl veikė?
Prieš skrydį kompanijos darbuotojai 

stebėjo veiksmą prie atsisveikinimo vartų. 
Vos tik draugai, giminės ar mylimieji išsi-
skirdavo, likusiesiems būdavo pasiūloma 
pasakyti tai, ko galbūt dar nepasakė. Spal-
votais žymekliais ant nuimamų lėktuvo sė-
dynių atlošų pagalvių galėjai išlieti visą sa-
vo širdį. O vėliau oro uosto komanda sku-
biai juos išvežiojo kiekvienam adresatui.

rezultatai?
Emocingus palinkėjimus įamžinęs 

vaizdo klipas „Youtube“ kanale atsirado 
vos prieš mėnesį, tačiau jau dabar per-
žiūrų skaičius perkopė 630 tūkst.

http://goo.gl/n011EO1EeD

Bilietas už tai, kad nertum į statinę

Kas?
„Splashdown Waterpark“.

Ką padarė?
Viena iš seniausių reklamos formų - išda-

linti nemokamus kvietimus ar produkto mėgi-
nius. Tačiau kaip tai padaryti įdomiai? Kana-
doje įsikūręs vandens parkas pasiūlė savo klien-
tams šiek tiek pasistengti ir visiems, kurie su-
tiko iki paskutinio siūlo sušlapti, atidavė visos 
dienos pramogų bilietus.

Kodėl veikė?
Vandens parko oficialioje svetainėje ir so-

cialiniuose tinkluose pasirodė žemėlapis, ku-
riame nurodytos nemokamų bilietų vietos. Kiek-
viena jų skirtinga - vandens statinė, fontanas 
ar žolės laistymo purkštukais apkaišytas stalas. 
Tereikėjo nerti, bristi ar aklai bėgti ir pasiim-
ti ranka pasiekiamus bilietus.

rezultatai?
Akcijos mechanizmas ypač primityvus, ta-

čiau dėmesio gavo su kaupu. Žaibo greičiu 
šlapių žmonių nuotraukos pasiekė socialinius 
tinklus, apie pramogą parašė vietos interne-
tiniai dienoraščiai, o vandens parko atstovai 
tvirtina išleidę vos 3 tūkst. dolerių (8,31 tūkst. 
litų, panašu, kad tiek kainavo visi padovano-
ti bilietai).

http://goo.gl/iiUY1D
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rekomenduoja

KAS? Legendinės „Genesis“ dainos.
Orkestras matuojasi rokerių kostiumus. 

Viena iš daugiausiai albumų pasaulyje iki 
šių dienų pardavusių grupių, „Grammy“ 
apdovanojimo laimėtoja, 2010-aisiais ofi-
cialiai priimta į Rokenrolo šlovės salę (JAV) 
progresyviojo roko grupė „Genesis“ atgims 
simfoninės ir chorinės muzikos sūkuryje. 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras su 
dirigentu Ginatru Rinkevičiumi, Kauno 

valstybinis choras (vad. P.Bingelis) kartu su 
solistėmis smuikininke Saule Rinkevičiūte, 
pianiste Rūta Buškevics ir violončelininke 
Vita Šiugždiniene publikai pristatys prem-
jerą „Genesis Suite“.

KUR? Vilniaus kongresų rūmai (Vilniaus 
g.6/16).
KADA? Gruodžio 29 d. 19 val.  
UŽ KIEK? 50-120 Lt (14,48-34,75 Eur). 

meLomanamS ĮSImYLĖjĖLIamS
KAS? Tango liepsna su  
Evelina Sašenko.

Rodos, dainininkė Evelina Sašenko ir pran-
cūziškos melodijos - neatsiejami dalykai. Tačiau 
„Kristupo Kalėdose“ ji įskels tikrą tango liepsną! 
„Tango - tai ne tik aistra. Jame glūdi didžiulė jėga, 
paslaptis, fatališkumas. Tai - savotiška skirtingų 
pradų dvikova, kai niekas nežino, kas bus toliau 
ir kuo viskas baigsis…“ - intriguoja Evelina. Pro-
gramoje skambės A.Piacolos (A.Piazzolla), 
K.Gardelo (C.Gardel) ir kt. autorių kūriniai.

l Solistė: EVELINA SAŠENKO (vokalas)
l Akompanuoja: NERIJUS BAKULA (akor-
deonas)
l PAULIUS ZDANAVIČIUS (fortepijonas)

KUR? Šv.Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g.30, 
Vilnius).
KADA? Gruodžio 27 d. 18 val.
UŽ KIEK ? 34-64 Lt (9,87-18,54 Eur).

„Lietuvos balso“ mokytojas, sceninių triukų 
meistras, nepaprasto balso savininkas Donatas 
Montvydas kviečia į naujos koncertinės progra-
mos „Norėčiau, kad būtum mano“ naujameti-
nius koncertus. Jis žada šiltą, nuoširdų ir jaus-
mingą vakarą.

KAS? Donatas Montvydas „Noriu kad bū tum mano“.

Saulė Rinkevičiūtė  
ir Rūta Buškevics

Dariaus Gražio nuotr.

Ką vei kti  per šventes?
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KAS? Suzi Kvatro (Suzi Quatro) 
naujametis koncertas.
Suzi - vienintelė atlikėja moteris, 

kuri išgarsėjo dėl kuriamos muzikos 
bosine gitara. Ji buvo pirmoji, pralau-
žusi  ledus moterims  į  roko muzikos 
viršūnes. 2014-ieji atlikėjai ypatingi - 
ji švenčia 50-ies metų sukaktį scenoje. 
Per pusę amžiaus scenoje Suzi parda-
vė daugiau nei 50 milijonų įrašų, iš-
leido  33  albumus.  Ji  apdovanota  6 
„Bravo Otto“ apdovanojimais, o 2009 
metais britų televizija BBC apdovano-
jo ją kaip vieną iš britų muzikos „ka-
ralienių“. 

KUR? „Siemens“ arena (Ozo g.14, 
Vilnius). 
KADA? Gruodžio 28 d. 19 val. 
UŽ KIEK? 78-179 Lt (22,59-51,84 
Eur). 

KAS? Opera „Traviata“.
Džiuzepės  Verdžio  (Giuseppe  Verdi  ) 

operoje, parašytoje pagal A.Diuma romaną, 
pasakojama kurtizanės Violetos ir aristok-
rato Alfredo meilės istorija ir tragiška jos 
baigtis. Ši opera  turi ypatingas  tradicijas 
Lietuvoje, būtent šiuo kūriniu veiklą pra-
dėjo  lietuvių  profesionalus  operos  teatras 
1920 m. Nuo tų metų iki 1993 m. Kauno 

melomanai puoselėjo tradiciją šiuo spektak-
liu palydėti Senuosius ir sutikti Naujuosius 
metus. Pastarąjį dvidešimtmetį  šią  tradi-
ciją  operos  gerbėjai  tęsia  susirinkdami  į 
„Traviatos“ spektaklį kiekvienų metų gruo-
džio 30 d.

KUR? Kauno muzikinis teatras (Laisvės 
alėja 91, Kaunas).
KADA? Gruodžio 30 d. 18 val.
UŽ KIEK? 41-200 Lt (11,87-57,92 Eur).

ROMANTIKAMS

KUR? Renginių salė „Vakaris“ (Naujojo sodo 
g.1, Klaipėda).
KADA? 2014-12-31 trečiadienis  
15:30 val. 
UŽ KIEK? 52,00-72,00 Lt  
(15,06-20,85 Eur).

KAS? Donatas Montvydas „Noriu kad bū tum mano“.

ROKO GERBĖJAMS

OPEROS MYLĖTOJAMS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ką vei kti  per šventes?
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KAS? Kalėdinis bėgimas.
Kalėdinis bėgimas šiemet vyks jau 39-ą 

kartą (Pirmosios varžybos 1975 metais bu-
vo surengtos tam, kad bėgimo entuziastai 
bendraminčių būryje galėtų atšvęsti Nau-
juosius.) Kiekvienas bėgikas galės įveikti 
savo pasirinktą distanciją (12 km, 6 km, 3 
km , 500 metrų vaikams arba komandinės 
estafetės). Pasiekus finišą bus įteiktas da-

lyvio atminimo medalis, galėsite mėgautis 
karšta arbata.  

KUR? Startas ir finišas Vilniaus rotušės 
aikštėje (Vokiečių gatvė).
KADA? Gruodžio 28 d.:
11 val. vaikų bėgimo startas.
11.30 val. 3 km startas.
11.50 val. 6 km startas.
13 val. 12 km ir estafetės startas.
UŽ KIEK? 30-120 Lt (8,69-34,75 Eur).

KAS? 3D pasaka Katedros 
aikštėje.

Įspūdingą ir įkvepiantį 15 
min. trukmės reginį bus galima 
nemokamai pažiūrėti Katedros 
aikštėje trijų vakarinių seansų 
metu. Vilniaus arkikatedros šo-
ninis fasadas kiekvieną dieną po 
3 kartus pasipuoš unikalia ir 
įspūdinga 3D projekcijų progra-
ma - milžiniška siena taps spal-
vingos Kalėdų pasakos ekranu, 
kuriame išvysime trumpametra-
žius filmukus. Vakarinio Vil-
niaus fone įsižiebusios unikalios 
ir įdomios projekcijos maloniai 
pagardins šventiškiausią metų 
savaitę magiškais vaizdais bei 
įkvėps dar daugiau pakilios nuo-
taikos į žiūrovų širdis. 

KUR? Sostinės Katedros aikštė.
KADA? Gruodžio 25-31 d. 17, 
18 ir 20 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

ŠEIMAI

AKTYVIEMS

KAS? Seansas senjorams. Amžinai stilingos.
Filmo herojės - žavingos, originalios, ekst-

ravagantiškos niujorkietės. Nors jų amžius nuo 
62 iki 95 metų, tačiau metai čia kaip tik ma-
žiausiai svarbūs. Jų apranga kalba apie jų spal-
vingą gyvenimą, kuris, atrodytų, trykšta kie-
kvieną dieną. Moterys važinėja dviračiais, ple-
pa su draugėmis, lankosi vakarėliuose, ekspe-
rimentuoja su individualiu stiliumi ir mokosi 
naujų dalykų, kuriems vis neatrasdavo laiko. 
Mada šiame filme tampa saviraiškos priemone, 
leidžiančia senti iškelta galva.

SENJORAMS

gidas

Redakcijos archyvo nuotr.
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KAS? „Velniop’2014“.
Mini VELNIOP’2014 - kreivos muzikos 

vakaruška! Ruoškitės savo išprotėjusias 
nuotaikas ir šventinius rūbelius ir su gera 
muzika palydėkite 2014-uosius! Renginyje 
dalyvauja „Vilkduja“, „Cutthroats“, „Volks-
morg“, „Raguvos“.“

KUR? Klubas „Propaganda“ (V. Mykolai-
čio-Putino g.5, Vilnius). 
KADA? Gruodžio 27 d. 20 val.
UŽ KIEK? Suaugusiam 33,33 Lt (9,65 Eur).

KAS? Naujieji metai pabe „Dirty 
Duck“!

20 val. Naujametinė vakarienė.
22 val. Šarūno Mačiulio („Poliarizuoti 

stiklai“) koncertas.
24 val. DJ Heavy „Mood „Rock’N’Roll 

New Year“.

Į kainą įskaičiuota: vienas karštas pa-
tiekalas, užkandis pasirinktinai iš mūsų 
meniu, gėrimas.

KUR? Baras „Dirty Duck“ (Didžioji g. 28, 
Vilnius). 
KADA? Gruodžio 31 d. 20 val.
UŽ KIEK? 100 Lt (28,96 Eur).

Filmas „Amžinai stilingos“, režisuotas 
Linos Plioplytės, - tai akibrokštas jaunys-
tės kulto apsėstai Vakarų kultūrai. Tai ne 
tik filmas, tai ir gyvenimo būdas, judėji-
mas, prie kurio prisijungti gali ir turi kiek-
vienas.

KUR? Kino centras „Skalvija“ (A.Goštauto 
g. 2/15. Vilnius). 
KADA? Gruodžio 29 d. 14.50 val. 
UŽ KIEK? Senjorui: 5 Lt  (1,45 Eur), suau-
gusiam 12 Lt  (3,48 Eur).

KLUBINĖTOJAMS

VIDURNAKČIO PRAMOGOS

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Gidas

VAKARĖLIŲ LIŪTAMS

KAS? Naujųjų sutikimas sosti-
nės Katedros aikštėje.

Pasitikti stebuklus kaip ir kasmet ga-
lima Katedros aikštėje. Vilniaus miesto 
savivaldybė vilniečiams ir miesto sve-
čiams dovanoja jau tradicinį tapusį regi-
nį - įspūdingus vidurnakčio fejerverkus. 
Viena gražiausių Vilniaus vietų taps ir 
paskutinių 2014 metų minučių skaičiuo-
kle, pavadinta Euro skaičiuokle.

KUR? Katedros aikštė.
KADA? Gruodžio 31 d. 23.30 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.
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S.Miler gimė Niujorke, tačiau kai jai buvo 
vieneri tėvai su ja persikraustė į Londoną. 
Ten ji ir pradėjo savo aktorės bei modelio 
karjerą. Grįžusiai į JAV S.Miler pavyko pra-
simušti į Holivudo grietinėlę. Nors aktorė 
pasirodė ne viename garsiame filme, ypač 
daug dėmesio sulaukė tada, kai pradėjo susi-
tikinėti su aktoriumi Džudu Lou (Jude Law). 
Deja, jų santykiams nebuvo lemta trukti am-
žinai. Po skandalų dėl tiek vieno, tiek kito 
neištikimybės ir bandymų susitaikyti 2011 
m. jiedu galiausiai išsiskyrė.

Iškart po to S.Miler buvo pastebėta akto-
riaus Tomo Staridžo (Tom Sturridge) draugi-
joje. Netrukus buvo paskelbta naujiena apie 
jų sužadėtuves, o 2012 m. jiems gimė dukra. 
Dabar aktorė prisipažįsta, kad dar niekada 
nesijautė tokia laiminga. „Būti dalelė kažkie-
no, kas priklauso tik man, - visiškai nauja 
patirtis. Tomas yra mano priešingybė. Jis pui-
kiai sugeba suvaldyti mano „lunatizmą“, ta-
čiau jis nėra nuobodus. Be abejo, būna sunkių 
momentų, bet mes šeima ir man tai patin-
ka“, - sakė S.Miler.

DATOS

S.Miler - netikėtos šlovės užklupta
Netrukus savo 33-iąjį gimtadienį švęsianti britų aktorė SieNa Miler (Sienna Miller) prisipažįsta - po to, kai 2004 m. ji pasirodė  
filme „Sluoksniuotas pyragas“, nebuvo pasiruošusi tokiam dėmesiui. „Buvau jauna ir naivi. Buvau atvira ir tikėjau, kad visi yra geri.  
O tai mane įstūmė į įvairias situacijas“, - sakė aktorė.

n Siena Miler gimė 

1981 m. gruodžio 28 d. 

Niujorke, JAV
n Savo aktorės karjerą 

pradėjo 2001 m.
n Šiuo metu gyvena 

kartu su savo širdies 

draugu aktoriumi Tomu 

Staridžu
n 2012 m. liepos 7 d. 

jiedu susilaukė dukters

Dosjė

Kino žvaigždė Siena Miler (Sienna Miller) 
didžiausiu savo pasiekimu laiko dukrą

Aktorė Siena Miler (Sienna Miller) 
prisipažįsta, kad dar niekada nesijautė tokia 
laiminga kaip dabar, būdama su savo širdies 
draugu Tomu Staridžu (Tom Sturridge)

EPA-Eltos nuotr.

- Kada buvote laimingiausia?
- 2012 m. liepos 7 d., kai gimė dukra.
- Kokia jūsų didžiausia baimė?
- Prarasti tuos, kuriuos myliu.
- Seniausias prisiminimas?
- Mano tėčio batai - 1980 m. juokingi, mėlyni sportiniai 
bateliai su N raide ant šono.
- Kokiu žmogumi labiausiai žavitės?
- Rašytoju Liu Siaobu (Liu Xiaobo), už jo išmintį. Jei mes 
visi turėtume bent dalį tokio požiūrio, pasaulis būtų daug 
geresnis.
- Gėdingiausias gyvenimo momentas?
- Kai dalyvavau atrankoje sirgdama bronchitu ir 
kosėdama apspjaudžiau tekstą, gulintį priešais mane. 
Neverta nė sakyti, kad vaidmens aš negavau.
- Kokį brangiausią daiktą kada nors įsigijote?
- Gitarą.
- Didžiausia aistra?
- Mano šuo Porgis.
- Kas jus vaidintų filme?
- Roni Korbet (Ronnie Corbett).

- Erzinantis įprotis?
- Kramtyti nagus.
- Ar kada nors sakėte „aš tave myliu“ 
neturėdama to omenyje?
- Nuolat tai darau, kai vilkiu juokingus drabužius ir kalbu 
kvaila intonacija.
- Jei galėtumėte keliauti laiku, kur norėtumėte 
atsidurti?
- 1920 m. Paryžiuje.
- Kaip atsipalaiduojate?
- Atpalaiduoja karšta vonia, gera knyga.
- Kada buvote arčiausiai mirties?
- Kai man buvo penkeri. Jodinėjau žirgu ir jis išvertė 
mane iš balno.
- Ką laikote savo didžiausiu laimėjimu?
- Savo dukrą.
- Kas jus priverčia naktį nemiegoti?
- Mano dukra.
- Kokios dainos norėtumėte per savo laido-
tuves?
- Franko Sinatros „The Lady Is A Tramp“.

Trumpas inTerviu

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ Interviu su Santa Audickaite - 68-69 p.

Santa - 
reporterė su žemaitišku užtaisu

2014 m. gruodžio 27 d. - 2015 m. sausio 2 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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REiTiNGai

TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

TV8   4,5 %
NTV Mir Lietuva  4,2 %
TV1   3,3 %
RTR Planeta   3,1 %
PBK   2,9 %

Info TV   2,1 %
REN Lietuva   1,7 %
LRT Kultūra   1 %
Video ir DVD   0,8 %
Liuks!  0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos rytas TV 4,4 % 
PBK   3,3 %
RTR Planeta  3,2 %
TV8   3 %
TV1   2,9 %

Info TV  2,8 %
REN Lietuva  2,4 %
LRT Kultūra  1,3 %
Video ir DVD  0,9 %
Liuks!   0,8 %

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3   17,4 %

TRUMPai

Likus kelioms valandoms iki 2015-ųjų, gruodžio 
31-ąją, LNK savo žiūrovams dovanos įspū-
dingą filmą-koncertą „Nesudeginta ant laužo“. 
Nestandartinio formato dokumentiniame koncerte - 
ne tik kultinės DžorDanos Butkutės dainos, 
naujausio albumo „Kryžkelės“ hitai, bet ir koncerto 
užkulisiai, kuriuos neprilygstama scenos diva 
atskleidė jaunosios kartos videomenininkui Petrui 
Skuskauskui.

LNK laidų vedėja rūta Mikelkevičiūtė pirmą 
kartą Kūčias ir Kalėdas šventė ne Lietuvoje. Į Šri 
Lanką Rūta išvyko su šeima ir gausiu būriu draugų. 
Pasak laidų vedėjos neįprasta tai, kad didžiąsias 
metų šventes sutiko ten, kur žaliuoja žolė, aplink 
laksto driežai, ir žydi didžiulės ryškių spalvų gėlės. 
Moteris neslepia, didžiosios metų šventės jai pačios 
svarbiausios, o išvyka pasitaikė netikėtai.

LNK   16,5 %

       LRT Televizija 
7,1 %

BTV   7,1 %

TV6   5 %

NTV Mir Lietuva 
4,6 %

Kiti  
kanalai  17,1 %

TV3 19,7 %

LNK  19,7 %

BTV  6,4 %

TV6  6,2 %

LRT Televizija 
5,8 %

Lietuvos rytas TV  4,5 %
Kiti  
kanalai 13,3 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 LIETUVOS TALENTAI TV3 9,5

2 BATUOTAS KATINAS PŪKIS.  

 2 RODYMAS TV3 9,5

3 VIENAS NAMUOSE 3 TV3 9,4

4 NUO...IKI LNK 9,4

5 VALANDA SU RŪTA LNK 9,4

6 LIETUVOS BALSAS LNK 9,2

7 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,0

8 LNK ŽINIOS LNK 8,7

9 TV3 ŽINIOS TV3 8,7

10 KK2 LNK 8,6
Duomenys: TNS LT, 2014 m. gruodžio 15-21 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Rolandą Mackevičių

iNfoRMaciNės  
laidos

Tobula. Mėgstu „Panoramą“, gaila, kad 
tuo metu dažniausiai dirbu, bet pasižiūriu 
pakartojimus. Mano manymu, žinias reikia 
žiūrėti, nes turi žinoti, kas vyksta Lietuvoje 
ir pasaulyje, tik klausimas, kurias žinias žiū-
rėti.

filMų PasiRiNkiMas

Žiūriu filmus ir turiu pasakyti, kad filmų 
kokybė ir jų naujumas pastaruoju metu labai 
pagerėjo. Didžiuojuosi mūsų televizijomis, 
kurios stengiasi gauti naujausius filmus, pro-
fesionaliai juos išversti ir parodyti žiūro-
vams.

PRaMoGiNės  
laidos 

Man patinka tokios laidos - viktorinos, 
pavyzdžiui, tokios kaip „Auksinis protas“. 
Sekmadieniais pasižiūriu „Auksinį balsą“.

ŠvENTiNės  
PRoGRaMos

Kokios Kalėdos be filmo „Vienas namuo-
se“? Man patinka ir manęs tokie kartojimai 
neerzina.

HUMoRo laidų TRūkUMas

Trūksta laidų, kurios keltų juoką. Mes su 
Jonu (radijo laidų vedėjas Jonas Nainys - red. 
past.) tikimės, kad įnešime šiek tiek šviežio 
oro, nes netrukus pradėsime darbuotis tele-
vizijoje ir tos humoro, šeimos laidos taps įdo-
mesnės.

Radijo ir televizijos laidų vedėjas  
ROLANDAS MAcKEVIčIUS (30) televizijos 
laidų nepeikia. Jis vadovaujasi principu - 
jei nepatinka, nežiūrėk.
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Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Geriausi 
Nors šiuo metu populiaru sakyti, kad laisvalaikis prie televizoriaus tik laiko švaistymas, pripa-
žinkime, žvarbų šventinį vakarą po sočios vakarienės visai smagu šiltai įsitaisyti priešais žy-
drąją dėžę ir pažiūrėti pozityvios energijos ir stebuklų kupiną filmą. Pateikiame žurnalo „For-
bes“ išrinktus penkis praėjusio dešimtmečio populiariausių kalėdinių filmų sąrašą.

„Elfas“ (2003)

Kartą per Kūčias į Kalėdų Senelio 
dovanų maišą paslapčiomis įšliaužia 
našlaitis kūdikis. Senelis jį išsiveža į 
Šiaurės ašigalį. Užaugintas elfų šeimo-
je ir tris kartus praaugęs visus, Badis 
suvokia, kad jis visai ne toks. Pasiryžęs 
rasti savo vietą, Badis leidžiasi ieškoti 
tikrojo tėčio į Niujorką.

„kaip suomiai kalėdų 
senelį...“ (2010)

Šį filmą galima vadinti vienu origina-
liausių kalėdinių filmų. Ilgus šimtmečius 
kvailinę žmones, suomiai buvo priversti 
atskleisti vieną didžiausių žmonijos istori-
joje aferų. Atsakingi suomių veikėjai pa-
tvirtino, kad Kalėdų Senelis - tai Laplandi-
jos tundroje klajojantis laukinis padaras.

„Bučiuok bučiuok, šauk šauk“ 
(2005)

Sakoma, kad meilės ir pinigų nerei-
kia painioti, bet negali kaltinti Hario 
Lokharto, kad jis pamėgino tai padary-
ti. Iš smulkių nusikaltimų pasaulio jis 
nusviedžiamas į Holivudą, kur dalyvau-
ja perklausoje detektyvo vaidmeniui 
gauti ir yra asmeniškai mokomas pri-
vataus detektyvo. Hariui telieka sutik-
tą svajonių merginą įtikinti, kad jis iš 
tiesų yra detektyvas.

„Geležinis žmogus 3“  
(2013)

Trečiasis pagal „Marvel“ komik-
sus sukurtas filmas „Geležinis žmo-
gus“ pasakoja apie griūvantį milijonie-
riaus Tonio Starko pasaulį. Įtakingas 
priešas sunaikina jo pasaulį... Todėl 
šiandien Tonis leidžiasi ieškoti šio 
niekšo.

šventiniai filmai

„Tegyvuoja meilė“ (2003)

Kur tik pažvelgsi, meilė sukelia chaosą. Jos pilna visur - vestuvėse, laidotuvėse, 
miesto gatvėse ir net oro uoste. Šis jausmas suvienija vyrus ir žmonas, tėvus ir sūnus, 
draugus ir bendradarbius, roko žvaigždes ir valstybės vadovus. 8-ių skirtingų meilės 
istorijų herojai netikėtai susitinka vieni kitus, o paskui nelauktai atitolsta, kol visaga-
lis likimas juos vėl suveda į tą pačią vietą. Viskas prasideda likus 5-ioms savaitėms iki 
Kalėdų, kai yra įmanomi patys nuostabiausi stebuklai.

1

2

3

4

5
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TV PROGRAMA ŠeŠtadienis

 18.35 	 „Laukinis	
	 pasaulis“

 23.20 	 Gera	pasaulio	
	 muzika

 18.30 	 Bėdų	turgus 1.05 	 „Pagirios	
	 Tailande“

 13.25 	 „Šunų	viešbutis“

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Menų	 sala.	
10.30	Statybų	TV.	11.00	VIP	(N-7).	11.30	Virtu-
vės	istorijos.	12.00	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautu-
vė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	15.00	„Agatos	
teisė“	(N-7).	16.00	Kriminalinė	drama	„Inspek-
torius	Morsas.	Ta	mergšė	negyva“	(N-7).	18.05	
Detektyvinė	 drama	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai.	
Įvykis	kelyje“	(N-7).	19.10	Labanakt,	vaikučiai.	
Senoji	 animacija.	 20.00	 Filmas	 šeimai	 „Šuo	
Kalėdoms“.	 21.45	 Romantinė	 drama	 „Raktas	 į	
mano	širdį“	 (N-7).	23.25	Agata	Kristi.	 „Puaro.	
Mįslingas	nutikimas	Stailze“	(N-7).	

 Info TV
5.40,	 8.30,	 14.45,	 15.50,	 17.00	 KK2	 (N-7).	
6.20,	 9.10,	 12.00,	 2.20	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
7.15,	 15.25,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 7.45,	 23.00	
Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 10.10	 Šefas	 reko-
menduoja.	10.40,	23.50	Valanda	su	Rūta.	13.00	
Teleparduotuvė.	13.30,	17.40	Ne	vienas	kelyje.	
14.00,	4.25	Nuo...	Iki.	18.10	Sekmadienio	rytas.	
19.00,	 1.20	 24	 valandos	 (N-7).	 20.00	 Atėjo	
...	 Sabas.	 Dokumentinių	 novelių	 apie	 Arvydą	
Sabonį.	I	d.	21.00	„Keliautojo	atmintinė“.	22.00	
„Ekstremalus	kontaktas“.	3.20	Tauro	ragas	(N-
7).	3.50	Alchemija	LVII.	Poezija	po	metaforos.	
VDU	karta.	

 PBK
6.50,	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 7.15	 Grok,	
armonika!	7.55,	8.05	Vaikų	klubas.	8.20	Gudruolės	
ir	gudruoliai.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	Skanėstas.	
10.15	 Jūrmala.	 Humoro	 festivalis.	 11.20	 Idealus	
remontas.	12.30	Mano	antroji	pusė.	16.15	Kas	nori	
tapti	milijonieriumi?	17.35	„Parfumerininkė“.	20.00	
Laikas.	20.35	Ledynmetis.	23.30	Kas?	Kur?	Kada?	

 REn
6.55-10.30	 Kviestinė	 vakarienė.	 11.25	 „Pietūs	
pagal	 tvarkaraštį“	 11.50	 „Žvaigždžių	 vartų	 sergė-
tojai“.	 12.45	 „Apokalipsės	 šešėlis“.	 14.30	 „Ga-
laktikos	žvalgytojai“.	15.30	„Povandeninė	Visata“.	
18.15	„Milžinų	metas“.	19.10	Michailo	Zadornovo	
koncertas.	„Pampersų	karta“.	21.00	„X-Faktorius“	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	9.25	Rusiškas	įdaras.	
9.55	 Kulinarinė	 dvikova.	 10.55	 Buto	 klausimas.	
12.25	 A.Žurbino	melodijos.	 13.10	Didelė	 puota.	
14.10	Mūsiškiai.	15.25	Važiuosime,	pavalgysime.	
16.00	Paslaptingoji	Rusija.	17.00	Tyrimą	atliko...	
18.00	 Centrinė	 televizija.	 19.00	 Rusijos	 sensa-
cijos.	 20.00	 Tu	nepatikėsi!	 20.55	Nemirtingumo	
technologija.	22.00	Vyriškas	orumas.	22.40	„Gar-
bės	kodeksas“.	0.25	KGB	prieš	VRM.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.20,	 7.15	 „Vaistai	 senelei“.	 7.00,	 10.00,	 13.00,	
19.00	Žinios.	8.40	Šunų	planeta.	9.15	Šeštadienio	
talka.	10.25,	13.25	Žinios.	Maskva.	10.35	Mano	pla-
neta.	11.00	„Jūra	iki	kelių“.	13.35	Rusijos	stebuklai.	
14.05	Tai	juokinga.	16.55,	1.25	„Vestuvių	nebus“.	
19.35	 „Silpna	moteris“.	 23.25	 „Petrovičius“.	3.15	
Krymo	sapnų	fabrikas.	4.00	Humoro	laida.	

 TV PolonIa
7.30	 „Zlotopolskiai“.	 8.55	 „Šventasis	 Augus-
tinas“.	 9.50	 Miško	 bičiuliai.	 10.05	 „Magiškas	
medis“.	 10.40	 Ekologijos	 laida.	 11.10	 „Mažoji	
alka“.	12.10	„Juodi	debesys“.	13.05	„Notacijos.	
Alicija	 Majevska.	 Kas	 skamba	 mano	 sieloje“.	
13.15,	 18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35,	
4.25	 Sveikinimų	 koncertas.	 13.40	 „Tėvas	 Ma-
teušas“.	14.30	KucinAlina.	14.55	Regionų	isto-
rija.	Legionovas.	15.15	„Mažoji	Maskva“.	17.00	
Kultūringieji	PL.	18.00	Lenkų@lenkų	žodynas.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.40	 „Garbės	 laikas.	
Sukilimas“	 -	 pagal	 serialą.	 18.55	 „Šventasis	
Augustinas“.	 19.50	 K.Kovalskis	 kviečia.	 20.40	
Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	
prognozė.	 21.45,	 3.35	 „Garbės	 laikas“.	 23.00,	
4.45	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 23.40,	 5.20	 Komedija	
„E	=	MC2“.	 1.15	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 1.50	
Kalėdos.	2.40	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 17.30,	 19.35,	 1.35	 Išskirtiniai.	 6.40,	
9.10,	15.00,	23.55,	0.45	D.	fon	Fiurstenberg	namai.	
7.30,	19.10	Vakarėliai	aplink	pasaulį.	8.20,	14.10,	
21.25	Marija	Menunos.	10.00,	10.50	Mados	pro-
jektas.	 11.35	 „Girliandų	 mūšis“.	 13.00	 Svajonių	
namas.	15.50,	16.40	Džuliana	ir	Bilas.	18.20,	2.40	
Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	 Majamį.	 20.00	 „Kalėdų	
istorija“.	22.15,	23.05	Nuotaka	milijonieriui.	

 TV1000
10.00	„Meilė	ant	lagaminų“.	11.30	„Sandoris“.	
13.20	 „Tapatybė“.	 14.55	 „Meilės	 vadovėlis“.	
17.05	 „Žmonos	 ir	meilužės“.	19.00	 „Kaip	pra-
rasti	draugus	ir	atstumti	žmones“.	21.00	„7	Die-
nos	Havanoje“.	23.15	„Septyni	psichopatai“.	

 TRaVEl
9.30	 Nepaprastos	 jachtos.	 10.30	 Kelionė	 po	
prieskonių	pasaulį.	12.00-16.00	Dingusio	baga-
žo	vertė.	17.00	Dingusio	bagažo	vertė.	Auksinis	
bilietas.	18.00	Dingusio	bagažo	vertė.	 Indiana-
polis.	19.00	Dingusio	bagažo	vertė.	Kalifornija.	
20.00	Dingusio	bagažo	vertė.	Akis	už	akį.	21.00	
Atostogų	 atradimai.	 22.00	 Išgelbėkite	 mano	
verslą!	Viešbutis	„La	Jolla“.	23.00	 Įdomiausios	
kelionės	motociklu.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Hantikas.	Sekliai	ir	

paslaptys“	(N-7).
7.30	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Monstrų		

vidurinė	mokykla.	
Penktadienio	vakaro	
kovos“	(N-7).

9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	Komedija		

„Daktaras	Dolitlis	3“.
13.25	Filmas	šeimai	„Šunų	

viešbutis“.
15.30	Biografinė	drama	

„Pagauk,	jei	gali“	
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Šok	su	manimi.	
Šokių	konkursas,	
2014	(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.30	Romantinė		
komedija	„Įsimylėti	
per	dvi	savaites“	
(N-7).

0.25	 Romantinė	drama	
„Šventinės	svajos“	
(N-7).

2.05	 Veiksmo	f.	„Kinų	
zodiakas“	(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žuviukai		

burbuliukai“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	 „Misija	„	

Karvės“.
11.30	Nuotykių	f.	„Knygų	

valdovas“.
12.55	Komedija	šeimai	

„Brangioji,		
aš	sumažinau		
vaikus.

14.45	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

16.50	Šventę	švęsti.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	 „Kalėdų	senelio	

slaptoji	tarnyba“.
20.50	Nuotykių	f.		

„Auksinis		
kompasas“.

23.05	Nuotykių		
komedija		
„Karštas	kubilas	-		
laiko	mašina“		
(N-14).

1.05	 Komedija	„Pagirios	
Tailande“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
6.35	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.30	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Mažasis	princas“.
9.25	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
10.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.00	Dokumentinis	f.	

„Šunų	ABC“.
12.00	Gyvenimas.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Durys	atsidaro.
14.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
15.00	 „Delfinų	gyvenimo	

paslaptys“.
16.00	Žinios	(su	vertimu	į	

gestų	kalbą).	Orai.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.30	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Sportas.	

Orai.
20.50	Auksinis	balsas.
23.00	 Istorinė	drama	

„Vagnerių	klanas“.
1.10	 „Senis“	(N-7).
2.10	 Istorijos	detektyvai.
3.00	 Auksinis	balsas.
4.50	 Bėdų	turgus.
5.40	 Lašas	po	lašo.

7.40	 „Kaip	sugauti		
laimės	paukštę“	
(N-7).

9.00	 Brydės.
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime		

augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Europos		

galiūnų		
čempionatas.		
2013	m.

12.00	Arčiau	mūsų.		
2014	m.

12.30	 „Mitiajaus		
pasakėlės“		
(N-7).

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

14.00-15.30	„Šeimynėlė“	
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės		

istorijos	(N-7).
19.00	Muzikinė		

kaukė.
21.00	Veiksmo	f.		

„Dredas“	(N-14).
23.00	Siaubo	f.		

„Požemių		
gyventojai“	(S).

0.50	 Bamba	TV	(S).

7.30	 Programa.
7.34	 TV	parduotuvė.
7.50	 Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

8.55	 Gurmaniškos	šventės.
9.00	 Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
10.00	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
11.00	Spąstai	tėčiui.
12.45	 „Kulinaras“	(N-7).
13.45	 Gurmaniškos	šventės.
13.50	 „Kulinaras“	(N-7).
14.50	 Gurmaniškos	šventės.
14.55	 „Kulinaras“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 Dokumentinis	f.	

„Genijai	iš	prigimties“.
16.55	 Gurmaniškos	šventės.
17.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
18.30	 Gurmaniškos	šventės.
18.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
19.00, 21.00	 Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.30	Komedija	„Netikęs	

auklėjimas.	Kalėdos“.
22.10, 2.30	 „Kruvina	žinu-

tė“	(N-14).
0.10, 3.55	Siaubo	f.	

„Juodoji	uola“	(S).
1.50, 5.15	Didysis	pasi-

vaikščiojimas.
5.55	 Spąstai	tėčiui.

8.00	 Programos	pradžia.
8.05	 „Ar	yra	Venecija“.
8.50	 Amžinybės	keliu.	

Vyskupas	Jonas	
Viktoras	Kalvanas.

9.45	 Vilniaus	albumas.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias.
10.30	Kultūros	savanoriai.
11.45	Žinios.	
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
13.00	Prisiminkime.	

Dainos	jūros	tema.
13.15	Grafikos	stebuklai.
13.45	 Pasaka	„Pinokis“.	3	s.
14.45	Koncertas	„Gimę	

Rygoje“.
16.45	 „Donaleitis.	XVIII	a.	

Mažosios	Lietuvos	
tautinis	kostiumas“.	

18.00	Žinios.
18.20	2014	metų	Kalbos	

premijos	laureatai.
19.00	 „Sveikas,	Jėzau,	

gimusis“.	Kalėdinis	
koncertas.	

21.00	Romantinė	krimina-
linė	komedija	„Tomo	
Krauno	afera“	(N-7).

23.00	Panorama.	
23.20	Gera	pasaulio	muzi-

ka.	Koncertuoja	Eric	
Bibb	ir	Staffan	Astner	
(JAV).	2014	m.

0.45	 Jono	Meko	filmų	
retrospektyva.	

 13.00 	 „Džiunglių	
	 princesė	Šina“
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„PAGAUK, JEI GALI“
Biografinė drama. JAV. 2002.
Režisierius S.Spilbergas.
Vaidina L.Dikaprijus, T.Henksas, 
K.Vokenas.

Frenkas - šešiolikmetis mokinys. 
Vieną gražią dieną jis suvokia, kaip 
galima pasipelnyti apgaule. Jis 
apsimeta įvairiausios profesijos at-
stovais ir neteisėtai įgyja pustrečio 
milijono dolerių. 

„DREDAS“
Veiksmo filmas. Jungtinė 
Karalystė, JAV, Indija. 2012.
Režisierius P.Treivisas.
Vaidina K.Urbanas, Dž.Koupas, 
L.Hidi.

Ateitis. Didesnė Šiaurės Amerikos 
dalis virtusi apšvitinta dykyne. 
Siekiant suvaldyti didėjantį krimi-
nalinių nusikaltėlių siautėjimą, po-
licijos pajėgoms suteikiama teisė 
teisti, vertinti ir vykdyti bausmes. 

gruodžio 27 d.

 21.30 	 „Operacija	
	 „Delta	farsas“

 21.00 	 „Pavojingiausias	
	 karys“

 12.30 	 Penki	ingredientai

 AnImAL PLAnEt
7.00	Orangutangų	sala.	7.25	Mieliausi	 auginti-
niai.	8.15	Blogas	šuo.	9.10	Ginant	laukinę	gamtą.	
10.05	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	11.55,	1.40	Kai	klaidžiojo	dinozau-
rai.	 12.50	 Slaptas	 augintinių	 gyvenimas.	 17.25	
Jūsų	numylėtiniui	tai	patiks.	18.20,	2.35	Namai	
medžiuose.	19.15	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	
20.10	Leopardas.	21.05,	0.45	Vudu	ryklys.	22.00,	
3.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	22.55,	4.15	Pragariška	
katė.	23.50,	5.00	Laimikis	-	žmogus.	

 SPoRt1
9.00	 Žiemos	 pasaka	 ant	 ledo.	 Dailusis	 čiuo-
žimas.	 12.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bostono	
„Celtics“	-	Bruklino	„Nets“.	2014/2015	sezonas.	
14.00	LKL	krepšinio	lyga.	Kauno	„Žalgiris“	-	Vil-
niaus	„Lietuvos	rytas“.	2013	m.	Finalas.	3	susi-
tikimas.	16.00	LKL	krepšinio	lyga.	Vilniaus	„Lie-
tuvos	rytas“	-	Kauno	„Žalgiris“.	2013	m.	Finalas.	
4	 susitikimas.	 18.00	 KOK	 World	 series	 2014.	
Bušido	kovos.	22.30	Tiesioginė	transliacija.	NBA	
krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Toronto	
„Raptors“.	 1.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bostono	
„Celtics“	-	Bruklino	„Nets“.	2014/2015	sezonas.	
3.00	KOK	World	GP	2013.	Kišiniovas,	Moldovia.	
Bušido	kovos.	7.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lyga.	„Estudiantes“	-	„FC	Barcelona“.	

 VIASAt SPoRt BALtIc
6.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-		
QPR.	 8.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„West	 Bromwich“	 -	 „Manchester	 City“.	 10.30	
Ledo	ritulys.	KHL.	Maskvos	„Dinamo“	-	Rygos	
„Dinamo“.	12.30	Krepšinis.	Eurolygos	finalinio	
ketverto	varžybos.	15.00	Premier	lygos	apžvalga.	
15.55	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Minsko	 „Dinamo“	 -		
Rygos	 „Dinamo“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
18.30	 Tenisas.	 Indian	 Wells	 turnyras.	 19.25	
Tenisas.	Monrealio	turnyro	aštuntfinalio.	21.05	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Minsko	 „Dinamo“	 -	 Rygos	
„Dinamo“.	 23.05	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Chelsea“	 -	 „West	 Ham“.	 0.55	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 United“	 -	
„Newcastle“.	2.45	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	
3.45	Futbol	Mundial	žurnalas.	4.50	Ledo	ritulys.	
KHL.	Minsko	„Dinamo“	-	Rygos	„Dinamo“.	

 EURoSPoRt
9.30	 Sporto	 linksmybės.	 12.15	 Kalnų	
slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 13.45	 Kalnų	
slidinėjimo	 apžvalga.	 14.00	 Šuoliai	 nuo	
tramplino.	 Keturių	 kalvų	 turnyras.	 19.00,	 2.15	
Biatlonas.	 „World	 Team	 Challenge“.	 21.00	
Kovinis	 sportas.	 23.00	 Jojimo	 žurnalas.	 23.15	
Kovinis	sportas.	„King	of	Kings	World	GP“.	1.15	
Šuoliai	nuo	tramplino.	Keturių	kalvų	turnyras.	

„ŠVEntInĖS SVAJoS“
romantinė drama. JAV, Kanada. 2013.
Režisierius Dž.Čikoritis.
Vaidina Dž.Gart, K.Metison, K.But.

Melodė, užsispyrusi darbštuolė, tikisi šventes praleisti su savo draugėmis, 
tačiau bosas išsiunčia pavaldinę į jos gimtąjį miestelį, kad ši įtikintų vietinius 
leisti statyti naują parduotuvę. Užduotis nebus labai lengva, nes susitikusi 
artimuosius ir vaikystės meilę Karterį ji pamatys, kaip kategoriškai visi ne-
pritaria jos darbovietės užmačioms. Staiga nutiks magiškas dalykas.

„LĖKtUVU, tRAUKInIU IR 
AUtomoBILIU“
komedija. JAV. 1987.
Režisierius Dž.Hjuzas.
Vaidina S.Martinas, Dž.Kendis, 
L.Robins.

Reklamos kūrėjas Nilas Peidžas nori 
parvykti į namus Padėkos dieną. Ke-
lionė taps labiausiai neįtikėtinu gy-
venimo nuotykiu. Ypač kai jis susitiks  
linksmą storulį Delą Grifitą.

tV3
15.30

tV6
19.10

BtV
21.00

6.40	 Dienos		
programa.

6.45	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

7.45	 Nuotakos		
siaubūnės	(N-7).

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

10.30	 „Hablo	kosminis	
teleskopas“.

11.30	Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Kinų	virtuvė	su	

Goku.
13.30	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Darbščiosios		

gražuolės	(N-7).
16.35	Būrėja.
17.05	Drama	„Dvidešimt	

minučių“	(N-7).
19.05	Romantinė		

komedija	„Eglučių	
oazė“	(N-7).

21.00	Muzikinė		
komedija		
„Karnavalo	naktis,	
arba	po	50-ies	metų“	
(N-7).

23.30	 „Atpildas“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam		

gale	kablys		
(N-7).

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Pragaro		

kelias	(N-7).
11.00	Kovotojas	nindzė“	

(N-7).
12.00	Po	pasaulį	su	

Anthony		
Bourdainu	(N-7).

13.00	Džeimio		
Oliverio	Kalėdų		
varpeliai.

14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Richardo		

Hammondo		
greitieji		
apmokymai	(N-7).

16.00	 „Tornadų		
persekiotojai“		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.10	Komedija		

„Lėktuvu,		
traukiniu	ir	
automobiliu“		
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Kriminalinė	drama	
„Krikštatėvis	III“		
(N-14).

2.00	 „24	valandos“	(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė	Afrika“.
10.15	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
11.15	Pamiršti		

vardai.	Kristupas		
Manvydas.

11.45	 „Pasaulis	pro	
traukinio	langą“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

13.15	 „Niagaros		
magija“	(N-7).

14.15	 „Paryžius	36-ieji“	
(N-7).

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

18.00	 „Dangaus	teismas“	
(1)	(N-7).

19.00	 „Departamentas“		
(N-7).

20.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių	
apžvalga.

20.30	 „Aristokratai“		
(N-7).

21.30	 „Operacija		
„Delta	farsas“		
(N-7).

23.10	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

23.40	 „MS1:	Kalėjimo	
griūtis“	(N-14).

tV3
0.25

rekomenduoja
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6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Hantikas.		

Sekliai	ir		
paslaptys“	(N-7).

7.30	 „Smurfai“.
8.00	 „Monstrų	vidurinė	

mokykla.	Keista	sin-
tezė“	(N-7).

9.30	 Sportuok	su		
mumis.

10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	Komedija		

„Daktaras		
Dolitlis	4.		
Prezidento	šuo“.

13.10	Komedija	„Ponia	
Dautfajė“.

15.45	Nuotykių	f.		
„Žmogus	su		
geležine	kauke“	
(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
TV3	sportas.		
TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.	
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.

22.00	Veiksmo	f.	„Parkeris“	
(N-14).

0.15	 Filmas	šeimai	
„Kalėdų	norai“.

2.00	 Biografinė	drama	
„Pagauk,	jei	gali“		
(N-7).

6.25	 Dienos	programa.
6.30	 „Žuviukai		

burbuliukai“.
6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Nuotykių	f.		

šeimai	„Haris		
Poteris	ir	ugnies	
taurė“	(N-7).

12.55	Nuotykių		
„Herbis.	Lenktynių	
asas“.

14.55	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

17.00	Ne	vienas		
kelyje.

17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.		

Orai.
19.00	Lietuvos	balsas.	

Tiesioginė		
transliacija.

22.30	Romantinė		
komedija		
„Ketverios		
Kalėdos“	(N-7).

0.10	 Kriminalinis		
trileris	„Kuždesių	
sala“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu.
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 „Mažasis	princas“.
9.25	 „Vakavilis“.
10.00	 Gustavo	enciklopedija.
10.30	 „Velnias	su	trimis	

aukso	plaukais“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Nematomos	karalys-

tės“.	„Po	atviru	dan-
gumi“	(subtitruota).

13.00	 „Puaro	11“.	„Ponios	
Makginti	mirtis“	(N-7).

15.00	 „Delfinų	gyvenimo	
paslaptys“.

16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 Krepšinis.	Vilniaus	

„Lietuvos	rytas“	-	
Klaipėdos	„Neptūnas“.	
Pertraukoje	-	Lašas	po	
lašo.

18.00	Keliai.	Mašinos.	
Žmonės.

18.30	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

19.30	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.
20.50	Legendos.
21.50	 „Lilehameris	2“	(N-7).
0.25	 Auksinis	protas.

 21.50 	 „Lilehameris	2“ 13.10 	 „Ponia	Dautfajė“

SekmadieniS

„PARKERIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius T.Hekfordas.
Vaidina Dž.Stathamas, Dž.Lopes, M.Čiklisas.

Šiame sklandžiame, dinamiškame, veiksmo kupiname kriminaliniame 
trileryje neįprasto profesinio etiketo besilaikantį vagį išduoda jo bend
rai ir palieka mirti. Įgijęs naują tapatybę ir sudaręs neįtikėtiną sąjungą 
su gaujai priklausiusia moterimi, jis nusprendžia nugvelbti naujausią 
buvusių bendrų grobį.

rekomenduoja

„AGATA KRISTI.  
PALŠAS ŽIRGAS“
DetektyVas. Jungtinė 
Karalystė. 1997.
Režisierius Č.Bisonas.
Vaidina K.Bakenenas, 
Dž.Ešborn, H.Noris.

Jaunas skulptorius Markas apkal
tinamas kunigo žmogžudyste. 
Vaikinas rengiasi ginti savo ne
kaltumą, naudodamasis kunigo 
prieš mirtį įduotu sąrašu. Visi jame 
surašyti žmonės, išskyrus vieną, 
pastaruoju metu mirė dėl iš pa
žiūros natūralių priežasčių. 

„KALĖDŲ NORAI“
filmas šeimai. JAV. 1991.
Režisierius R.Lybermanas.
Vaidina H.Dž.Kozak, 
Dž.Šeridanas, I.Embris.

Vaikai Etanas ir Holė svajoja prieš 
Kalėdas sutaikyti savo išsiskyrusius 
tėvus. Tai būtų didžiausia Kalėdų 
dovana jiems. Tačiau svajonė pil
dosi ne taip lengvai, kaip norėtųsi. 
Mama labai susidomėjęs versli
ninkas Tonis... Kai Holė eina ap
lankyti Kalėdų Senelio, ji paprašo 
neįprastos dovanos  kad tėvai ir 
vėl būtų kartu.

„NUSIDĖJĖLIAI“
trileris. JAV. 2007.
Režisierius V.Lau.
Vaidina R.Giras, K.Deins, 
K.Strikland.

Labai priekabus ir šiek tiek para
nojiškas Viešojo saugumo depar
tamento pareigūno Erolo darbas  
stebėti registruotus seksualinės 
prievartos nusikaltėlius. Tačiau 
dabar dėl nepaliaujamo jų tardy
mo ir įžeidinėjimų jis priverstas 
palikti darbą. 

TV8
23.25

 TV8
9.30	Tobula	moteris.	10.00	Svajonių	sodai.	11.00	
Mamyčių	klubas.	11.30	Mankštinkitės.	12.00	„Ma-
žųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).		
15.00	 „Agatos	 teisė“	 (N-7).	 16.00	 Kriminalinė	
drama	„Inspektorius	Morsas.	Atgailos	diena“	(N-7).		
18.05	 „Rutos	 Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	
(N-7).	19.10	Labanakt,	vaikučiai.	Senoji	animacija.	
20.00	 Fantastinė	 drama	 „Kalėdų	 pagalbininkė“	
(N-7).	21.40	Filmas	šeimai	„Šuo	Kalėdoms“.	23.25	
Detektyvas	„Agata	Kristi.	Palšas	žirgas“	(N-7).	

 INfO TV
5.15,	17.45	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	
5.45	 Apie	 žūklę.	 6.15,	 19.40,	 3.55	 Autopilotas.	
6.45,	 14.00	 Valanda	 su	 Rūta.	 8.20,	 9.35,	 11.15,	
0.50,	 3.05	 KK2	 (N-7).	 9.05	 Dviračio	 šou.	 10.15	
Šefas	rekomenduoja.	10.45	Alchemija	LVII.	Poezija	
po	 metaforos.	 VDU	 karta.	 12.00,	 2.15,	 4.50	 Yra	
kaip	yra	(N-7).	13.00	Teleparduotuvė.	13.30,	23.25	
Ne	vienas	kelyje.	15.35,	23.50	24	valandos	(N-7).	
16.40	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	 ir	
Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	 por-
tretai“.	 1997	 m.	 17.15	 Arčiau	 mūsų.	 18.15,	 1.30	
Nuo...	Iki.	19.10	Mes	pačios.	20.10	Atėjo	...	Sabas.	
Dokumentinių	 novelių	 apie	 Arvydą	 Sabonį.	 II	 d.	
21.00	 „Keliautojo	 atmintinė“.	 22.00	 „Ekstremalus	
kontaktas“.	23.00,	4.25	Tauro	ragas	(N-7).	

 PBK
6.45,	9.00,	11.00	Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	
7.35	Vaikų	klubas.	8.05	Sveikata.	9.20	Padriki	už-
rašai.	9.35	Kol	visi	namie.	10.25	Fazenda.	11.20	
„Ieškokite	 mamos“.	 13.05	 Juoda.	 Balta.	 14.05	
„Parfumerininkė“.	 19.15	 „Auksinio	 gramofono“	
premijos	 įteikimo	 ceremonija.	 20.00	 Laikas.	
21.45	 „Auksinio	 gramofono“	 premijos	 įteikimo	
ceremonija	(tęsinys).	0.10	Respublikos	turtas.	

 REN
8.00	 „Gyvenimo	 taisyklės“.	 8.50	 Jūrmala.	 Hu-
moro	festivalis.	10.30	Michailo	Zadornovo	kon-
certas.	 „Pampersų	 karta“.	 12.20-22.55	 „Karys.	
Legendos	gimimas“.

 NTV MIR
6.15	Moteriškas	požiūris.	7.00,	9.00,	12.00,	15.00	
Šiandien.	 7.25	 Gerai	 ten,	 kur	 esame	 mes.	 8.00	
Pirmoji	pavara.	8.45	Ar	rusai	moka	rusiškai?	9.25	
Valgome	namie.	10.00	Technikos	stebuklas.	10.55	
Vasarvietės	atsakymas.	12.25	Aukso	dulkės.	13.05	
„Muchtaro	 sugrįžimas“.	 15.25	 Išduota	 Vlasovo	
armija.	 17.05	 Nepaprastas	 atsitikimas.	 Savaitės	
apžvalga.	 18.00	 Šiandien.	 Apžvalga.	 19.10	 Kaip	
viskas	buvo?	20.35	„Jūrų	velniai“.	22.25	„Garbės	
kodeksas“.	0.20	Kriminalinė	Rusija.	

TV3
0.15

 19.00 	 Lietuvos	balsas

TV3
22.00

TV6
0.55
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7.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė	loterija.
12.00	Dokumentinis	f.		

„Nacionalinė	
Geografija.	
Gėlavandenių	mons-
trų	medžiotojas“	
(N-7).

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

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės	istorijos	

(N-7).
19.00	Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė		
drama	„Evitos		
kerštas“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Veiksmo	trileris	
„Likęs	paskutinis“	
(N-14).

0.40	 Bamba	TV	(S).

7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

8.45	 Kitoks	pokal-
bis.	Svečiuose	
M.Levickis	(N-7).

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

žurnalas.
13.30	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
14.00	 „Air	America“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 Dokumentinis	f.	

„Genijai	iš	prigimties“.
17.30	Šeima	-	jėga!	

Finalas.
19.00	Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X.	

„Dvasingumo	krizė“.
21.00	Žinios.	Orai.
21.30, 2.00	 Istorinis	nuoty-

kių	f.	„Mulan“	(N-7).
24.00, 3.55	 Veiksmo	f.	

„Pavojingas	žmo-
gus“	(N-7).

5.30	 Spąstai	tėčiui.
6.55	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.35	 Visi	namie.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Grafikos	stebuklai.	
11.00	Koncertas	„Tavo	

zona“.	
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.	2006	m.
12.55	 ...formatas.	Poetas	

Algimantas	Baltakis.
13.10	Mūsų	miesteliai.	
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Benediktinų	kelias	

Lietuvoje.
15.30	J.Štrauso	baletas	

„Žydrasis	Dunojus“.	
17.30	 „Variacijos	portreto	

tema“.
18.00	Žinios.	Orai.
18.15	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.45	 ...formatas.	Poetas	

Edmundas	Janušaitis.
19.00	 Krystyna	Janda.	Solo.	
19.45	Rolandas	Kazlas	ir	

pučiamųjų	kvintetas	
„Dūduva“.

21.00	 „Neištesėtas	pažadas.	
Vilniaus	paslaptys“.	

22.00	 Grupės	„Soul	
Moustache“	koncertas.

23.00	Panorama.	
23.20	Džiazo	muzikos	

vakaras.	
0.10	 Birutės	Petrikytės	

jubiliejinis	koncertas.

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 Kinų	virtuvė	su	

Goku.
7.10	 Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
7.45	 Nuotakos	siaubūnės	

(N-7).
8.40	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai.

10.30	 „Povandeninis	
pasaulis“.

11.30	Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Darbščiosios	gra-

žuolės	(N-7).
16.35	Būrėja.
17.05	 „Šeštasis	pojūtis“	

(N-7).
18.05	Geriausias	Britanijos	

kirpėjas.
19.05	Nustebink	mane.
21.00	Detektyvinis	f.	

„Mergina,	kuri		
žaidė	su	ugnimi“	
(N-14).

22.45	Drama	„Vienos	nak-
ties	nuotykis“	(N-7).

0.40	 Darbščiosios	gra-
žuolės	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo		

augintinis.
9.30	 Vienam		

gale	kablys.
10.00	Džeimio		

Oliverio	Kalėdų		
varpeliai.

11.00	 „Tornadų		
persekiotojai“		
(N-7).

12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.00	Džeimio	Oliverio	

Kalėdų	varpeliai.
14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
16.00	 „Tornadų		

persekiotojai“		
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!
18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00 Nuotykių	drama	

„Tadas	Blinda.	
Pradžia“	(N-7).

21.10	 „Gatvės	vaikai“		
(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Drama	„Neleisk	man	
išeiti“	(N-14).

0.55	 Trileris	„Nusidėjėliai“	
(N-14).

2.40	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

10.00	 „Pasaulis		
pro	traukinio		
langą“.

11.00	Reidas.	Eismo	įvykių	
kronika.

11.30	 „Laukinė	Afrika“.
12.30	 „Aristokratai“	(N-7).
13.30	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	Karštos	senos		
sėdynės.

14.30	 „Departamentas“		
(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.20	 „Beveik	ištekėju-

sios“.
18.00	 „Detektyvas		

Džo“	(1)	(N-7).
19.00	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
20.00	 „Niagaros		

magija“	(N-7).
21.00	Šventinis	filmas.	

„Įvaikis“.
22.40	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.10	 „Transporteris“		
(N-7).

0.10	 „Aristokratai“	(N-7).

 19.45 	Rolandas	Kazlas 11.30 	 Girių	takais 19.00 	 „Evitos	kerštas“  18.00 	 „Detektyvas	Džo“ 19.00 	 „Tadas	Blinda.	
	 Pradžia“

 21.00 	 „Mergina,	kuri	
	 žaidė	su	ugnimi“	
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 RTR PlaneTa (BalTija)
9.20	Žinios.	Maskva.	10.00,	13.00	Žinios.	10.15	
Humoro	 laida.	10.45	Rytinis	paštas.	11.25	Gy-
vūnijos	 pasaulyje.	 12.00	 Kulinarijos	 žvaigždė.	
13.20	 Žinios.	 Maskva.	 13.30	 „Trys	 plius	 du“.	
15.15,	 2.50	 Humoro	 laida.	 17.00	 „Laimingos	
moters	vyras“.	19.00	Savaitės	žinios.	21.00	Se-
kmadienio	vakaras	su	V.Solovjovu.	22.50	„Tari-
fas	„Laiminga	šeima“.	0.40	„Viešbutis	Pelenei“.	

 TV Polonia
10.00,	18.25	Galvosūkis.	10.05	Lenkų	kalbos	kur-
sas.	10.40	Grūdas.	11.10,	24.00	 „Prie	Nemuno“.	
12.15,	 22.40	Sveikinimų	koncertas.	 12.30	Miško	
istorijos.	 12.55	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	
Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.45	Prie	Tatrų.	14.00	Šv.Mišių	transliacija.	15.15	
Kalėdojimas	su	TVP2	2014.	„Zakopower&Kayah“.	
Koncertas.	16.40	Okrasa	laužo	taisykles.	Rauginti	
kopūstai	 -	 sveikata	 iš	 statinės.	 17.05	 Provinci-
jos	 lobiai.	 17.25	 „Miško	 medžiai.	 Sentimentalus	
filmuotas	 pasakojimas“.	 17.35	 Žydrasis	 miškas.	
17.55	Made	in	Poland.	18.45	TV	ekspresas.	18.55	
„Šventasis	Augustinas“.	19.45	Už	nuopelnus	Len-
kijai	ir	lenkams	už	šalies	ribų.	Koncertas.	20.45	La-
banaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.45	„Likimo	pokštas“.	23.00	Savaitraštis.pl.	1.00	
Lenkų	kalbos	kursas.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 20.50	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 5.50,	
12.30,	19.10	D.	 fon	Fiurstenberg	namai.	6.40,	
17.30,	3.30	Marija	Menunos.	7.30,	20.00	Džu-
liana	ir	Bilas.	10.00,	10.50,	11.40	Mados	pro-
jektas.	 13.20,	 15.30,	 18.20	 Išskirtiniai.	 14.05	
Kalėdų	istorija.	15.55,	16.40	Kortnė	ir	Kim	už-
kariauja	Majamį.	21.40	Nuotaka	milijonieriui.	

 TV1000
6.55	„Didieji	lūkesčiai“.	9.05	„21“.	11.10	„Kaip	
prarasti	 draugus	 ir	 atstumti	 žmones“.	 13.10	
„Trys	 muškietininkai“.	 15.05	 „Tarp	 dviejų	 pa-
saulių“.	 16.55	 „21“.	 19.05	 „8	 mylia“.	 21.00	
„Virš	įstatymo“.	23.00	„Jausmų	vandenynas“.	

 TRaVel
10.00	 Pihos	 miškas.	 Pagelbėti	 ligoniui.	 11.00	
Pavojai	oro	uoste.	12.00,	17.00	Dingusio	bagažo	
vertė.	15.00	Dingusio	bagažo	vertė.	Vankuveris.	
16.00	Dingusio	bagažo	vertė.	Torontas.	18.30	Ke-
lionė	po	prieskonių	pasaulį.	Kaspijos	jūra.	19.00	
Kelionė	 po	 prieskonių	 pasaulį.	 19.30	 Visada	
išalkę.	Čikaga.	20.00	 Įdomiausios	kelionės	mo-
tociklu.	21.00	Bakingemo	rūmai.	22.00	Paminklų	
paslaptys.	Ruzvelto	misija.	23.00	Viešbučių	pa-
slaptys	ir	legendos.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

 animal PlaneT
7.00	Orangutangų	sala.	7.25	Laukinis	gyveni-
mas.	8.15	Jūsų	numylėtiniui	patiks.	9.10,	19.15	
Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	10.05	Namai	medžiuose.	
11.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 11.55,	 1.40	
Juros	periodas.	12.50	Nežinomi	miestai.	18.20,	
2.35	Akvariumų	verslas.	20.10	Pragariška	katė.	
21.05,	 0.45	 Skaniausi	 kąsneliai.	 22.00,	 3.25	
Šaunusis	 septynetas.	 22.55,	 4.15	 Gorilų	 gy-
dytojai.	 23.50,	 5.00	 Aš	 -	 gyvas.	 5.50	 Gyvūnų	
apsaugos	skyrius.	6.35	Liūno	broliai.	

 sPoRT1
8.45	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -		
Klievlendo	 „Cavaliers“.	 10.45	 NBA	 krepši-
nio	 lyga.	 Los	 Andželo	 „Clippers“	 -	 Toronto	
„Raptors“.	12.45	 Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	
lygos	 12	 turo	 apžvalga.	 Premjera.	 13.15	 Is-
panijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Joventut“	 -		
Tenerifės	 „Iberostar“.	 15.00	 „One“.	 Kovos	
menų	čempionatas.	Premjera.	20.00	Tiesioginė	
transliacija.	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„Barcelona“	-	Madrido	„Real“.	21.50	Ispanijos	
„Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Joventut“	 -	 Teneri-
fės	 „Iberostar“.	 23.30	 Tiesioginė	 transliacija.	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klievlendo	 „Cavaliers“	 -		
Detroito	 „Pistons“.	 2.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Los	Andželo	„Clippers“	-	Toronto	„Raptors“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50	Krepšinis.	Europos	čempionato	pusfinalis.	
8.40	 Krepšinis.	 Europos	 čempionato	 finalas.	
10.35	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	finalas.	
„Real“	 -	 „Atletico“.	 13.25	 Futbolas.	 Premier	
lygos	apžvalga.	13.55	 Futbolas.	Anglijos	Pre-
mier	lyga.	„Tottenham“	-	„Manchester	United“.	
Tiesioginė	transliacija.	16.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Southampton“	-	„Chelsea“.	Tie-
sioginė	 transliacija.	 18.10	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Newcastle“	-	„Everton“.	Tiesio-
ginė	transliacija.	20.15	Futbolas.	Anglijos	Pre-
mier	lyga.	„West	Ham“	-	„Arsenal“.	22.05	Ledo	
ritulys.	 KHL.	 SKA	 -	 Maskvos	 „Dinamo“.	 0.05	
Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Tottenham“	-		
„Manchester	 United“.	 1.55	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lyga.	„Southampton“	-	„Chelsea“.	3.45	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lyga.	„AS	Roma“	-		
„Dynamo	Kyiv“.	

 eURosPoRT
9.30,	16.15,	22.30,	1.15	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Keturių	kalvų	turnyras.	10.00	Kalnų	slidinėjimo	
apžvalga.	 10.15,	 12.15,	 20.00,	 24.00	 Kalnų	
slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	12.00,	0.45	Sporto	
linksmybės.	 15.15	 Biatlonas.	 „World	 Team	
Challenge“.	20.30	Boksas.	WBO	versija.	Arthur	
Abraham-Paul	Smith.	
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 15.45 	 „Prokurorų	
	 patikrinimas“

 22.00 	 „Vagnerių	klanas“ 16.10 	 „Delfinų	gyvenimo
	 paslaptys“

 12.45 	 „Misija	„Karvės“ 9.10 	 „Kalėdų	mainai“

 TV8
7.40	 „Žavūs	 ir	drąsūs“	 (N-7).	8.30	Pažintis	su	
tėvais.	9.30	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.00	
Senoji	 animacija.	 11.20	 „Kalėdų	 pagalbinin-
kė“	 (N-7).	 13.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
14.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 15.00	 „Žavūs	
ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	19.00	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.15	Filmas	
šeimai	 „Kalėdinis	 noras“	 (N-7).	 22.50	 „Meilė	
gyventi“	 (N-7).	 23.45	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
0.45	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
5.50	 Padėkime	 augti.	 6.15	 Sekmadienio	 rytas.	
7.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 8.00	 Apie	
žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00,	 13.50	
Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.00,	16.30	Ne	vie-
nas	kelyje.	10.25	Sekmadienio	rytas.	11.20	24	
valandos	 (N-7).	12.20	Valanda	su	Rūta.	14.15	
Autopilotas.	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 15.45	
KK2	 (N-7).	 17.00	 Info	 diena.	 21.00	 Dviračio	
šou.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	 (rusų	 k.).	 22.00	
Info	diena.	

 PBK
6.30,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	
klubas.	7.05	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	9.20	TV	kana-
las	„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.35,	14.20	
Šįvakar	su	A.Malachovu.	15.00	Lauk	manęs.	15.55	
Mados	 nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.35	Lietuvos	„Laikas“.	
21.10	„Po	padu“.	23.00	Lietuvos	„Laikas“.	

 REn
9.40	 Informacinė	 laida	 112.	 10.05	 Keista	 byla.	
10.55	 Švarus	 darbas.	 11.45	 Gyvenimo	 taisyklės.	
12.35	„Pėdsekiai“.	13.30	„Kariai	3“.	15.10	Informa-
cinė	laida	112.	15.40	Žiūrėti	visiems!	16.30	Šeimos	
dramos.	 17.25	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	
19.25	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	vakarie-
nė.	22.10	Žiūrėti	visiems!	23.55	„Kariai	3“.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.30	„Much-
taro	 sugrįžimas“.	 10.25	 Medicinos	 paslaptys.	
11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.35	Prisiekusiųjų	
teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.45	 Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 14.25,	 15.30	 „Pilietė	
viršininkė“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.00	
„Broliai“.	22.45	Kriminalinė	Rusija.	23.45	„Senis	
Šaltis	visada	skambina	tris	kartus“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Igoris	Krutojus.	10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	16.10,	
18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	 kas	
svarbiausia.	 11.55	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05,	
3.25	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Karštais	pėd-
sakais“.	17.30	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Nusa-
vinimo	 ruožas“.	 23.50	 Viljamas	 Pochlebkinas.	
0.45	„Vyras	gražuolis“.	

 TV PolonIa
7.15	„Šventasis	Augustinas“.	8.05	Prie	Nemuno.	
8.25	„Janka“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.10	
Made	in	Poland.	12.40	„Baronas24“.	13.05,	19.55,	
4.45	„Laimės	spalvos“.	13.30,	18.45,	21.45,	2.10	
Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Likimo	
pokštas“.	14.45	Savaitraštis.pl.	15.40	Kultūringieji	
PL.	 16.45	 „Zlotopolskiai“.	 17.20	 Lenkų	 kalbos	
kursas.	 17.55,	 1.45	 „Baronas24“.	 18.20,	 22.45,	
4.35	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.50	Mūšis	prie	Lovčuveko.	19.25	Rytų	studija.	
20.25	„Cafe	historia“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	
„Namas	prie	užliejamos	pievos“.	23.00,	5.15	Len-
kijos	 reporteris.	 23.45,	 5.40	 T.Lisas	 gyvai.	 0.45	
„Naszaarmia.pl“.	1.10	Lenkų	kalbos	kursas.	2.15	
Mūšis	prie	Lovčuveko.	2.40	Animaciniai	 f.	6.30	
„Supraslis	-	lenkų	langas	į	Šveicariją“.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	9.10,	11.40,	18.45,	21.40,	0.35	Išskirtiniai.	
5.25,	11.15,	18.20	Erikas	ir	Džesė.	5.50,	12.30,	
17.30,	 4.15	 Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas.	 6.40,	 13.20,	 22.55,	 3.30	 Nuotaka	
milijonieriui.	 7.30,	 15.50,	 23.45	Marija	Menu-
nos.	8.20,	20.00,	1.50	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	
Majamį.	 10.00,	 16.40,	 17.05,	 2.40,	 3.05	 Auk-
sinis	 jaunimas.	 14.10,	 20.50	 Tikroji	 Holivudo	
istorija.	15.00,	19.10	Mados	projektas.	

 TV1000
.55	 „Mažosios	 moterys“.	 11.00	 „Reičel	 išteka“.	
13.00	„Jausmų	vandenynas“.	14.55	„Mes	-	viena	
komanda“.	 17.10	 „8	 mylia“.	 19.00	 „Angelai	 ir	
Demonai“.	21.25	„Išlikimo	eksperimentas“.	23.20	
„Reičel	išteka“.		

 TRaVEl
9.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Nepalas.	 10.00	 Di-
džiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 11.00-18.00	 Slė-
pingiausios	Amerikos	paslaptys.	19.00	Amerikos	
maistas.	Las	Vegasas.	20.00	Naujo	būsto	paieška.	
Italija.	20.30	Naujo	būsto	paieška.	Anglija.	21.00	
Įdomiausios	kelionės	motociklu.	22.00	Visada	iš-
alkę.	Sietlas.	22.30	Iškyla	ralyje.	23.00	Viešbučių	
paslaptys	ir	legendos.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

„Hantikas.	Sekliai	ir	
paslaptys“	(N-7).

7.50	 „Monstrų	vidu-
rinė	mokykla.	
Penktadienio	vakaro	
kovos“	(N-7).

8.50	 „Ledynmetis.	
Mamuto	Kalėdos“.

9.10	 Komedija	„Kalėdų	
mainai“	(N-7).

11.00	Animacinis	f.	„Rio“.
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Vėžliukai	nindzės“.
14.00	 „Kempiniukas	

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	 „Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-7).
21.30	 TV3	vakaro	žinios.	

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	Komedija	„Operacija	

Y	ir	kiti	Šuriko	nuo-
tykiai“	(N-7).

0.10	 Filmas	šeimai	
„Kalėdos	su	Hole“.

1.55	 Romantinė	komedija	
„Įsimylėti	per	dvi	
savaites“	(N-7).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Kaukė“.
7.25	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Nuotykių	filmas	
šeimai	„Auksinis	
kompasas“.

11.00	Animacinis	f.	
„Kalėdų	Senelio	
slaptoji	tarnyba“.

12.45	Animacinis	f.	„Misija	
„Karvės“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	Nuotykių	f.	„Sniego	

šunys“.
0.10	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	13“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Džeronimas“.
11.30	 „Mažasis	princas“.
12.00	Auksinis	balsas.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.10	Dokumentinis	f.	

„Delfinų	gyvenimo	
paslaptys“.

18.15	Šiandien.	Sportas.	
Orai.

18.50	Nacionalinė	paieškų	
tarnyba.

19.50	 TV	serialas	„Meilė	
kaip	mėnulis“.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	Verslas.	

Kultūra.	Sportas.	
Orai.

21.00	LRT	forumas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	LRT	forumas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.00	Vakaro	žinios.	
23.25	Dabar	pasaulyje.
24.00	 Istorijos	detektyvai.
1.00	 TV	serialas	„Senis“	.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
4.35	 LRT	forumas.

6.10	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 TV	serialas	„Bosas“	.
11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	 „Pop	Ladies“	kon-

certas.	Dalyvauja:	
S.Povilaitis,	
E.Sipavičius,	
D.Zvonkus,	I.Puzaraitė,	
M.Jampolskis	ir	kt.

14.10	TV	serialas	
„Šeimynėlė“	(N-7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	TV	serialas	

„Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“.
19.00	 „Detektyvė	Džonson“.
20.00	Dokumentinis	f.	

„Rusija.	Nostalgija	
imperijai“	(N-7).

21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	Veiksmo	f.	„Visa	

griaunantis“	(N-14).
23.45	TV	serialas	„Gyvi	

numirėliai“	(N-14).
0.40	 „Detektyvė	Džonson“.
1.35	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

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

bis.	Svečiuose	
M.Levickis	(N-7).

10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	Pasaulis	X.	

„Dvasingumo	krizė“.
12.30	24/7.
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.35, 4.50	Reporteris.
1.25, 3.10, 5.25, 6.20	

Lietuva	tiesiogiai.
1.50, 4.05	 „Praeities		

šešėliai“	(N-14).
3.35, 5.50	 „Mikropasauliai“.
6.45	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Velnias	su	trimis	
aukso	plaukais“

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	 Kalėdinis	kon-

certas	iš	Vilniaus	
Šv.Pranciškaus	
Asyžiečio	(Bernardinų)	
bažnyčios.

14.15	Krystyna	Janda.	
15.00	Benediktinų	kelias	

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

dienos.
19.00	Prof.	Dobilas	

Kirvelis.	XXI	a.	
bioinžinerija	ir	atei-
ties	technologijos.

19.45	Durys	atsidaro.
20.10	2014	metų	Kalbos	

premijos	laureatai.
20.45	2014-ieji	-	Teatrų	

metai.	Teatras.
21.30	Europos	tautų	istori-

ja	Klaipėdos	krašte.	
22.00	 Istorinė	drama	

„Vagnerių	klanas“.
24.00	Panorama.	
0.30	 Grupės	„Rondo“	

koncertas.	

 22.50 	 Didysis	
	 pasivaikščiojimas
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gruodžio 29 d. 

 0.25 	 „Madonna:	
	 ant	bangos“

 13.00 	 Juokingiausi	
Amerikos	namų	vaizdeliai

 21.00 	 „Vienišius“	

 AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Liūno	broliai.	7.25,	16.30	Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	 8.15	 Ginant	 laukinę	 gamtą.	 9.10,	
15.35	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.05,	 12.50,	
18.20	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gyvūnų	 teri-
torija.	 12.20,	 6.35	 Orangutangų	 sala.	 13.45,	
20.10	 Akvariumų	 verslas.	 14.40,	 21.05,	 2.35	
Afrikoje.	17.25	Jūsų	numylėtiniui	patiks.	22.00,	
3.25	Mieliausi	augintiniai.	22.55,	4.15	Kelias	iš	
prieglaudos.	 23.50,	 5.00	 Gyvačių	 gelbėtojas.	
0.45	 Laukiniai	 ir	 pavojingi.	 1.40,	 5.50	Gyvūnų	
apsaugos	skyrius.	

 SPort1
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	Klievlendo	„Cavaliers“	-		
Detroito	 „Pistons“.	 10.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Majamio	 „Heat“	 -	 Klievlendo	 „Cavaliers“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 12.30	 Olandijos	 „Eredi-
visie“	2014/2015	lyga.	Turo	apžvalga.	13.00	Olan-
dijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	 Eindhoven“	 -	 „Go	
Ahead	Eagles“.	15.00	NBA	krepšinio	lyga.	Bostono	
„Celtics“	 -	 Bruklino	 „Nets“.	 17.00	 „One“.	 Kovos	
menų	čempionatas.	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	
Dienos	naujienos.	19.15	Pasaulio	galiūnų	čempio-
natas.	20.00,	21.10	NBA	krepšinio	lyga.	Klievlendo	
„Cavaliers“	 -	 Detroito	 „Pistons“.	 2014/2015	 m.	
sezonas.	22.10,	23.15	 Ispanijos	„Endesa“	krepši-
nio	lyga.	„Barcelona“	-	Madrido	„Real“.	

 ViASAt SPort BAltic
7.15	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „New-
castle“	-	„Everton“.	9.05	Ledo	ritulys.	Pasaulio	
čempionatas.	 Kazachstanas	 -	 Latvija.	 11.05	
Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	JAV	-	La-
tvija.	13.05	Futbolas.	„Real“	-	„Atletico“.	14.55	
Futbolas.	 „Atletico“	 -	 „Real“.	 16.55	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	 lygos	apžvalga.	17.25	Futbo-
las.	Anglijos	Premier	lygos	šeštadienio	apžval-
ga.	 18.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Atlant“	 -	 Rygos	
„Dinamo“.	Tiesioginė	transliacija.	21.00	„Trans	
World	 Sport“	 žurnalas.	 Kalėdinis	 šou.	 21.55	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -		
„Swansea“.	 Tiesioginė	 transliacija.	24.00	 Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Atlant“	 -	 Rygos	 „Dinamo“.	 2.00	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -		
„Swansea“.	

 euroSPort
9.30,	 14.00,	 21.30	 Sporto	 linksmybės.	 10.00,	
15.00,	18.15	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	
11.00,	 17.00,	 20.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Keturių	kalvų	turnyras.	12.30	Biatlonas.	„World	
Team	 Challenge“.	 22.00	 Imtynės	 WWE	 žur-
nalas.	 22.30	 Imtynės.	 WWE	 archyvas.	 23.30	
Jojimo	 žurnalas.	 23.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Keturių	kalvų	turnyras.	1.15	Kalnų	slidinėjimas.	
Pasaulio	taurė.	2.00	Sporto	linksmybės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Ogis	ir		

tarakonai“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.00	 „Teisingumo		

lyga“.
9.25	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Raganos		

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

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji		

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

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Romantinė		

komedija	„Vienišius“	
(N-14).

22.40	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.35	 „Begėdis“	(N-14).
0.35	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Universitetai.lt.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“	(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

13.30	 „Univeras.	Naujas	
bendrikas“	(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos	lenkty-

nės	(N-7).
16.00	 „Ieškotojas“	(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Akcentas	(N-7).
22.00	Nepaprasti	rusiški	

kadrai	(N-7).
23.00	Siaubo	trileris	

„Kukurūzų	vaikai.	
Apreiškimas“	(S).

0.30	 Veiksmo	drama	
„Detektyvinės	Raili	
Kalėdos“	(N-14).

2.10	 „Anarchijos	vaikai“	
(N-14).

3.15	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

9.00, 14.05, 17.30	
Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Madonna:		
ant	bangos“.

10.30	Pasaulis	pro	trauki-
nio	langą.

11.30	 „Nuostabi		
malonė“.

13.35	Karštos	senos		
sėdynės.

14.05	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.35	 „Tėvai	už	borto“.
15.20	 „Vedybinis	gyveni-

mas“	(N-7).
17.00	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00, 23.10	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	80	traukinių	aplink	

pasaulį.
20.50	Kinomano	užrašai.
21.05	 „Meilė	yra	viskas,	ko	

reikia“	(N-7).
23.25	 „Departamentas“		

(N-7).
0.25	 „Madonna:	ant	

bangos“.

„KAlĖDoS Su Hole“
Filmas šeimai. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius A.Arkušas.
Vaidina M.Ostin, A.Boldvinas, N.Blekhol-Batler.

Prie didmiesčio gyvenimo pratusi Megė persikrausto į mažą miestelį 
ramioje Vašingtono valstijoje. Ji trokšta užsigydyti širdies žaizdas ir pa-
miršti, kaip buvo palikta prie altoriaus. Miestelyje Megė sutinka žavingą 
kavinukės savininką. Abu turi po rūpestį: ji nori išsivaduoti iš buvusių 
santykių, jis - iš dabartinių. Be to, Markas globoja šešiametę dukterėčią, 
kuri po mamos mirties nė žodžio neprataria.

tV3
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„KAlĖDiniS norAS“
Filmas šeimai. JAV. 2007.
Režisierius H.Frostas.
Vaidina G.Ogredis, 
G.Džermanas, R.Meilhausas.

Kalėdos - tai laikas, kai pildosi net 
keisčiausi norai. Nacionaliniame 
konkurse Džesis nurodo, kad nori 
naujo tėčio. Ir laimi konkursą! Jo naš-
lė mama visai nenusiteikusi vaikščio-
ti į pasimatymus. Bet gal verta? 

„KuKurŪZŲ VAiKAi. 
APreiŠKimAS“
siaubo trileris. JAV. 2001.
Režisierius G.Magaras.
Vaidina M.Aironsaidas, K.Mink, 
M.Rodžersas.

Džeimei nepavyksta prisiskambinti 
močiutei, todėl ji nusprendžia va-
žiuoti į jos namus. Nuvykusi į močiu-
tės butą šalia tankių kukurūzų laukų, 
mergina supranta, kad jį užvaldė ap-
sėsti, žodžio nepratariantys vaikai. 

„oPerAciJA Y ir Kiti 
ŠuriKo nuotYKiAi“
Komedija. TSRS. 1965.
Režisierius L.Gaidajus.
Vaidina A.Demjanenka, 
J.Nikulinas, G.Vicinas.

Trys kino novelės apie nemirtingąjį 
Šuriką. Pirmoje jis pasišauna perauk-
lėti nepraustaburnį chuliganą. Antroji 
pasakoja apie studentišką meilę. Tre-
čioje Šurikas turi išgelbėti sandėlį...

tV8
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6.50	 Teleparduotuvė.
7.05	 Animacinis	f.	

„Hantikas.	Sekliai	ir	
paslaptys“	(N-7).

7.35	 „Simpsonai“	(N-7).
8.35	 Komedija	„Verkiant	

reikia	Kalėdų	
Senelio“.

10.20	Komedija	„Ponia	
Dautfajė“.

12.55	Animacinis	f.	
„Ančiukas	Donaldas	
ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	
„Vėžliukai	nindzės“.

14.00	Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

15.30	TV	serialas	
„Nemylima“	(N-7).

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

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

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

TV3	sportas.	TV3	orai.
22.10	Lyrinė	komedija	

„Likimo	ironija,	arba	
Po	pirties“	(N-7).

2.00	 Komedija	„Operacija	
Y	ir	kiti	Šuriko	nuo-
tykiai“	(N-7).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Kaukė“.
7.25	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	filmas	šei-

mai	„Haris	Poteris	ir	
ugnies	taurė“	(N-7).

11.45	Nuotykių	komedija	
„Herbis.	Lenktynių	
asas“.

13.40	Animacinis	f.	
„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Pagalbos	skambutis.
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Komedija	„Kaip	atsi-

kratyti	boso?“	(N-14).
0.10	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.05	 TV	serialas	„Nikita“	

(N-7).
2.00	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	13“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Džeronimas“.
11.30	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
11.45	 „Džiunglių	knyga	1“.
12.00	Auksinis	protas.
13.45	Mokslo	ekspresas.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.35	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.00	Globalios	Lietuvos	

apdovanojimai	2014.	
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Laiko	mašina.	Lino	

Adomaičio	naujausio	
albumo	pristatymo	
koncertas.	2014	m.

22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lino	Adomaičio	nau-

jausio	albumo	prista-
tymo	koncertas..

23.00	Vakaro	žinios.	
23.25	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Nematomos	kara-

lystės“	(subtitruota).
1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Stilius.
4.35	 Emigrantai.

 13.45 	 Mokslo	
	 ekspresas

 21.00 	 VIP  11.45 	 „Herbis.
	 Lenktynių	asas“

AntrAdienis

 TV8
7.50	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 8.40	 Pažintis	
su	 tėvais.	 9.40	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautu-
vė“.	10.05	Senoji	 animacija.	11.25	 „Kalėdinis	
noras“.	 13.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
14.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	15.00	„Žavūs	
ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	
„Meilė	 gyventi.	 19.00	 „Laukinis	 angelas“		
(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.15	Filmas	
šeimai	„Sugauk	Kalėdų	žvaigždę“	(N-7).	22.55	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.50	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.50	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40,	 13.50,	
16.30,	 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Nuo...	 Iki.	
12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 13.05,	 15.45	
KK2	 (N-7).	14.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	
Mačiuliu.	17.00,	22.00	 Info	diena.	21.30	Dabar	
pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.35,	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	
klubas.	 7.00,	 9.20	 „Labas	 rytas“.	 11.30	 Gyventi	
sveikai.	12.40	„Bučinys“.	13.35,	14.20	J.Menšovos	
laida.	 14.55	 Vyriška.	 Moteriška.	 15.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	 Laikas.	20.45,	23.10	 Lietuvos	 „Lai-
kas“.	21.15	„Po	padu“.	23.25	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
10.15	 Tinkama	 priemonė.	 11.05	 Informacinė	
laida	 112.	 11.35	 Žiūrėti	 visiems!	 12.35	 „Pėd-
sekiai“.	 13.25	 „Kariai	 3“.	 15.10	 Informacinė	
laida	112.	15.35	Žiūrėti	visiems!	16.30	Šeimos	
dramos.	 17.25	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujie-
nos.	19.25	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	
vakarienė.	23.00	„Mano	tiesa“.	0.40	„Kariai	3“.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.30	„Much-
taro	sugrįžimas“.	10.25	Rusiškas	 įdaras.	11.00	
Prisiekusiųjų	teismas.	12.35	Prisiekusiųjų	teis-
mas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.45	 Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 14.25,	 15.30	 „Pilietė	
viršininkė“.	 17.00	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.00	
„Broliai“.	22.40	„Broliai“.	Epilogas.	23.30	„Dei-
mantas	šokolade“.	1.25	Buto	klausimas.	

„KARALIAUS VARDU. PoŽEMIŲ PASAULIo SAKMĖ“
Nuotykių drama. Vokietija, JAV. 2007.
Režisierius U.Bolis.
Vaidina Dž.Stathamas, L.Sobieski, R.Lajota.

Žmogus, vardu Farmeris, gyvena Ebo karalystėje. Vieną dieną jo gimtąjį 
kaimą užgrobia piktieji kariai-žvėrys kragai. Farmeris išsiruošia ieškoti 
pagrobtos žmonos ir atkeršyti už nužudytą sūnų. Nuotykių drama su-
kurta populiaraus kompiuterinio žaidimo motyvais.

TV6
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„SUGAUK KALĖDŲ 
ŽVAIGŽDĘ“
Filmas šeimai. Kanada. 2013.
Režisierius Dž.Bredšas.
Vaidina Š.Elizabet, S.Bajersas, 
Dž.Lalond.

Nikė Krendon yra viena populia-
riausių pasaulyje dainininkių, ją 
žino kiekvienas. Taip pat ir mokyk-
los treneris našlys Krisas, kuris dar 
besimokydamas mokykloje buvo 
pirmoji garsenybės meilė. Kai jo 
dukrelė Sofi sužino, kad jos tėtis 
vis dar myli Nikę, kartu su broliu 
nusprendžia viskuo pasirūpinti. 

„LIKIMo IRonIJA,  
ARBA Po PIRTIES“
lyriNė komedija. TSRS. 1975.
Režisierius E.Riazanovas.
Vaidina A.Miagkovas, B.Brylska, 
J.Jakovlevas.

Maskvoje ir Leningrade, Statybi-
ninkų gatvėse, gyvena du vieniši 
žmonės - gydytojas ir mokytoja. 
Naujųjų metų išvakarėse gerai 
prisivaišinęs su draugais gydytojas 
atsiduria Leningrade. Jis šventai 
įsitikinęs, kad yra savo bute. Tačiau 
mokytoja Nadia mano, kad įžūlus 
girtas įsibrovėlis tik apsimetinėja.

„LABAS RYTAS, ŽUDIKE“
trileris. JAV. 2011.
Režisierė M.Grinvald.
Vaidina K.Bel, T.Veliveris, 
S.Metju.

Specialioji FTB agentė Ana Grei 
turi ištirti penkiolikmetės Džu-
lijanos pagrobimą Santa Moni-
koje. Čia jai talkina detektyvas 
Endriu Beringeris, su kuriuo Ana 
yra dirbusi ir anksčiau. Beje, juos 
siejo šis tas daugiau nei tiriamos 
bylos. 
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Dokumentinis	f.	
„Rusija.	Nostalgija	
imperijai“	(N-7).

9.00	 Romantinė	drama	
„Rosamunde	Pilcher.	
Evitos	kerštas“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.10	 „Muchtaro	sugrįži-

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

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“.
19.00	 „Detektyvė	Džonson“.
20.00	 „Malaizijos	lėktuvas	

MH17.	Kryžminėje	
ugnyje“	(N-7).

21.00	Farai	(N-14).
21.30	Mistikos	komedija	

„Ystviko	raganos“.
23.50	TV	serialas	„Gyvi	

numirėliai“	(N-14).
0.45	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.40	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.45	 Bamba	TV	(S).

6.50	 Programa.
6.54	 TV	parduotuvė.
7.10	 Reporteris.
7.55	 „Kulinaras“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.		

Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės		
paslaptys	su	
K.Krivicku	(N-14).

23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.35, 4.50	Reporteris.
1.25, 3.10, 5.25, 6.20	

Lietuva	tiesiogiai.
1.50, 4.05	 „Praeities	šešė-

liai“	(N-14).
3.35, 5.50	 „Mikropasauliai“	

(N-7).

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

dienos.
12.15	Šokio	karalienė.
13.35	 „Dvynukės	ir	dvynu-

kai“.
14.30	Mūsų	miesteliai.	
15.20	 „Namelis	prerijose“.
16.10	 „Neskubėk	gyventi“.
16.35	Galingi	Gruzijos	bal-

sai.	Vyrų	vokalinis	
ansamblis	„Iberija“	
(Gruzija).	

17.30	 „Saulės	dovanos“.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	Didžioji	Lietuva.	

Lietuvių	kalbos	
istorija.	Mindaugas	
Sėjūnas.

18.45	 ...formatas.	Poetė	
Violeta	Šablinskaitė.

19.00	 „Strings	and	Air“.	
Hernan	Romero	ir	
Kęstučio	Vaiginio	
projektas.

20.45	 Istorijos	detektyvai.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Lilehameris“	(N-7).
0.15	 Panorama.	Verslas.	
0.45	 2014-ieji	-	Teatrų	

metai.	Teatras.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	Dainuoja	
Irena	Milkevičiūtė.	

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Ogis	ir		

tarakonai“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.00	 „Teisingumo		

lyga“.
9.25	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Raganiška		

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji		

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

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
22.30	 „Detektyvė	Rizoli“	

(N-7).
23.25	 „Begėdis“	(N-14).
0.25	 „Arti	namų“	(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Tavo	augintinis.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“		

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

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Komedija		
„Kalėdų	karštinė“	
(N-7).

23.05	Nuotykių	drama	
„Karaliaus	vardu.	
Požemių	pasaulio	
sakmė“	(N-14).

1.20	 Trileris		
„Labas	rytas,	žudike“	
(N-7).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 80	traukinių		

aplink	pasaulį.
9.45	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
10.45	 „Gražuoliukas“.
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.30	Kinomano	užrašai.
12.45	 „Detektyvas		

Džo“	(N-7).
13.45	 „Aristokratai“	(N-7).
14.45	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
15.45	Pamiršti	vardai.	

Kristupas	Manvydas.
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	Karštos	senos		

sėdynės.
17.00	Pasaulis	pro	trauki-

nio	langą.
18.00	 „Departamentas“		

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

žinios.
20.20	Reidas.	Eismo		

įvykių	kronika.
20.50	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
23.20	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
0.20	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).

 14.30 	 Mūsų	miesteliai 22.50 	 Nusikaltimas	ir	
	 bausmė

 18.25 	 „Vedęs	ir	turi	
	 vaikų“

 20.20 	 Reidas.	Eismo	
	 įvykių	kronika

 16.00 	 „Ieškotojas“	 18.00 	 „Meilė	ir	bausmė“

TV PROGRAMAgruodžio 30 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Mano	 puikioji	 ledi.	
T.Šmyga.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	
10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	
„Sniegas	 ant	 galvos“.	 14.05,	 3.25	 „Kol	 stanica	
miega“.	 16.30	 „Karštais	 pėdsakais“.	 17.30	 Tie-
sioginis	eteris.	20.00	„Nusavinimo	ruožas“.	23.50	
Jelena	Čaikovskaja.	0.45	„Šiaudinė	skrybėlaitė“.	

 TV Polonia
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.00	 Lenkijos	
reporteris.	 12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05,	
19.55	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.45,	 21.45,	
2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Gar-
bės	laikas“.	14.50	„Miško	medžiai.	Sentimenta-
lus	 filmuotas	pasakojimas“.	15.05	 Žydras	miš-
kas.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.30	 „Zlotopolskiai“.	
17.00	„Yugopolis	&	Parni	Valjak“	-	be	įtampos.	
Koncertas.	 17.55	 Šios	 dienos	 užduotys.	 18.20,	
22.45	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	„Su-
praslis	 -	 lenkų	 langas	 į	 Šveicariją“.	 20.25	 Prie	
Nemuno.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	
sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	 3.45	 „Tėvas	
Mateušas“.	23.00,	5.15	Sveika,	Polonija.	23.45		
M.Jakubovič	koncertas	„Supk	mane...“	(2).	0.40	
„Operacija	 gyvenimas“.	 1.10	 Made	 in	 Poland.	
1.45	Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaciniai	f.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 7.30,	 10.50,	 11.40,	 18.45,	 20.25,	 22.30,	
23.45	 Išskirtiniai.	 5.25,	 11.15,	 18.20	 Erikas	 ir	
Džesė.	 5.50,	 12.30,	 17.30,	 4.15	 Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	6.40,	13.20,	
22.55,	3.30	Nuotaka	milijonieriui.	8.20,	15.50,	
20.50	 Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	 Majamį.	 9.10	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 10.00,	 16.40,	 2.40	
Auksinis	 jaunimas.	 14.10,	 1.50	 Marija	 Menu-
nos.	15.00,	19.10	Mados	projektas.	20.00,	1.25	
Vakarėliai	aplink	pasaulį.	21.40	Naujienos.	

 TV1000
9.05	„Angelai	ir	Demonai“.	11.25	„Mes	-	viena	
komanda“.	 13.40	 „Išlikimo	 eksperimentas“.	
15.30	 „Meilė	 ir	 garbė“.	 17.05	 „Septynios	 sie-
los“.	19.10	 „Virš	 įstatymo“.	21.10	 „Anglų	kal-
bos	mokytoja“.	22.50	„7	Dienos	Havanoje“.		

 TRaVel
10.00,	 21.00	 Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	
11.00-16.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	19.00	
Amerikos	 maistas.	 Misisipės	 delta.	 20.00	
Naujo	 būsto	 paieška.	 Anglija.	 20.30	 Naujo	
būsto	paieška.	Naujoji	Zelandija.	22.00	Nepa-
prastos	 jachtos.	 23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	1.00	Nakties	programa.	

 animal PlaneT
7.00,	 11.55	 Liūno	broliai.	 7.25,	 16.30	 Kačiukai	
ir	šunyčiai.	8.15	Jūsų	numylėtiniui	patiks.	9.10,	
15.35	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.05,	 18.20	
Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20	
Orangutangų	sala.	12.50,	19.15	Mieliausi	augin-
tiniai.	13.45,	20.10	Kelias	iš	prieglaudos.	14.40,	
21.05,	2.35	Afrikoje.	16.30	Kačiukai	ir	šunyčiai.	
17.25	Laukinis	gyvenimas.	21.05,	2.35	Afrikoje.	
22.00	Šunų	gelbėjimas.	22.55	Gyvūnų	prieglau-
da.	 23.50	 Pabaisos	 manyje.	 0.45	 Laukiniai	 ir	
pavojingi.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 sPoRT1
10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Toronto	 „Raptors“	
-	 Bruklino	 „Nets“.	 12.15	 Rusijos	 „Premier	 Le-
ague“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Toronto	„Raptors“	-	New	Yorko	„Knicks“.	
sezonas.	 15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Majamio	
„Heat“	 -	 Klievlendo	 „Cavaliers“.	 17.00	 „One“.	
Kovos	 menų	 čempionatas.	 19.15	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apžvalga.	 Premjera.	
20.00,	21.10	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„Joventut“	 -	 Tenerifės	 „Iberostar“.	 21.30	 Is-
panijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Unicaja“	 -		
Madrido	 „Real“	 (pertraukoje	 „Sportas“.	 Dienos	
naujienos).	 23.15	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	„Iberostar“	-	„Bilbao	Basket“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.50	 Ledo	 ritulys.	KHL.	 „Atlant“	 -	Rygos	 „Di-
namo“.	 8.50	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Liverpool“	 -	 „Swansea“.	 10.40	 Motosportas.	
Žiedinės	lenktynės.	Norvegija.	12.55	„Formulė-
1“.	 Abu	 Dabio	 GP	 lenktynių	 apžvalga.	 13.55	
Premier	 lygos	 apžvalga.	 14.55	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Barys“	-	„Traktor“.	Tiesioginė	transliaci-
ja.	17.40	Rankinis.	Europos	moterų	čempionato	
mačas	 dėl	 trečios	 vietos.	 19.00,	 19.30	 Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 19.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Galatasaray“	 -	 „Žalgiris“.	Tiesioginė	 translia-
cija.	 21.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinai-
kos“	-	„Maccabi“.	Tiesioginė	transliacija.	24.00	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Crvena	Zvezda“	-	„Real“.	
1.50	Ledo	ritulys.	KHL.	„Barys“	-	„Traktor“.	

 eURosPoRT
9.30,	 17.45	 Biatlonas.	 „World	 Team	 Challen-
ge“.	 10.30	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 12.30,	
16.15,	 20.15	 Kalnų	 slidinėjimas.	 Pasaulio	
taurė.	14.00	Biatlonas.	 „World	Team	Challen-
ge“.	14.45,	18.45,	1.45	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Keturių	 kalvų	 turnyras.	 21.00	 Dailusis	 čiuoži-
mas.	 Žvaigždžių	 vakaras.	 24.00	 Motosportas.	
GT	 akademija.	 0.15	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	
Pasaulio	 taurė.	 1.15	 Sporto	 linksmybės.	 1.30	
Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	
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TV PROGRAMA Trečiadienis

 18.25 	 Tikrovė	ar	magija  22.20  	„Take	That“	
	 koncertas

 15.20 	 „Namelis	
	 	 prerijose“

 14.00 	 „Atsitikimas	prieš	
	 	 Kalėdas“

 20.50 	 Džordanos	
	 	 Butkutės	koncertas

 0.10 	 Marijono	Mikutavi-
	 	 čiaus	koncertas

 TV8
8.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 8.50	 Senoji	
animacija.	 9.40	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
10.05	Senoji	animacija.	11.20	„Sugauk	Kalėdų	
žvaigždę“.	 13.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	
14.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	15.00	„Žavūs	ir	
drąsūs“	(N-7).	16.00	Ekstremalūs	namų	poky-
čiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00	„Meilė	
gyventi“	(N-7).	19.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	
20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	 Romantinė	
drama	 „Gražiausias	 metų	 laikas“	 (N-7).	 22.40	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.35	Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40,	 13.50,	
16.30,	 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Pagalbos	
skambutis	 (N-7).	 12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	
(N-7).	 13.05,	 15.45	 KK2	 (N-7).	 14.15	 Šefas	
rekomenduoja.	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	 21.30	
Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
5.50	Lietuvos	„Laikas“.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	
9.20	„Labas	rytas“.	11.20	Gyventi	sveikai.	12.15	
Mados	 nuosprendis.	 13.35	 „Jeralaš“.	 14.30,	
16.30	Dvi	žvaigždės.	17.00	„Ivanas	Vasiljevičius	
keičia	 profesiją“.	 18.35	 „Likimo	 ironija,	 arba	
Po	 pirties“.	 22.10	 Senųjų	 metų	 palydos.	 22.55	
Rusijos	prezidento	V.Putino	naujametis	sveikini-
mas.	23.00	Senųjų	metų	palydos.	23.58	Lietuvos	
prezidentės	 D.Grybauskaitės	 naujametis	 sveiki-
nimas.	 24.00	 Naujametė	 naktis.	 3.05	 Devintojo	
dešimtmečio	diskoteka.	

 REn
7.10	„Jūrmala“.	14.55	Geriausios	Retro	FM	legen-
dos.	 23.55	 Lietuvos	 prezidentės	 D.Grybauskaitės	
sveikinimas.	24.00	Geriausios	Retro	FM	legendos.	

 nTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00	 Šiandien.	 9.20	 „Muchtaro	 su-
grįžimas“.	 10.20	 Gaminame	 su	 A.Ziminu.	 10.50	
Prisiekusiųjų	 teismas.	13.35	Karštas	 ledas.	14.15	
Gyvenimas	 kaip	 daina.	 15.15	 Sudainuota	 SSRS.	
16.05	 „Perekšlės“.	 18.05	 Rusiškas	 įdaras.	 18.40	
„Atsitiktiniai	 pažįstami“.	 20.30	 Metų	 anatomija.	
22.57	 Rusijos	 prezidento	 V.Putino	 sveikinimas.	
23.05	Metų	anatomija.	0.10	Su	Naujaisiais	metais!		

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.05	„Burtininkai“.	7.40	Animacinis	f.	8.30	„Šal-
tukas“.	 9.55	 Geriausios	 dainos.	 11.50,	 13.25	
„Metas	rinkti“.	13.00	Žinios.	14.15	Humoro	laida.	
16.50	„Dryžuotasis	reisas“.	18.40	„Auksinė	nuo-
taka“.	20.40	Naujametis	žvaigždžių	paradas.	22.55	
Rusijos	 prezidento	 V.Putino	 naujametis	 kreipi-
masis.	23.00	Žydrasis	žiburėlis.	4.05	Naujametė	
diskoteka.	

 TV PolonIa
7.05	Vaikinai	iš	Sosnoveco.	Koncertas	(2).	8.00	
Miško	istorijos.	8.25	„Kelionė	už	vieną	šypseną“.	
9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.00	Sveika,	Po-
lonija.	12.40	Šios	dienos	užduotys.	13.05,	19.55,	
7.30	„Laimės	spalvos“.	13.25,	18.45	Galvosūkis.	
13.35	 Žinios.	 13.50	 „Namas	 prie	 užliejamos	
pievos“.	14.45	„Ugnimi	ir	kalaviju“.	17.00	„Zlo-
topolskiai“.	 17.25	 Ekologijos	 laida.	 17.55	 Šios	
dienos	užduotys.	18.20	Polonija	užsienyje.	18.30	
TV	ekspresas.	18.50	Koncertas	„Tour	de	Maryla.	
Viva	 Italia“	 (1).	 20.25	 „Vilnoteka“.	 20.40	 Laba-
naktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	prognozė.	
21.45	Iškilmingas	prezidento	sveikinimas.	22.00	
Dviejų	 širdžių	 daina.	 Naujametinis	 koncertas.	
23.40	 Žvaigždžių	 reviu.	 0.10	 Koncertas	 „Tour	
de	Maryla.	Viva	Italia“	(2).	0.55,	1.55	Naujieji	su	
TVP2	-	Vroclavas	2014.	1.10	Karnavalo	ritmu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.20,	20.50,	22.05,	3.05	Išskirtiniai.	5.25	
Erikas	 ir	 Džesė.	 5.50,	 7.30	 Mados	 projektas.	
6.40,	 21.15,	 3.30	 Nuotaka	 milijonieriui.	 8.20	
Marija	 Menunos.	 9.10,	 1.30	 Kardašianų	 šei-
mos	aukštuomenės	gyvenimas.	10.50	Svajonių	
namai.	15.00	D.	fon	Fiurstenberg	namai.	23.40	
„Amerikietiškas	pyragas	2“.	

 TV1000
5.10	 „Sandoris“.	 7.00	 „Nublokšti“.	 8.40	 „Sep-
tynios	sielos“.	10.50	 „Mano	didysis	O!“	12.40	
„Nublokšti“.	 14.20	 „Lakas	 plaukams“.	 16.20	
„Haris	Poteris	ir	 išminties	akmuo“.	19.00	„Ka-
lėdos	 pagal	 Kranksus“.	 20.45	 „Mano	 didysis	
O!“	22.30	„Meilutė“.	0.25	„Meilė	ant	lagaminų“.	
1.45	 „Nacionalinis	 saugumas“.	 3.20	 „Kalėdos	
pagal	Kranksus“.	

 TRaVEl
9.00	Ryto	programa.	9.30	Naujo	būsto	paieška.	
Prancūzija.	 10.00	 Didžiosios	 pasaulio	 paslap-
tys.	 11.00	 Dingusio	 bagažo	 vertė	 (kas	 pusva-
landį).	12.00-23.00	Dingusio	bagažo	vertė.	1.00	
Nakties	programa.	

6.50	 Teleparduotuvė.
7.05	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“		
(N-7).

7.35	 Filmas	šeimai	
„Kalėdų	melodijos“.

9.15	 Muzikinis	animacinis	
f.	„Dumbo“.

10.40	Fantastinė	komedija	
„Pluto	Nešo		
nuotykiai“.

12.30	Romantinė	komedija	
„Užburtoji	Ela“.

14.15	Animacinis	f.	
„Caraitis	Ivanas	ir	
vilkas	pilkas“.

16.00	Nuotykių	f.	„Palikti	
sniegynuose“		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Metų	akcentas		
(N-7).

20.00	Koncertas		
„Žvagulio	Naujieji“.

22.00	Naujametinė	keitykla.	
Šventinis	vakaras.

22.05	Pertraukoje	-	
„Vikingų	loto“.

0.10	 Marijono	
Mikutavičiaus		
koncertas.

1.55	 Išskirtinis	SEL	
koncertas	Kauno	
„Žalgirio“	arenoje.

2.45	 Pasiutę	šunys	
(N-14).

6.10	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.45	 „Smalsutė	Dora“.
7.10	 „Svajonių	traukinys“.
8.55	 „Tomas	ir	Džeris.	

Robinas	Hudas	ir	
linksmasis	peliukas“.

10.00	 „Haris	Poteris	ir	Fe-
nikso	brolija“	(N-7).

12.35	Nuotykių	f.	„Katės		
ir	šunys“	(N-7).

14.15	Veiksmo	ir	nuotykių	
komedija	„Kapitonas	
Zumas“.

15.55	Komedija		
„101	dalmatinas“.

18.00	 „Smurfai.		
Smurfyno	legenda“.

18.30	Žinios.	Kriminalai.	
Sportas.	Orai.

19.30	KK2	palydi		
2014-uosius.

20.50	Džordanos	Butkutės	
koncertas	„Nesudeginta	
ant	laužo“.	2014	m.

22.10	Raudonkepuraitė,	
Darius	ir	Girėnas.	
Žydrasis	Žiburėlis	
2015.

0.15	 Džordanos	Butkutės	
koncertas	„Nesudeginta	
ant	laužo“.	2014	m.

1.35	 Komedija	
„Griaustinis	tropi-
kuose“	(N-14).

3.30	 Veiksmo	komedija	
„Visiškai	slaptai“	(N-7).

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

13“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	 „Džeronimas“.
11.30	 „Mažasis	princas“.
12.00	Tomo	Leiburo	60-

mečio	koncertas.
13.50	Lašas	po	lašo.
14.00	Komedija	„Atsitikimas	

prieš	Kalėdas“.
15.50	Klausimėlis.lt.
16.05	Šventinis	koncertas	

Marijampolėje.
18.15	Šiandien.
18.30	Auksinis	protas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
20.45	Metų	panorama.
21.50	Auksinis	balsas.	Su	

Naujaisiais,	Lietuva!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Su	Naujaisiais,	Lietuva!
23.58	LR	Prezidentės	Dalios	

Grybauskaitės	nauja-
metinis	sveikinimas.

0.01	 Su	Naujaisiais,	Lietuva!
0.10	 Euras	Lietuvoje!	

Vieningosios	Europos	
valiutos	pasitikimo	
renginys.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Vilniaus.

0.30	 Lengvai	ir	linksmai!	
Naujametė	muzikinė	
programa.

4.20	 L.Adomaičio	koncertas.	

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 „Malaizijos	lėktuvas	
MH17.	Kryžminėje	
ugnyje“	(N-7).

9.00	 Policijos	Angelų	
sargų	dienos	koncer-
tas.	2014	m.

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	 „Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.10	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.10	 „Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

15.20	Auksiniai	Svogūnai	
2014.	Humoro	apdo-
vanojimų	ceremonija.	
Tiesioginė	transliacija.

18.00	Žinios.
18.25	Deividas	Bleinas.	Tik-

rovė	ar	magija	(N-7).
19.40	Komedija	„Su	Naujai-

siais,	mamos!“	(N-7).
21.25	Komedija	„Eglutės	3“	

(N-7).
23.20	Kriminalinis	trileris	

„Zero	2“	(S).
1.00	 Irena	Starošaitė	ir	

Žilvinas	Žvagulis.		
20	metų	scenoje.

2.35	 „Slaptasis	agentas	
barsuko	išsaugojimo	
operacijoje“.	2013	
m.	Filmas-koncertas.

4.25	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.50	 „Kulinaras“	(N-7).
8.50	 „Albanas“	(N-7).
9.50	 Kitoks	pokalbis	(N-7).
10.50	Pasaulis	X	(N-7).
11.50	Patriotai.	Metų	apdo-

vanojimai.
12.50	 „Šokių	kovos“	(N-7).
14.55	 „Spąstai	tėčiui“.
16.00, 17.00, 18.00	 Žinios.	
16.20	 „Genijai	iš	prigimties“.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
18.20	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

20.20	 „Devyni	jardai“	(N-7).
22.20	 „Take	That“	koncer-

tas.	„Beautiful	World“.
24.00	Naujametiniai		

fejerverkai.
0.05	 Artūro	Orlausko	

vėlyvo	vakaro	šou	
„Vakar.	Gyvai“.

0.50	 Humoro	vakaras.	
„Orlauskas	ir	drau-
gai“	(N-14).

2.25	 „Take	That“	koncer-
tas	„Beautiful	World“	
(tęs.).

2.45	 „The	Beyonce	
Experience“	koncer-
tinis	turas.

4.55	 „Išgyventi	Afrikoje“.
5.20	 „Take	That“	koncertas	

„Beautiful	World“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
8.50	 „Džiunglių	knyga	1“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Šokio	karalienė.
13.35	 „Dvynukės	ir	dvynukai“.
14.30	Legendos.
15.20	 „Namelis	prerijose“.
16.10	 „Neskubėk	gyventi“.
16.35	Kauno	technologijos	

universiteto	ansamblio	
„Nemunas“	koncertas.

18.10	 „Balkonas“.
19.00	Merūnas	Vitulskis.
19.30	Koncertuoja	grupė	

„Antikvariniai	
Kašpirovskio	dantys“.

20.05	Spektaklis	„@hof-
fmann_spragtukas“.

20.50	 „Carmen“.	Šokio	spek-
taklis	pagal	G.Bizet	-	
R.Ščedrino	muziką.

22.00	Opera	„Traviata“.
0.10	 Euras	Lietuvoje!	

Vieningosios	Europos	
valiutos	pasitikimo	
renginys.	Dalyvauja	
Baltijos	šalių	ministrai	
pirmininkai.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Vilniaus.

0.30	 Didysis	koncertas	
Nacionaliniame	ope-
ros	ir	baleto	teatre.	

2.30	 Panorama.
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 20.50 	 Robbie	Williams	
	 	 koncertas

 18.00 	 „Aferistas“ 11.40 	 „Laiko	gijos“

 AnimAl PlAnet
7.00,	11.55	Liūno	broliai.	7.25,	16.30	Kačiukai	ir	šu-
nyčiai.	8.15	Laukinis	gyvenimas.	9.10,	15.35	Iškvie-
čiamas	tramdytojas.	10.05,	18.20	Namai	medžiuose.	
11.00	Gyvūnų	teritorija.	12.20,	6.35	Orangutangų	sala.	
12.50,	19.15	Šunų	gelbėjimas.	13.45,	20.10	Gyvūnų	
prieglauda.	14.40,	21.05,	2.35	Afrikoje.	17.25	Nykštu-
kiniai	drambliai.	22.00,	3.25	Gyvoji	gamta.	22.55,	4.15	
Nežinomos	salos.	23.50,	5.00	Banginių	karai.

 SPort1
7.00	 „Sportas“.	 7.15	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
Turo	apžvalga.	Premjera.	8.00	„One“.	Kovos	menų	
čempionatas.	 12.00	 2014.	 Finalinės	 kovos.	 ATP	
250.	 Brisbane.	 Roger	 Federer	 -	 Leyton	 Hewitt.	
Finalas.	 14.30	 2014.	 Finalinės	 kovos.	 „Super-
copa	 Endesa“	 krepšinio	 taurė.	 Madrido	 „Real“	
-	„Barcelona“.	Finalas.	16.20	LKL	krepšinio	lyga.	
Vilniaus	„Lietuvos	rytas“	-	Kauno	„Žalgiris“.	2013	
m.	Lemiamos.	18.10	2014.	Finalinės	kovos.	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Majamio	 „Heat“	 -	 San	 Antonio	
„Spurs“.	Finalas.Lemiamos.	20.30	Pasaulio	galiū-
nų	čempionatas.	Finalas.	Dalyvauja	Žydrūnas	Sa-
vickas.	21.30	Geriausi	2014	Endesa	lygos	metimai	
TOP50.	22.00	Geriausi	2014	NBA	sezono	metimai	
TOP100.	22.30	Šventinis	koncertas.	23.50	Sporti-
ninkų	 linkėjimai.	 24.00	 Naujametinis	 fejerverkas.	
0.20	Žiemos	pasaka	ant	ledo.	Dailusis	čiuožimas.	

 ViASAt SPort BAltic
6.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -	
„Maccabi“.	 7.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Crvena	
Zvezda“	-	„Real“.	9.40	Krepšinis.	Eurolygos	fi-
nalinio	ketverto	varžybos.	12.10	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -	 „Atletico“.	
15.00	Ledo	ritulys.	Pasaulio	čempionatas.	Fina-
las.	17.25	Krepšinis.	Pasaulio	čempionato	fina-
las.	19.35	Krepšinis.	Eurolyga.	 „Galatasaray“	 -	
„Žalgiris“.	 21.25	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panat-
hinaikos“	 -	 „Maccabi“.	 23.15	 Ledo	 ritulys.	
Pasaulio	čempionatas.	Latvija	-	Baltarusija.	1.20	
Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Liverpool“	 -		
„Swansea“.	 3.10	 „Formulė-1“.	 Abu	 Dabio	 GP	
lenktynių	 apžvalga.	 5.00	 Rankinis.	 Europos	
moterų	čempionato	finalas.	

 euroSPort
9.30,	 1.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45	 Mo-
tosportas.	 GT	 akademija.	 10.00,	 13.30	 Šuoliai	
nuo	 tramplino.	 Keturių	 kalvų	 turnyras.	 10.30	
Biatlonas.	Pasaulio	 taurė.	12.30	Dailusis	čiuo-
žimas.	 Žvaigždžių	 vakaras.	 16.15,	 1.45	 Sporto	
linksmybės.	

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Ogis	ir	tarakonai“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.00	 „Teisingumo	lyga“.
9.25	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
13.05	 „Būrėja“.
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji		

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

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Komedija	

„Nacionalinės	
medžioklės		
ypatumai“	(N-7).

22.50	Komedija	
„Nacionalinės		
žvejybos	ypatumai“	
(N-7).

0.40	 „Arti	namų“		
(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Adrenalinas		

(N-7).
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“	

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės.
16.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“	

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Fantastinis	trileris	
„Nepriklausomybės	
diena“	(N-7).

0.15	 Komedija		
„Jackass	3D“		
(S).

1.55	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.

9.45	 „Departamentas“		
(N-7).

10.45	 „Gražuoliukas“.
11.45	80	traukinių		

aplink	pasaulį.
12.15	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
13.15	 „Laukinė	Afrika“.
14.15	 „Muzika,	suradusi	

mus“.
16.15	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
17.15	 „Tėvai	už	borto“.
18.00	 „Aristokratai“	

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

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

20.50	Robbie	Williams	
koncertas		
„Live	at	the	Royal	
Albert	Hall“.

22.10	Balticum	TV		
žinios.

22.25	Metallica	koncertas	
„Francais	pour		
une	nuit“.

0.50	 Ennio	Morricone	
koncertas	
„Peace	Notes“.

„PAliKti SnieGYnuoSe“
Nuotykių filmas. JAV. 2006.
Režisierius F.Maršalas.
Vaidina P.Vokeris, B.Grinvudas, M.Bladgud.

Į ekspediciją Antarktikoje išsiruošia trijų mokslininkų grupė. Atšiauriam 
klimatui nepasiruošusių tyrinėtojų planus keičia prastas oras. Jie privers-
ti trauktis ir palikti Antarktikoje didžiausius savo pagalbininkus - šunis. 
Pusę metų mokslininkai ieškojo rėmėjų, kad galėtų sugrįžti į Antarktiką 
ir išgelbėti ten likimo valiai paliktus draugus.

tV3
16.00

rekomenduoja

„101 DAlmAtinAS“
komedija. JAV. 1996.
Režisierius S.Herekas.
Vaidina G.Klouzas, 
Dž.Denielsas, Dž.Ričardsonas.

Anita ir Rodžeris susipažįsta savo 
augintinių dalmatinų Perditos ir 
Pongo dėka, įsimyli vienas kitą ir 
netrukus susituokia. Jų augintiniai 
susilaukia palikuonių, o šiuos pava-
gia Anitos vadovė Kruela De Vil...

„nePriKlAuSomYBĖS 
DienA“
faNtastiNis trileris. JAV. 1996.
Režisierius R.Emerichas.
Vaidina V.Smitas, B.Pulmenas, 
Dž.Goldblumas.

Liepos 2-ąją viso pasaulio ryšių sis-
temose kyla sumaištis dėl keistų 
trukdžių Žemės atmosferoje. JAV 
kariuomenė išsiaiškina, kad mūsų 
planetos link artėja milžiniškas neat-
pažįstamas skraidantis objektas...

„GrAŽiAuSiAS metŲ 
lAiKAS“
romaNtiNė drama. JAV. 2008.
Režisierius M.Skotas.
Vaidina B.Berns, H.Vinkleris.

Kalėdos teikia daug džiaugsmo, 
bet vienišai mamai Dženifer Kalen 
jos atneša ir daug rūpesčių. Reikia 
tiek suspėti: nupirkti dovanas, pa-
puošti namus, paruošti šventinius 
patiekalus...

lnK
15.55

tV8
21.00

tV6
21.30
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7.25	 Teleparduotuvė.
7.40	 Animacinis	f.	

„Ledynmetis.	
Mamuto	Kalėdos“.

8.00	 Nuotykių	filmas		
visai	šeimai		
„Piratas	Pitas	ir		
jūrų	pabaisa“.

9.45	 Animacinis	f.		
„Mikės	Pūkuotuko	
nuotykiai“.

11.10	Nuotykių	f.		
„Du	broliai	-		
tigrės	vaikai“.

13.15	Animacinis	f.	
„Caraitis	Ivanas		
ir	vilkas	pilkas	2“.

14.45	Komedija	„Džon-	
sonų	atostogos“		
(N-7).

16.40	Drama	„Robinzonas	
Kruzas“	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Fantastinis		
nuotykių	f.	
„Įsikūnijimas“		
(N-7).

22.10	Romantinė	drama	
„Pasivaikščiojimas	
debesyse“	(N-7).

0.15	 Biografinė	drama	
„127	valandos“		
(N-14).

2.00	 Drama		
„Robinzonas		
Kruzas“	(N-7).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 Komedija		
„101	dalmatinas“.

8.50	 Animacinis	f.	
„Smurfai.		
Smurfyno	legenda“.

9.20	 Animacinis	f.		
„Tomas	ir	Džeris	
svečiuose	pas	Ozo	
šalies	burtininką“.

10.25	Nuotykių	f.		
„Haris	Poteris	ir		
netikras	princas“.

13.15	Nuotykių	f.		
„Katės	ir	šunys“	
(N-7).

14.50	Komedija		
„Briusas	visagalis“	
(N-7).

16.50	Nuotykių	komedija	
„Marmadukas“.

18.30	Žinios.	Kriminalai.	
Sportas.	Orai.

19.00	Lietuvos	balsas.	
Superfinalas.	
Tiesioginė		
transliacija.

21.30	Kriminalinė		
komedija	„Rimti	
vyrai“	(N-14).

23.20	Miuziklas		
„Burleska“		
(N-7).

1.40	 Dokumentinis	f.	
„Maiklas	Džeksonas.	
„Pabaiga“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Dainų	šventė	2014	m.
9.05	 „Kūdikiai“.
10.25	 „Džeronimas“.
10.50	Šv.	Mišios.	Tiesioginė	

transliacija	iš	Vatikano	
šv.	Petro	Bazilikos.

12.30	Vienos	filharmonijos	
orkestro	koncertas.	

15.00	 „Brilijantinis	tenoras“.
15.55	Enya	dainos.	

Dalyvauja:	
R.Ščiogolevaitė,	E.Sa-
šenko,	I.Prudnikovaitė,	
E.Jennings,	V.Genytė	ir	
šv.Kristoforo	orkestras.	

16.40	Komedija	„Rožinė	
pantera“	(N-7).

18.15	Šiandien.
18.45	Džiaze	tik	mergi-

nos.	Dalyvauja:	
R.Ščiogolevaitė,	
E.Sašenko	ir	K.Krysko.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Auksinis	balsas.	

Finalinis	koncertas.
23.30	Komedija	„Kruizas“.
1.15	 „Senis“	(N-7).
2.15	 Stilius.
3.00	 Mokslo	ekspresas.
3.15	 Auksinis	balsas.		

Su	Naujaisiais,	
Lietuva!

5.05	 Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

 15.55 		 Enya	dainos 14.45 	 „Džonsonų	
	 	 atostogos“

 14.50 		 „Briusas	
	 	 	 visagalis“

   

Ketvirtadienis

„MARMADUKAS“
Nuotykių komedija. JAV. 2010.
Režisierius T.Dėjus.
Vaidina Dž.Grir, L.Peisas, O.Vilsonas.

Marmadukas gyvena paprastą ir ramų gyvenimą gausioje Vinslou šei-
moje: kartu su nuvargusiu ir amžinai susirūpinusiu tėčiu Filu, jo žmona 
Debe, trimis jų vaikais ir katinu Karlosu. Tačiau vieną dieną Marmaduko 
gyvenimas pasikeičia: ryžtingai nusiteikęs tėtis visą šeimyną iš Kanzaso 
perkrausto į Kaliforniją. Naujoje vietoje lėtapėdžio ir geraširdžio dogo 
laukia sunki adaptacija.

reKomenduoja

LNK
16.50

„KONANAS BARBARAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius M.Nispelas.
Vaidina Dž.Momoa, R.Perlmanas,
R.Magovan.

Keltų karys barbaras Konanas, trokš-
damas atkeršyti už tėvo nužudymą, 
leidžiasi į pavojingų nuotykių kelio-
nę. Negana to, kad niekšas Kalaras 
pražudė Konano tėvą, dar ir pagro-
bė paslaptingą gražuolę Tamarą. 
Jos kraujo lašas gali iškviesti para-
lelinio pasaulio pabaisą, su kurios 
pagalba niekingų tikslų turintis kar-
vedys ketina užvaldyti pasaulį...

„PASIVAIKŠČIOJIMAS 
DEBESYSE“
RomaNtiNė dRama. JAV, Meksika. 
1995.
Režisierius A.Arau.
Vaidina K.Rivzas, A.Kvinas, 
A.Aragon.

Viktorija ir Polas susitinka autobuse. 
Ką tik iš karo grįžęs vaikinas apgina 
žavią merginą nuo dviejų įkyruolių. 
Viktorija prisipažįsta bijanti eiti namo, 
nes po romano su savo mokytoju ji 
pastojo, o jos tėvas už tai dabar gali 
ją net užmušti. Tačiau abu netikėtai 
susitikę jaunuoliai suranda išeitį.

„127 VALANDOS“
BiogRafiNė dRama. Didžioji 
Britanija, JAV. 2010.
Režisierius D.Boilas.
Vaidina Dž.Frankas, E.Temblin, 
K.Mara.

Patyręs keliautojas ir alpinistas Aro-
nas Ralstonas leidžiasi į tolimą žygį. 
Vyriškis mano esąs pasirengęs vis-
kam, tačiau netikėtai jį ištinka siau-
binga nelaimė. Jis įkrenta į siaurą ply-
šį ir čia įstringa jo ranka. 127 valandas 
Ralstonas bando išsilaisvinti...

TV6
21.30

TV3
22.10

TV3
0.15

 TV8
8.20	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.10	 „Rutos	
Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.10	
„Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“	 (N-7).	 10.35	
Senoji	 animacija.	 11.25	 „Gražiausias	 metų	
laikas“	 (N-7).	 13.00	 Ekstremalūs	 namų	 po-
kyčiai.	 14.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 15.00	
„Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
21.00	Filmas	šeimai	„Kalėdinė	nuotaka“.	22.35	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 23.30	 Pasaulis	 tavo	
lėkštėje.	0.30	Gydytojai	(N-7).	

 INfO TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00,	 13.05,	 19.10,	 21.40,	
22.45,	 1.40	 KK2	 (N-7).	 10.40,	 13.50,	 16.30,	
19.50,	 22.20,	 23.25,	 2.20,	 4.50	 Dviračio	 šou.	
11.05	Šefas	rekomenduoja.	11.30,	0.20	Padėki-
me	augti.	12.00,	18.15,	20.45,	0.45	Yra	kaip	yra	
(N-7).	14.15,	2.45	Ne	vienas	kelyje.	14.45,	3.10	
24	valandos	(N-7).	15.40,	4.05	Nuo...	Iki.	17.30	
Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 20.20,	 23.50	Šefas	
rekomenduoja.	

 PBK
6.00	 Devintojo	 dešimtmečio	 diskoteka.	 7.00	 In-
formacinė	laida.	7.30	Dvi	žvaigždės.	9.00,	11.00,	
17.00	Naujienos.	 9.15	 „Karnavalo	naktis“.	 10.30	
„Šuo	 Barbosas	 ir	 nepaprastas	 krosas“.	 11.10	
„Briliantinė	ranka“.	12.50	„Sėkmės	džentelmenai“.	
14.20,	 17.15	 „Likimo	 ironija,	 arba	 Po	 pirties“.	
17.55	„Likimo	ironija.	Tęsinys“.	20.00	Antrininkai.	
Naujametė	laida.	24.00	Dvi	žvaigždės.	1.35	Infor-
macinė	 laida.	 2.05	 Muzikinė	 komedija	 „Husaro	
piršlybos“.	3.15	„Paskyrimas“.	4.40	Jūrmala.	Hu-
moro	festivalis.	6.10	Muzikinis	kanalas.	

 REN
6.00-17.00	„X-Faktorius“.	

 NTV MIR
4.55	 Populiarios	 dainos.	 7.25	 Daina	 jūsų	 sta-
leliui.	8.40	Kalbame	 ir	 rodome.	9.50	 „Muchta-
ro	 sugrįžimas“.	 10.45	 Valgome	 namie.	 11.20	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.20	 Gelbėtojai.	 12.35	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.45	 Gyvenimas	 kaip	 daina.	 15.20	 Paslaptin-
goji	Rusija.	16.15	„Liejyklos	prospektas“.	18.00	
Šiandien.	18.25	Sunkus	pirmasis	dešimtmetis.	
19.20	 „Senis	 Šaltis	 per	 prievartą“.	 20.55	 Kon-
certas.	0.25	„Dodo	diena“.	2.05	„Sutuoktiniai“.	
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6.55	 Kalbame	ir	rodome	(N-7).
7.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
8.50	 „Eglutės	3“	(N-7).
10.45	 „Auksiniai	Svogūnai	

2014“.
13.25	Mano	didelės	storos	

čigoniškos	vestuvės.	
Radži	albumo	prista-
tymo	koncertas.	

15.35	Grupės	„Džentelmenai“	
debiutinio	albumo	
„Deganti	aistra“	prista-
tymo	koncertas.

17.20	Auksinis	duetas.	
2013	m.	I.Puzaraitės	
ir	M.Jampolskio	
albumo	pristatymo	
koncertas.	

19.10	Nuotykių	filmas	
šeimai	„Čarlis	ir	
šokolado	fabrikas“.

21.15	Komedija	„Ko	nori	
moterys“	(N-7).

23.45	Muzikinė	metų	dvikova.	
Šokėjai	prieš	
Dainininkus.	2013	m.	
Kovoja:	Katažina	ir	
D.Dimša,	A.Kandelis	
ir	E.Jakštytė,	Radži	ir	
A.Kapustina,	V.Mac-
konis	ir	I.Kazlauskaitė,	
Ž.Žvagulis	ir	
I.Starošaitė.

1.30	 Kriminalinis	trileris	
„Zero	2“	(S).

3.05	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 Žinios.
7.50	 „Kulinaras“		

(N-7).
8.50	 „Albanas“		

(N-7).
9.50	 „Įspūdingiausi		

gamtos		
reiškiniai“		
(N-7).

11.50	 „Nepaprasti		
panelės		
Adelės		
nuotykiai“		
(N-7).

14.00	 „Žiemos		
romanas“		
(N-7).

16.00	Žinios.	Orai.
16.20	 „Genijai	iš		

prigimties“.
17.00	Žinios.	Orai.
17.20	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	
Afrikoje“.

18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Jermolovai.	

Giminės		
prakeiksmas“		
(N-7).

21.00, 4.40	 	
„Kova	už		
garbę“		
(N-7).

6.15	 Dokumentinis	f.	
„Išgyventi		
Afrikoje“.

8.05	 Bronius	Kutavičius.	
Oratorija	„Metai“.	

9.30	 Gustavo	enciklopedi-
ja	(subtitruota).

10.00	Komedija	„Atsitikimas	
prieš	Kalėdas“.

11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	 ...formatas.	Poetė	

Violeta	Šablinskaitė.
12.00	Laumės	juosta	2014.	
13.35	 „Dvynukės	ir	dvynukai“.
14.30	Antanas	Vaičiulaitis.	

„Valentina“.
16.35	 „Jaunai	muzikai“	-	

25-eri.	Jubiliejinis	
koncertas.

18.00	Koncertas.	Grupės	
„Studija“	35-metis.

20.20 	„Tėveliukas“.
20.45	Elito	kinas.	„Smulkus	

nusikaltimas“	(N-7).
22.15	Koncertas.	Enya	dainas	

atlieka	R.Ščiogolevaitė,	
E.Sašenko,	
I.Prudnikovaitė,	
E.Jennings,	V.Genytė	
ir	Šv.Kristoforo	orkes-
tras.	Dir.	D.Katkus.

23.45	 „Land	Art	
Raudondvaris	2014“.

24.00	Panorama.	
0.30	 Koncertas	„Aš	galvoju“.	

Dalyvauja:	Pop	Ladies,	
choras	„Božolė“,	
Merūnas.	1	d.

1.45	 Grupė	„Antikvariniai	
Kašpirovskio	dantys“.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“		

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

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	Nematomas		
žmogus.

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

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Džekas	Teiloras.	

Kunigas“	(N-14).
22.45	 „Sekso	magistrai“	

(N-14).
23.55	 „Deksteris“		

(N-14).
0.55	 „Arti	namų“		

(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Vienam	gale		

kablys.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“	

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

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Veiksmo	f.		
„Konanas	barbaras“	
(N-14).

23.40	Siaubo	f.		
„Juodas	kadilakas“	
(S).

1.20	 „Anarchijos	vaikai“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Aristokratai“	
(N-7).

10.45	 „Gražuoliukas“.
11.45	 „Kosmoso		

kariai“.
13.30	Reidas.
14.00	 „12	kalėdinių		

norų“.
15.40	 „Kūno	kalba“	

(N-7).
17.30	80	traukinių		

aplink	pasaulį.
18.00	 „Komisaras		

Manara“		
(N-7).

19.00	 „Gražuoliukas“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Karštos		

senos		
sėdynės.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Edeno		
muziejus“		
(N-7).

23.05	 „Tėvai		
už	borto“.

23.50	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

 20.45		 „Smulkus	
	 	 	 nusikaltimas“

 18.00 	 Reporteris 13.25 	 Radži	koncertas  14.00 	 „12	kalėdinių	norų“ 9.40 	 Vienam	gale	kablys 15.00 	Natūralioji	
	 kulinarija

TV PROGRAMAsausio 1 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
4.40	 Geriausios	 dainos.	 6.30	 Animacinis	 f.	
7.35	 Filmas	 pasaka	 „Marja	 Auksrankė“.	 8.55	
„Auksinė	 nuotaka“.	 10.55	 „Amžina	 pasaka“.	
13.00,	 19.00	 Žinios.	 13.15	 Metų	 daina.	 16.20	
Metų	humoras.	18.20,	19.35	„Eglutės	3“.	20.55	
„Nauji	 Aladino	 nuotykiai“.	 23.05	 „Gražuolis	 ir	
pabaisa“.	 1.15	 „Žadėtasis“.	 3.05	 Muzikinis	 f.	
„Ak,	vodevilis,	vodevilis“.	

 TV Polonia
8.00	 Dviejų	 širdžių	 daina.	 Naujametinis	 kon-
certas.	 9.40	 „Sumaištis	 dėl	 Basios“.	 11.30	
Naujametinis	 žvaigždžių	 reviu.	 12.20,	 18.45,	
21.45,	 2.05	 Galvosūkis.	 12.25,	 19.50,	 5.20	
„Laimės	 spalvos“.	 13.00	 Koncertas	 „Tour	 de	
Maryla.	Viva	 Italia“	 (1).	 13.50	 „Zlotopolskiai“.	
14.15	 Žvaigždžių	 reviu.	 14.45	 „Ugnimi	 ir	 ka-
laviju“.	 16.50	 Dviejų	 širdžių	 daina.	 Naujame-
tinis	 koncertas.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.50	
Koncertas	 „Tour	 de	 Maryla.	 Viva	 Italia“	 (2).	
20.20	 KucinAlina.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.55,	 3.50	
„Lenkai	 pasaulio	 akyse“.	 23.35,	 5.50	 Sveika,	
Polonija.	 0.15	 „Instinktas“.	 1.05	 Naujieji	 su	
TVP2	-	Vroclavas	2014.	2.15	Žvaigždžių	reviu.	
2.45	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	6.25	Žvaigždžių	
reviu.	6.45	„Vilnoteka“.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 8.25,	 13.15,	 1.40	 Nuotaka	 milijonieriui.	
6.30,	17.00	Mados	projektas.	7.15,	9.55,	14.45,	
19.20,	23.40,	3.10	Išskirtiniai.	11.50,	3.35	Kalė-
dų	istorija.	15.10	Naujienos.	17.45	Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	gyvenimas.	 22.05	Gar-
senybių	nuotykiai.	

 TV1000
5.00	 „Haris	 Poteris	 ir	 išminties	 akmuo“.	 7.45	
„Lakas	 plaukams“.	 9.45	 „Normandijos	 vieš-
butis“.	 11.15	 „Kalėdos	 pagal	 Kranksus“.	 13.00	
„Anglų	kalbos	mokytoja“.	14.45	 „Vaikinams	 tai	
patinka“.	16.20	„Haris	Poteris	ir	paslapčių	kam-
barys“.	19.00	„Bado	žaidynės“.	21.30	„Auksinis	
kompasas“.	23.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	1.15	
„Tristanas	ir	Izolda“.	3.30	„Meilė	ant	lagaminų“.	

 TRaVel
9.00	Ryto	programa.	9.30-15.00,	20.00	Dingu-
sio	bagažo	vertė.	18.00	Dingusio	bagažo	vertė.	
Normandija.	 19.00	 Dingusio	 bagažo	 vertė.	
Auksinis	 bilietas.	 21.00	 Paminklų	 paslaptys.	
Ruzvelto	 misija.	 22.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	23.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	
Sturgio	 ralis.	 24.00	 Amerikos	 maistas.	 1.00	
Nakties	programa.	

 animal PlaneT
7.00,	 6.35	 Liūno	 broliai.	 7.25,	 23.20	 Afrikoje.	
16.30,	1.10	Gyvenimas	laisvėje.	

 sPoRT1
4.45	NBA	krepšinio	 lyga.	Toronto	 „Raptors“	 -	
Čikagos	 „Bulls“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
7.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
8.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Hjustono	„Rockets“	
-	 Dalaso	 „Mavericks“.	 10.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Klievlendo	 „Cavaliers“	 -	 Toronto	 „Rap-
tors“.	12.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	
„Clippers“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 14.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-	New	Yorko	
„Knicks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas	 16.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Toronto	 „Raptors“	 -	 Bruklino	
„Nets“.	 2014/2015	 sezonas.	 18.00	 Geriausi	
2014	 Endesa	 lygos	 metimai	 TOP50.	 18.30	
Geriausi	2014	NBA	sezono	metimai	TOP100.	
19.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
Premjera.	19.30	Bušido	FC	Hero’s.	Premjera.	
24.00	 ATP	 250.	 Sidnejus.	 Juan	 Martin	 del	
Potro	 -	 Bernard	 Tomic.	 Finalas.	 1.30	 NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 2.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Klievlendo	 „Cavaliers“	 -	 De-
troito	 „Pistons“.	 2014/2015	 m.	 sezonas	 4.00	
KOK	World	series	2014.	Kišiniovas.	Moldovia.	
Bušido	kovos.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.45	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	7.15	
„Trans	World	Sport“	 žurnalas.	8.15	Anglijos	Pre-
mier	 lygos	 žurnalas.	 8.45,	 14.10	 Premier	 lygos	
apžvalga.	9.15	„Formulė-1“.	2014	m.	sezono	apž-
valga.	10.15	KHL.	„Atlant“	-	Rygos	„Dinamo“.	12.15	
Krepšinis.	Europos	čempionato	finalas.	14.40	An-
glijos	Premier	lyga.	„Stoke“	-	„Manchester	United“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 16.55	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	 „Sunderland“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 19.00	 UEFA	 Čempionų	
lygos	apžvalga.	19.25	Anglijos	Premier	lyga.	„Tot-
tenham“	-	„Chelsea“.	Tiesioginė	transliacija.	21.30	
Anglijos	Premier	lyga.	„Southampton“	-	„Arsenal“.	
23.20	Anglijos	Premier	lyga.	„Stoke“	-	„Manchester	
United“.	1.10	Anglijos	Premier	 lyga.	„Manchester	
City“	-	„Sunderland“.	3.00	Anglijos	Premier	 lyga.	
„Tottenham“	-	„Chelsea“.	

 eURosPoRT
9.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45,	13.15,	20.00,	
23.30	Šuoliai	nuo	tramplino.	Keturių	kalvų	turny-
ras.	10.30	Biatlonas.	Pasaulio	taurė.	12.30	Biatlo-
nas.	„World	Team	Challenge“.	17.30,	18.00,	1.00	
Kalų	 slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 17.45	 Sporto	
linksmybės.	21.30	Kovinis	sportas.	„Fight	Club“.	
1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	1.45	Dailusis	čiuoži-
mas.	Žvaigždžių	vakaras.v
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 19.30 		 Amerikietiškos	
	 	 imtynės

 19.50 	 Beata	Tiškevič-
	 	 Hasanova

 22.00 	 „Elzė	iš	Gilijos“ 16.40 	 „Rožinė	pantera	2“ 20.50 	 Šventę	švęsti 15.30 		„Nemylima“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 „Rutos	
Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.00	
„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.25	Senoji	ani-
macija.	11.30	„Kalėdinė	nuotaka“.	13.00	Ekstre-
malūs	namų	pokyčiai.	14.00	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	
19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.00	Komedija	„Kalėdų	Senelio	
kostiumas“.	22.35	„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.30	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
5.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	6.35,	9.05	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 7.30,	 10.00	 KK2	 (N-7).	 8.10,	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 8.40	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.05	 Mes	 pačios.	 11.30	 Apie	
žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 13.00	
Tauro	 ragas	 (N-7).	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	
Padėkime	 augti.	 15.40	 Pagalbos	 skambutis	
(N-7).	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	
kelyje.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 9.00,	 11.00	 Nau-
jienos.	 7.10	 Vaikų	 klubas.	 7.40	 Filmas	 pasaka	
„Pelenė“.	 9.15	 „Prancūzas“.	 11.30	 „Atostogos	
savo	sąskaita“.	13.55	„Naujametė	žmona“.	15.40	
Stebuklų	laukas.	16.55	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	20.00	Laikas.	20.20	Trys	akordai.	22.20	
„Retro	 FM“	 legendos.	 0.15	 Informacinė	 laida.	
0.45	 „Atostogos	 savo	 sąskaita“.	 2.55	 Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	4.20	Muzikinis	kanalas.	

 REn
	7.00-22.15	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
5.00	 Žodžių	 iš	 dainos	 neišmesi.	 6.05	 Sudai-
nuota	 SSRS.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 7.25	 Filmas	 pasaka	 „Pelenė“.	 9.20	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	pa-
valgysime.	11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Geriausio	laiko	karalienė.	15.20	Paslap-
tingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	 prospektas“.	
18.25	 Sunkus	 pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	
„Dugne“.	 21.55	 A.Novikovo	 koncertas.	 23.45	
„Rožės	 Elzai“.	 1.50	 „Sutuoktiniai“.	 4.45	 Hu-
moro	laida.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.45	„Giulčatai“.	7.00	„Eglutės	3“.	9.00	„Nau-
jametė	 žmona“.	11.00	 „Tetulės“.	13.00,	19.00	
Žinios.	13.15	Metų	daina.	16.20	Metų	humo-
ras.	18.20,	19.35	„Eglutės	2“.	21.00	Komedija	
„Ideali	 pora“.	 23.00	 „Sėkmės,	 džentelmenai!“	
0.55	 Muzikinis	 f.	 „Linksmieji	 vyrukai“.	 2.40	
„Meilė	ir	šiek	tiek	pipirų“.	

 TV PolonIa
7.05	 Marcinas	 Danecas	 ir	 jo	 hitai.	 8.00	 Ku-
cinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	 Klausimai	
per	 pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	
Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	 si-
gnalas“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35	 „Pulkininkas	 Kviatkovskis“.	 15.40	 Kla-
jūno	 užrašai.	 15.50	 „Operacija	 gyvenimas“.	
16.20	 „Zlotopolskiai“.	 16.50	 Naujieji	 su	 TVP2	
-	Vroclavas	2014.	17.55	Šios	dienos	užduotys.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensaci-
jos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 19.55,	 4.45	
„Pagalbos	 signalas“.	 20.25	 Provincijos	 lobiai.	
20.45	 Labanaktukas.	21.00	 Žinios.	21.50,	3.45	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.00,	 5.20	 „Beržas“.	
0.40	Naujieji	 su	TVP2	 -	Vroclavas	2014.	1.45	
Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaciniai	f.	3.00	
Žinios.	6.50	Žvaigždžių	reviu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.20,	1.35	Nuotaka	milijonieriui.	6.30,	8.30,	
10.00,	11.30,	14.50,	21.15,	1.10	 Išskirtiniai.	6.55,	
17.45	 Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas.	10.45,	20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50	 „Ty-
rimas	per	Kalėdas“.	17.00	Mados	projektas.	19.15	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 20.50	 Naujienos.	 23.35	
Garsenybių	nuotykiai.	3.30	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	

 TV1000
5.15	„Haris	Poteris	ir	paslapčių	kambarys“.	8.15	
„Auksinis	 kompasas“.	 10.15	 „Tristanas	 ir	 Izol-
da“.	12.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	14.15	„Džuli	
ir	 Džulija“.	 16.20	 „Haris	 Poteris	 ir	 Azkabano	
kalinys“.	19.00	 „Laisvieji	menai“.	20.45	 „Meilė,	
vedybos,	 šeimyninis	gyvenimas“.	22.15	 „Anglų	
kalbos	mokytoja“.	24.00	 „Džuli	 ir	Džulija“.	2.15	
„Patriotas“.	

 TRaVEl
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00-13.00,	 15.00	 Di-
džiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 14.00	 Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	Vatikanas.	17.00	Didžiosios	
pasaulio	 paslaptys.	 Bakingamo	 rūmai.	 18.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 Luvras.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Vašingtonas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Malaizija	ir	Anglija.	21.00	Ke

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Caraitis	Ivanas	ir	

vilkas	pilkas	2“.
8.10	 „Mikės	Pūkuotuko	

nuotykiai“.
9.45	 Fantastinis	nuotykių	f.	

„Įsikūnijimas“	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Ančiukas	Donaldas	
ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	
„Vėžliukai	nindzės“.

14.00	Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

15.30	TV	serialas	
„Nemylima“	(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Animacinis	f.	
„Aukštyn“.

20.50	Komedija		
„Planas	tėčiui“.

23.00	Mistinė	drama	
„Krištolinės	kauko-
lės“	(N-14).

0.45	 Trileris	„Mirtinas	
poilsis“	(N-14).

2.20	 Biografinė	drama	„127	
valandos“	(N-14).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.05	 Animacinis	f.	
„Tomas	ir	Džeris.	
Robinas	Hudas		
ir	linksmasis		
peliukas“.

8.10	 Animacinis	f.	
„Tomas	ir	Džeris	
svečiuose	pas		
Ozo	šalies		
burtininką“.

9.15	 Nuotykių	f.		
„Haris	Poteris	ir	
Fenikso	brolija“	
(N-7).

11.40	Nuotykių	f.		
„Haris	Poteris	ir	
netikras	princas“	
(N-7).

14.25	TV	serialas		
„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos		
(N-7).

18.30	Žinios.	Kriminalai.	
Sportas.	Orai.

19.30	KK2	penktadienis	
(N-7).

20.50	Šventę	švęsti.
22.20	Veiksmo	f.		

„Spąstai“	(N-7).
0.30	 Siaubo	f.		

„Mirusiųjų	namai	2“	
(N-14).

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

13“	(N-7).
9.50	 „Tadas	Blinda“.
12.40	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai“.
13.05	 „Džeronimas“.
13.30	 „Mažasis	princas“.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.10	Vaidybinis	f.	

„Anglijos	karalienė	
pagrobė	mano	tėvus“.

16.40	Komedija	„Rožinė	
pantera	2“.

18.15	Šiandien	(su	vertimu	
į	gestų	k.).	

18.30	Žingsnis	po	žings-
nio.	Būstas.

18.50	Drama	„Kalėdos	
Manhatane“.

20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Duokim	garo!
22.30	Vesternas	„Angelas	

keršytojas“	(N-7).
24.00	Dabar	pasaulyje	

(rusų	k.).
0.30	 „Senis“	(N-7).
1.30	 Laba	diena,	Lietuva.
3.30	 Auksinis	protas.
5.00	 Legendos.

7.10	 Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

8.00	 Deividas	Bleinas.	
Tikrovė	ar	magija	
(N-7).

9.10	 Grupės	„Džentelmenai“	
debiutinio	albumo	
„Deganti	aistra“	
pristatymo	koncertas.	
Svečiai:	I.Starošaitė,	
Ž.Žvagulis,	Deivis	ir	
Renata,	K.Nemycko,	
E.Jakštytė,	„Studentės“,	
„El	Fuego“	ir	kt.	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

12.00	 „Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.10	Komedija	„Su	Naujai-
siais,	mamos!“	(N-7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Mitiajaus	pasakė-

lės“	(N-7).
19.30	Amerikietiškos	

imtynės	(N-7).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Pinigų	traukinys“	
(N-14).

23.30	Farai	(N-14).
23.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
1.00	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „Orbita.		

Nepaprasta		
Žemės	kelionė“	
(N-7).

11.00	 „Iššūkis“	
	(N-7).

14.00	 „Angelo	skrydis“		
(N-7).

16.00	Žinios.	Orai.
16.15	Šeima	-	jėga!	

Finalas.
17.00	Žinios.	Orai.
17.15	Šeima	-	jėga!	

Finalas.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Jermolovai.	

Giminės		
prakeiksmas“		
(N-7).

19.50	Kitoks	pokalbis.	
Svečiuose	Beata	
Tiškevič-Hasanova	
(N-7).

20.50	Pasaulis	X		
(N-7).

21.50	Didysis		
pasivaikščiojimas.

22.50	 „Sibirietiškas	auklė-
jimas“	(N-14).

1.10	 „Italų	detektyvas“	(N-7).
2.50	 „Sibirietiškas	auklė-

jimas“	(N-14).
4.40	 „Italų	detektyvas“		

(N-7).
6.10	 Spąstai	tėčiui.
7.30	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Laumės	juosta	2014.	

Vaikų	muzikos	
festivalis.

13.35	Dokumentinis	f.	
„Kūdikiai“.

15.00	Dokumentinis	
f.	„Land	Art	
Raudondvaris	2014“.

15.20	 „Namelis	prerijose“.
16.10	 „Neskubėk	gyventi“.
16.35	Laiko	mašina.	Lino	

Adomaičio	naujausio	
albumo	pristatymo	
koncertas.	2014	m.

18.15	Dokumentinis	f.	
„Šiaurietiškas	
būdas“.

18.50	Purpurinis	vakaras.	
Bardų	festivalis	
Anykščiuose.		
2014	m.

19.40	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

20.30	Kauno	valstybinio	
choro	45-mečio		
koncertas.	2014	m.

22.00	Drama		
„Elzė	iš	Gilijos“.

24.00	Panorama.		
Sportas.	Orai.

0.30	 Koncertas	„Aš	
galvoju“.	Dalyvauja	
grupės	„69	danguje“,	
„Rondo“.	2	d.

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	9.00	„Rutos	Rendel	
detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.00	 „Mažųjų	
gyvūnėlių	 krautuvė“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	
11.30	 „Kalėdinė	 nuotaka“.	 13.00	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	14.00	„Laukinis	angelas“	(N-7).	
15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	16.00	Ekstrema-
lūs	namų	pokyčiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	
Komedija	 „Kalėdų	 Senelio	 kostiumas“.	 22.35	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.30	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
5.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	6.35,	9.05	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 7.30,	 10.00	 KK2	 (N-7).	 8.10,	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 8.40	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.05	 Mes	 pačios.	 11.30	 Apie	
žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 13.00	
Tauro	ragas	(N-7).	13.25	Autopilotas.	14.15	Pa-
dėkime	augti.	15.40	Pagalbos	skambutis	(N-7).	
17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	kelyje.	
21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 9.00,	 11.00	 Nau-
jienos.	 7.10	 Vaikų	 klubas.	 7.40	 Filmas	 pasaka	
„Pelenė“.	 9.15	 „Prancūzas“.	 11.30	 „Atostogos	
savo	sąskaita“.	13.55	„Naujametė	žmona“.	15.40	
Stebuklų	laukas.	16.55	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	20.00	Laikas.	20.20	Trys	akordai.	22.20	
„Retro	 FM“	 legendos.	 0.15	 Informacinė	 laida.	
0.45	 „Atostogos	 savo	 sąskaita“.	 2.55	 Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	4.20	Muzikinis	kanalas.	

 REn
	7.00-22.15	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
5.00	 Žodžių	 iš	 dainos	 neišmesi.	 6.05	 Sudai-
nuota	 SSRS.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 7.25	 Filmas	 pasaka	 „Pelenė“.	 9.20	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	pa-
valgysime.	 11.00	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Geriausio	 laiko	karalienė.	15.20	Paslap-
tingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	 prospektas“.	
18.25	 Sunkus	 pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	
„Dugne“.	 21.55	 A.Novikovo	 koncertas.	 23.45	
„Rožės	Elzai“.	1.50	„Sutuoktiniai“.	4.45	Humoro	
laida.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.45	„Giulčatai“.	7.00	„Eglutės	3“.	9.00	„Nau-
jametė	 žmona“.	 11.00	 „Tetulės“.	 13.00,	 19.00	
Žinios.	 13.15	Metų	daina.	 16.20	Metų	humo-
ras.	18.20,	19.35	„Eglutės	2“.	21.00	Komedija	
„Ideali	 pora“.	 23.00	 „Sėkmės,	 džentelmenai!“	
0.55	 Muzikinis	 f.	 „Linksmieji	 vyrukai“.	 2.40	
„Meilė	ir	šiek	tiek	pipirų“.	

 TV PolonIa
7.05	Marcinas	Danecas	ir	jo	hitai.	8.00	KucinAli-
na.	8.30	Animacinis	f.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40	Šios	dienos	
užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	 signalas“.	 13.30,	
18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	13.35	„Pulkinin-
kas	Kviatkovskis“.	15.40	Klajūno	užrašai.	15.50	
„Operacija	 gyvenimas“.	 16.20	 „Zlotopolskiai“.	
16.50	Naujieji	su	TVP2	-	Vroclavas	2014.	17.55	
Šios	dienos	užduotys.	18.20,	22.45,	5.10	Polo-
nija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	
XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Okrasa	laužo	tai-
sykles.	 19.55,	 4.45	 „Pagalbos	 signalas“.	 20.25	
Provincijos	 lobiai.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios.	21.50,	3.45	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	23.00,	
5.20	„Beržas“.	0.40	Naujieji	su	TVP2	-	Vroclavas	
2014.	1.45	Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaci-
niai	f.	3.00	Žinios.	6.50	Žvaigždžių	reviu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 1.35	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	 8.30,	
10.00,	11.30,	14.50,	21.15,	1.10	Išskirtiniai.	6.55,	17.45	
Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	10.45,	
20.00	Auksinis	jaunimas.	11.50	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	
17.00	Mados	projektas.	19.15	Tikroji	Holivudo	istorija.	
20.50	Naujienos.	23.35	Garsenybių	nuotykiai.

 TV1000
8.15	„Auksinis	kompasas“.	10.15	„Tristanas	ir	Izol-
da“.	12.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	14.15	„Džuli	ir	
Džulija“.	16.20	„Haris	Poteris	ir	Azkabano	kalinys“.	
19.00	 „Laisvieji	 menai“.	 20.45	 „Meilė,	 vedybos,	
šeimyninis	gyvenimas“.	22.15	„Anglų	kalbos	moky-
toja“.	24.00	„Džuli	ir	Džulija“.	2.15	„Patriotas“.	

 TRaVEl
9.00	Ryto	programa.	10.00-13.00,	15.00	Didžio-
sios	pasaulio	paslaptys.	14.00	Didžiosios	pasau-
lio	paslaptys.	Vatikanas.	Bakingamo	rūmai.	18.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 Luvras.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Vašingtonas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Malaizija	ir	Anglija.	21.00	Kelionių	
manija.	Marakešas.	21.30	Visada	išalkę.	Sietlas.	
22.00	Žirgų	lenktynės	Kentukyje.	22.30	Kas	ge-
riau	gamina?	Tuksonas.	23.00	Viešbučių	paslap-
tys	ir	legendos.	24.00	Paminklų	paslaptys.
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 15.45 	 „Tai	bent	
	 	 mamytė!“

 10.10 	 „Medikopteris“ 22.45 	 „Netark	nė	žodžio“

 AnimAl PlAnet
	 7.00,	 6.35	 Liūno	broliai.	 7.25,	 23.20	Afrikoje.	
17.25,	1.10	Gyvenimas	laisvėje.	

 SPort1
	7.00	 Ispanijos	 „Endesa“	krepšinio	 lygos	Turo	
apžvalga.	 Premjera.	 8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Memfio	 „Grizzlies“	 -	 Los	 Andželo	 „Clippers“.	
2014/2015	sezonas.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Los	Andželo	„Clippers“	-	Sakramento	„Kings“.	
2014/2015	 sezonas.	 12.00	 NBA	 Action.	 Krep-
šinio	 lygos	 apžvalga.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	 „Zenit“	 -	 „Krasnodar“.	 2014/2015	
m.	 sezonas.	 15.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepši-
nio	 lyga.	 „Iberostar“	 -	 „Bilbao	 Basket“.	 17.00	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	 Eindhoven“	
-	„Feyenoord“.	19.00	 Ispanijos	„Endesa“	krep-
šinio	 lygos	 Turo	 apžvalga.	 Premjera.	 20.00	
„One“.	 Kovos	 menų	 čempionatas.	 24.00	 ATP	
250.	Brisbane.	Roger	Federer	 -	Leyton	Hewitt.	
Finalas.	2.40	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„Bilbao	Basket“	-	Madrido	„Real“.	4.20	Olandi-
jos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „Feyenoord“	 -	 „Gronin-
gen“.	 6.20	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	
-	„Mordovia“.	2014/2015	m.	sezonas.	8.20	NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	

 ViASAt SPort BAltic
6.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Galatasaray“	-	„Žalgi-
ris“.	8.30	Krepšinis.	Eurolyga.	„Panathinaikos“	-	
„Maccabi“.	10.20	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Stoke“	 -	 „Manchester	 United“.	 12.10	 Futbo-
las.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Manchester	 City“	 -	
„Sunderland“.	 14.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Tottenham“	 -	 „Chelsea“.	 16.05	 Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lygos	finalas.	„Real“	-	„Atletico“.	
18.55	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 19.55	 Krepšinis.	
Eurolyga.	„Fenerbahce	Ulker“	-	CSKA.	Tiesioginė	
transliacija.	 21.55	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	
Kutxa“	 -	 „Anadolu	 Efes“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
24.00	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	 Armani“	
-	 „Nizhny	 Novgorod“.	 1.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Laboral	Kutxa“	-	„Anadolu	Efes“.	3.25	„Formu-
lė-1“.	2014	m.	sezono	apžvalga.	4.45	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Fenerbahce	Ulker“	-	CSKA.	

 euroSPort
9.30	Ralis.	 „Africa	Eco	Race“.	9.45,	13.00,	20.30	
Kalnų	 slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 10.30	 Biatlo-
nas.	Pasaulio	taurė.	11.30,	17.30,	21.30,	1.45	Šuo-
liai	nuo	 tramplino.	Keturių	kalvų	 turnyras.	14.00,	
1.00	Sporto	linksmybės.	19.00	Dailusis	čiuožimas.	
Žvaigždžių	 žurnalas.	23.00	Boksas.	WBO	versija.	
Arthur	 Abraham-Paul	 Smith.	 1.15	 Motosportas.	
GT	akademija.	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Amžiaus	paslaptys.	

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	Nematomas		
žmogus.

16.30	Linksmieji		
žvėreliai.

17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Džekas	Teiloras.	

Pašautas“	(N-14).
22.45	Kriminalinis	trileris	

„Netark	nė	žodžio“	
(N-14).

0.50	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.10	 „Medikopteris“		
(N-7).

11.10	 „Ieškotojas“		
(N-7).

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

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės.
16.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	Farai	(N-7).
21.30	Komedija	„Rusų	

nuotykiai	Las	
Vegase“	(N-14).

23.10	Animacinis	f.	
„Ronalas	Barbaras“	
(N-14).

0.50	 Erotinis	f.		
„Sumauti	Naujieji	
metai“	(N-7).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Karštos		
senos		
sėdynės.

9.45	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

10.45	 „Gražuoliukas“.
11.45	Pamiršti	vardai.	

Kristupas		
Manvydas.

12.15	 „Laukinė		
Afrika“.

13.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).

14.45	Pasaulis	pro		
traukinio	langą.

15.45	 „Tai	bent		
mamytė!“	(N-7)

17.30	Reidas.
18.00	 „Trauma“		

(N-7).
19.00	 „Pop	princesė		

Kylie	Minogue“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	 „Tekėk	už	manęs!“
22.50	Balticum	TV		

žinios.
23.05	 „Meilė	ir		

turbulencija“		
(N-7).

„ruSŲ nuotYKiAi lAS VeGASe“
Komedija. Rusija, JAV. 2012.
Režisierius G.Kirakosianas.
Vaidina M.Galustianas, I.Stebunovas, I.Olerinskaja.

Dviejų paprastų rusų Makso ir Lizos laukia tokie turtai ir tokie nuotykiai, kokių 
jie nė nesapnavo. Visko pradžia - laimingas 5 milijonų dolerių vertės loterijos 
bilietas. Bet yra vienas  „bet“. Turtus atsiimti galima tik Amerikoje, iškilmingoje 
ceremonijoje Las Vegase. Su geriausiais dviem draugais jie leidžiasi į kelionę tur-
tų link. Las Vegase atvykėliai susipažįsta su nesąžiningu emigrantu Gariku.

tV6
21.30

rekomenduoja

„KAlĖDŲ Senelio 
KoStiumAS“
Komedija. Kanada. 2010.
Režisierius R.Vonas.
Vaidina K.Sorbas, Dž.Daudol, 
D.Robinsonas.

Dreikas Hanteris savo tėvo kompa-
niją, gaminusią geros kokybės žais-
lus, pavertė didžiuliu bedvasiu vers-
lu. Jam rūpi tik skaičiai pardavimo 
suvestinėse, o ne Kalėdų dvasia...

„mirtinAS PoilSiS“
Trileris. JAV. 2013.
Režisierė M.Grabiak.
Vaidina K.Keran, Dž.Dekeris,
Dž.Devero.

Mama su paaugle dukra nuspren-
džia atsipalaiduoti ir pasidžiaug-
ti savaitgaliu populiariame SPA. 
Atostogos lyg rojuje, tačiau iš pra-
džių žavėjęs charizmatiškas SPA 
centro vadovas jaunajai poilsiau-
tojai ima kelti baimę...

„SPĄStAi“
VeiKsmo filmas. Didžioji Britani-
ja, JAV, Vokietija. 1999.
Režisierius Dž.Amielis.
Vaidina Š.Koneris, K.Zeta-Džouns,
V.Reimzas.

Žavi draudimo agentūros dar-
buotoja pasisiūlo susidraugauti su 
garsiausiu brangenybių vagimi ir 
sutrukdyti jam pavogti neįkaino-
jamą meno kūrinį...

tV8
21.00

lnK
22.20

tV3
0.45
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Antrus metus iš eilės LNK projekto „Lietuvos 
balsas“ reporterė SANtA AudicKAitė (25) - 
gyvas pavyzdys, kad norint patekti į televiziją 
nereikia turėti pažinčių ar provokuojančios 
išvaizdos. Praėjusiais metais atranką į pro-
jekto reporterės vietą perėjusi Santa šiandien 
džiaugiasi priėmusi tokį iššūkį ir jau planuoja 
darbus kituose televizijos projektuose.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet jau antrus metus iš eilės esi 
LNK projekto „Lietuvos balsas“ reporterė. 
Papasakok, kaip patekai į televiziją?

- Taip, praėjusieji metai buvo debiutas. Bai-
giau rinkodaros studijas ir savo ateities su tele-
vizija nesiejau, dirbau visai kitokį darbą. Galbūt 
apie televiziją labiau galvojau kaip apie galimybę 
parodyti savo muzikinį talentą, mat baigiau mu-
zikos mokyklą, vėliau dainavimo mokė Rosita 
Čivilytė. Vis dėlto taip išėjo, kad praėjusiais me-
tais draugė pasiūlė užpildyti anketą į reporterės 
vietą „Lietuvos balse“. Iš pradžių į tai žiūrėjau 
skeptiškai, bet „permiegojusi“ su ta mintimi, 
susižavėjau tokia galimybe.

- Jei jau moki dainuoti, ar nenorėjai pa-
ti dalyvauti „Lietuvos balse“?

- Turėjau tokį norą ir vis dar turiu. Net su 
projekto prodiuseriu Gediminu Jauniumi esame 
sukirtę rankomis, kad kitąmet, matyt, užimsiu 
jau ne reporterės, o dalyvės vietą. Kas žino, kaip 
bus. (Šypsosi.)

- Kaip pasikeitė tavo gyvenimas įsiliejus 
į „Lietuvos balso“ komandą?

- Nors įpročiai nepasikeitė, padidėjo tempas. 
Praėjusiais metais dar studijavau magistrantūro-
je, dirbau savo darbus ir buvau reporterė „Lietu-
vos balse“. Visos šios trys sferos reikalavo viso-
keriopo atsidavimo ir kėlė šiokią tokią sumaištį 
asmeniniame gyvenime. Supratau, kad reikia pa-
sirinkti, kas svarbiausia, nes norėjau viską dary-
ti gerai. Kadangi atsivėrė kitos karjeros galimy-
bės, nusprendžiau mesti darbą. Be to, atsirado 
daugiau pažinčių. Reikėjo prisitaikyti prie chao-
tiško televizijos gyvenimo ritmo, kuris dažnai 
išbalansuoja tavo jau sustyguotą dienotvarkę.

- Kokie mitai apie pramogų pasaulį pa-
sitvirtino, o kokie sugriuvo?

- Sugriuvo gal tai, kad ten vyksta žūtbūtinė 
išlikimo kova. Jos tikrai nėra. Jei gerai atlieki 

ETERIO ŽMONĖS
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savo darbą, nesiveli į jokias peripetijas, moki 
siekti savo tikslų, išlaikysi pusiausvyrą. Man 
iš tikrųjų nebuvo sunku. Gal ta arši konkuren-
cija yra ten, kur stinga talento ar žinių, kaip 
save pateikti. O pasitvirtino - chaosas, kuris 
kartais primena sizifišką akmens stūmimą. 
Kartais tai atrodo bergždžia kova, tačiau jos 
rezultatai būna matomi tik vėliau.

- „Lietuvos balse“ bendrauji su daly-
viais. Kokie žmonės ateina į šį projektą?

- Sezonai labai skiriasi. Antrasis sezonas bu-
vo stipresnis balsais. Buvo daug žmonių, turinčių 
stiprų sceninį pasiruošimą. Šiemet jaučiu, kad 
yra daugiau asmenybių, o tai taip pat yra svarbu. 
Nes balsas yra raumuo, kurį galima ištreniruoti. 
To mokytis turint savitą tembrą ir esant asme-
nybe yra daug lengviau. Tad, mano manymu, šis 
projekto sezonas yra stipresnis. Matyti, kad at-
eina talentai, jie kuria, daro, turi savitą braižą. 
Apibendrindama galiu pasakyti, kad čia ateina 
tokie žmonės, kurie ieško iššūkių, kurie užsisė-
dėjo vienoje vietoje arba siekia didelių tikslų. 
„Lietuvos balso“ scena yra šiek tiek kitokia. Čia 
atsistojęs tu prisiimi didelę atsakomybę. Turi su-
sidoroti su dideliu dėmesio antplūdžiu, atlaikyti 
prodiuserių spaudimą, įžengęs nebegali grįžti at-
gal. Jei jau darai, turi daryti viską „pilna koja“.

- Ką patartum žmonėms, norintiems 
eiti į „Lietuvos balsą“?

- Dažniausiai yra trys dalykai, kurie varžo 
dalyvius - baimė pamiršti žodžius, baimė nukris-
ti nuo scenos ir tai, kad neišgirsi, sutriksi, neat-
liksi visos programos. Aš patarčiau, kad visi čia 
einantys žiūrėtų į tai kaip į darbą, kuris reikalau-
ja gerai atliktų namų darbų. Aš visada sakau, kad 
čia esi kaip karys scenoje. „Lietuvos balsas“ yra 
labai daug duodantis, bet ir daug reikalaujantis. 
Čia turėtų eiti ryžtingai nusiteikę žmonės, kurie 
nesakytų, kad „ai, jei nepavyks šį kartą, pavyks 
kitą“. Tai įvyks tik dabar ir tik čia. Tad linkiu, kad 
žmonės čia eitų būtent taip nusiteikę.

- Turi kokių nors planų dėl karjeros 
televizijoje?

- Šiuo metu tam esu labai atvira, nes paste-
bėjau, kad kuo toliau, tuo lengviau priimu tai, kas 
man patikėta - tiesioginį eterį ir pan. Pasiūlymų 
yra, bet juos reikia persvarstyti. Yra žmonių, ku-
rie man pataria. Nors pati nebesijaučiu tokiu ap-
siplunksnavusiu viščiuku televizijoje, save galė-
čiau palyginti su ruoniuku, kuris pats pirmą kar-
tą bando plaukti iki jūros. Man atrodo, jūrą jau 
pasiekiau, dabar tereikia mėgautis visomis jos 
žuvimis, pažiūrėti, kas tau tinka geriausiai.

- Ir žiūrėti, kad nepakliūtum kam nors 
į nasrus...

- Taip. Iš tikrųjų televizija turi labai didelį 
pompastikos ir bulvaro amplua. Juk dažniausiai 
labai blizgi ir graži žuvis turi labai aštrius dan-
tis. Tad reikia būti atsargiai. Man yra šiek tiek 
lengviau, nes dirbu nuo 16 metų, todėl žinau, 
kas yra greiti pinigai, šlovė ir dėmesys.

- Papasakok apie save - iš kur esi kilu-
si, ką veiki gyvenime?

- Esu vilnietė, mano tėveliai iš Žemaitijos ir 
Aukštaitijos, vienoje kompanijoje dirbu rekla-
mos pardavimų vadove. Galėčiau save pavadin-
ti vilniete su žemaitišku užtaisu, nes labai dažnai 
pasireiškia mano toks primygtinis būdas, reika-
lauju kokybės, noriu daug pasiekti. Esu išauklė-
ta taip, kad niekas nieko ant lėkštutės neatneša. 
Man norisi pasiekti kuo daugiau. Kažkodėl pa-
galvojau, kad dabar labai norėčiau dalyvauti ko-
kiame nors šokių projekte.

- Tavo labai įdomus vardas. Kokia jo 
istorija?

- Vardas kilo iš mano mamos pomėgio žiū-
rėti serialus. Dar tada, kai nepriklausoma Lie-
tuva tik pradėjo savo kelią - 1989-1990 m., mus 
pasiekė pirmieji serialai, rodė tokį „Vergė Izau-
ra“. Būtent ten buvo tokia juodaodė tarnaitė - 
stamboka moteris, vardu Santa. Mano mamai 
ji labai patiko, nes buvo šarminga, pilna užtai-
so. Daug kas sako, kad tas amplua įsikūnijo ir 
į mane, nes pati mėgstu gospelo muziką, Pietų 
Amerikos kultūrą, šokius.

- O tuo šventiniu, kalėdiniu laikotarpiu 
nebūna jokių kuriozų dėl vardo?

- Būna visko. Vaikystėje turėjau labai daug 
pravardžių, vadindavo Santa Klausu ir pan. Dabar 
viskas pereina į kitą lygį - atnešti dovanų nebe-
prašo, bet ieško man vyro - Klauso. Pretendentų 
buvo, vienas net iš Vokietijos. (Juokiasi.)

- Kokių kalėdinių tradicijų laikaisi?
- Kalėdos man yra labai svarbi šventė. Šis 

laikotarpis man kelia daug gerų emocijų. Patin-
ka pilnas stalas vaišių, nes maistas man yra ant-
ra religija po krikščionybės, dievinu jį ir bandau 
išbandyti visas pasaulio virtuves. Man patinka 
ir dovanų rinkimas bei pakavimas, nežiūriu į tai 
kaip į prievolę. Norisi padaryti tokią dovaną, 
kuri mano draugus bei artimuosius sužavėtų, 
todėl reikia atlikti savotišką jų analizę. Gal dėl 
to Kalėdos man siejasi su originalumu.

- Ar duodi sau Naujųjų metų pažadus?
- Taip. Su draugų kompanija puoselėjame 

tradiciją deginti lapelius su Naujųjų metų re-
zoliucijomis ir paleisti pelenus į orą, kad išsi-
pildytų. Praėjusių metų rezoliucijos išsipildė - 
pradėjau vairuoti, nusipirkau mašiną, dabar yra 
planas nusipirkti butą.

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Žiemą čiuožinėju snieglente. Ekstrema-

lus sportas man visada buvo prie širdies. Be 
to, patinka šokti, didelė gyvenimo aistra yra 
salsa.

Veidai

TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖS

„Lietuvos balso“ Santa - 
dalyvių draugė ir patarėja

Man atrodo, jūrą 
jau pasiekiau, dabar 
tereikia Mėgautis 
visoMis jos žuviMis

„Lietuvos balso“ reporterė Santa 
Audickaitė kitąmet tikisi pati 
dalyvauti projekte ir parodyti 
savo muzikinius sugebėjimus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Lietuvos baLsas“ 
yra Labai daug 
duodantis, 
bet ir daug 
reikaLaujantis
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KINAS

Praėjusį ketvirtadienį Los Andžele įvyko 
žurnalo „People“ apdovanojimų cere-
monija. Joje pasirodymus surengė Gven 
Stefani (Gwen Stefani) ir Farelis Viljamsas 
(Pharrell Williams), grupės „Maroon 5“ 
ir „5 Seconds of Summer“. Renginį vedė 
amerikiečių aktorius Nikas Kenonas (Nick 
Cannon).

Aktorė ir dainininkė Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez) pelnė apdovanojimą „Triple 
Threat“ už savo kaip aktorės, prodiuserės ir 
dainininkės darbus. Jį įteikė kartu su Dž.Lopes 
filme „Vaikinas, gyvenantis kaimynystėje“ vai-
dinantis rajenas Gusmanas (ryan Guzman).

Geriausio metų aktoriaus apdovanojimas 
atiteko MAikLui kiTonui (Michael kea-
ton) už vaidmenį „žmogus paukštis“.

Geriausios metų aktorės apdovanojimas 
skirtas Dženifer enisTon (Jennifer Anis-
ton) už vaidmenį kino juostoje „pyragas“, o 
geriausio aktorės pasirodymo televizijoje ap-
dovanojimas atiteko LizAi kuDrou (Lisa 
kudrow) už vaidmenį seriale „sugrįžimas“.

Metų „persilaužimo“ apdovanojimą atsi-
ėmė aktorius, komikas ir televizijos veidas 
BiLis eišneris (Billy eichner), o metų ko-
medijos žvaigžde išrinktas keVinAs HAr-
TAs (kevin Hart).

Eltos inf.

Metų pabaigoje įvertintos 
pramogų pasaulio žvaigždės

Aktorė Dženifer Eniston (Jennifer Aniston)

Holivudo žvaigždė Dženifer Lopes  
(Jennifer Lopez) įvertinta už trigubą veiklą - 

dainininkės, aktorės ir prodiuserės darbus
EPA-Eltos nuotr.

Aktorius Kevinas Hartas (Kevin Hart)

Aktorius Maiklas Kitonas (Michael Keaton)

Aktorius Bilis Eišneris (Billy Eichner)

Aktorė Liza Kudrou (Lisa Kudrow)
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 27-1 d. 10.10, 10.50, 12.50, 17.25 val. 
(1 d. 10.10, 10.50 val. seansai nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, JAV, 
D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 14.30, 19.10, 21.40 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 12.10, 16.50 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 11.40, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10 
val. (1 d. 11.40 val. seansas nevyks).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 27-1 d. 
14.50, 19.25, 21.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 18.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 27-1 d. 10.40, 14, 
17.15, 20.30 val. (1 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
 Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 21.20 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 27-1 d. 15 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, N-7) - 27-1 d. 11.10, 13.20, 
15.30, 17.45 val. (1 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 10.20, 14.40, 19 val. (1 d. 
10.20 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-1 d. 12.30, 16.50 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-1 d. 13.50, 18.20 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
16.10, 20.45 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 27-1 d. 10.30, 12.40 val. 
(1 d. 10.30 val. seansas nevyks).

„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 27-1 d. 18.10, 21.30 val.  
(29 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-31 d. 11 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 27-1 d. 20 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 11.15, 13.40, 16, 18.30, 21 val. 
(1 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 11.30, 16.20, 
21.10 val. (1 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 13.50,  
18.45 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, Rusija, 3D, V) - 27-1 d. 11, 12, 13, 15.15, 
17.15 val. (1 d. 11, 12, 13 val. seansai nevyks).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 27-1 d. 
14, 19.15, 21.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 19 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 27-1 d. 11.50, 15, 
18.20, 21.30 val. (1 d. 11.50 val. seansas nevyks; 30 d. 
18.20 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 27-1 d. 16.50 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 
20 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-1 d. 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20 val.  
(1 d. 12 val. seansas nevyks).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-1 d. 11, 13.10, 
15.15, 17.20 val. (1 d. 11 val. seansas nevyks).

„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 27-1 d. 12.15, 14.15,  
16.15 val. (1 d. 12.15 val. seansas nevyks).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 27-1 d. 14.45, 18, 21.10 val.  
(29 d. 18 val. seansas nevyks).
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
27-1 d. 15.30, 18.30 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 27-1 d. 12.30, 17.30 val. (1 d. 
12.30 val. seansas nevyks).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
19.30, 21.40 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 11.30, 16 val. (1 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-1 d. 13.50, 18.10 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, N-
13) - 27-1 d. 11.15, 20.40 val. (1 d. 11.15 val. seansas 
nevyks).
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 27-1 d. 20.30 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 27-1 d. 20.20 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Mėnesienos magija“� (romantinė komedija, JAV) - 27 d.  
20.20 val. 29 d. 16.20 val. 30 d. 18.30 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) - 29 d.  
14.50 val. 30 d. 17 val. 31 d. 19 val. 1 d. 17.30 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 27 d. 13.30 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV) - 27 d. 15 val.
„Nimfomanė: I dalis“� (drama, Danija, Vokietija, Prancūzija, 
Belgija, D.Britanija) - 27 d. 18 val. 29 d. 21.10 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva) - 28 d. 
13.50 val.
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (komiška drama, 
D.Britanija, Kanada, Pietų Afrikos Respublika, Vokietija) - 
28 d. 15.50 val. 31 d. 20.30 val.

Garsioji aktorė AndželinA džoli (Angelina Jolie) 
pabuvojo Australijoje, dabar keliauja po europos 
miestus pristatydama antrąjį savo režisuotą filmą 
„nepalūžęs“ („Unbroken“), kuris europoje (ir lietu-
voje) bus pradėtas rodyti sausį.

Gyvenime kartais nutinka istorijų, kurios yra labiau 
neįtikėtinos nei pati drąsiausia išmonė. Čia - viena tokių 
tikrų istorijų. 1917 m. gimęs Lujis Zamperinis, būdamas 
19-os, sudalyvauja 1936 m. olimpiadoje Berlyne, tačiau 
daug žadančio bėgiko karjerą nutraukia Antrasis pasau-
linis karas. Lujis užsitarnauja karo didvyrio vardą kaip 
vienas geriausių amerikiečių lakūnų, tačiau vieno skry-
džio metu sudūžta Ramiajame vandenyne. 47 dienas jis 
dreifuoja ant mažyčio plausto, kol pagaliau atplukdomas 
prie Japonijos krantų ir patenka į nelaisvę. Karo belaisvių 
stovyklose vaikinas praleidžia daugiau nei pustrečių me-
tų ir, karui pasibaigus, sėkmingai sugrąžinamas namo. 
Lujis Zamperinis mirė šių metų liepos antrą dieną, su-
laukęs 97-erių. Neįtikėtinos biografinės istorijos „Nepa-
lūžęs“ scenarijų parašė žymieji broliai Kohenai (Cohen), 
o juostos režisierė - Andželina Džoli.

„Laisvalaikio“ inf.

Premjera

Netrukus pasirodys antrasis A.Džoli filmas
Andželina Džoli (Angelina 

Jolie) filmą „Nepalūžęs“ 
pristatė ir Australijoje

EPA-Eltos nuotr.
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Nuotykiai muziejuje tęsiasi! Į didžiuo-
sius kino teatrų ekranus atkeliauja trečioji 
ir jau paskutinė trilogijos dalis - „Naktis 
muziejuje. Kapo paslaptis“. Mes, kaip ir 
visiems jau puikiai pažįstamas naktinis mu-
ziejų sargas Laris (aktorius Benas Stileris), 
žinome, kad naktimis, kai muziejai uždaro 
duris, milijonai eksponatų įgauna gyvybę ir 
istorija atgyja... Koridoriais it namuose 
vaikštinėja Egipto mumijos, vesternų he-
rojai, Graikijos didvyriai ir net dinozaurų 
griaučiai. Kadaise tarpusavyje nesutarę, da-
bar jie puikūs draugai. Niekas nepasikeitė 
ir šiandien. Tik viena smulkmena - magiš-
komis galiomis apipinta paminklinė lenta, 
kurios dėka muziejų eksponatai atgimsta, 
pamažu praranda savo galias. Kodėl? Ir kaip 
tai sustabdyti? Dėl draugų ateities suneri-

męs Laris yra pasiryžęs viskam - leistis į 
laukinius nuotykius, apkeliauti pasaulį ir bet 
kokiomis priemonėmis išsaugoti bičiulių gy-
vybes bei magiją muziejaus koridoriuose.

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Pusryčiai pas Tifanį“� (romantinė komedija, JAV) -  
28 d. 18 val.
„Nimfomanė: II dalis“� (drama, Danija, Vokietija, 
Prancūzija, Belgija, D.Britanija) - 28 d. 20.30 val. 30 d. 
20.50 val.
Uždaras vakaras - 29 d. 18.30 val.
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 1 d. 20 val.

MULTIKINO OZAS
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-30 d. 10.45, 15.15, 
17.30, 19.45, 22 val. 31 d. 10, 14.30, 16.45 val. 1 d. 
14.45, 17, 19.30, 21.45 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 28, 30-31 d. 11, 13, 15 val. 27, 1 d. 13, 
15 val. 29 d. 10, 14 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 27-28, 30 d. 10, 14 val. 29 d. 11, 
13, 15 val. 31 d. 10, 14.15 val. 1 d. 12 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-29 d. 13, 15.40, 17, 19.10 val. 30 d. 
13, 15.40, 16.50, 19.50 val. 31 d. 12.15, 15, 17 val. 1 d. 
12.30, 15.15, 17, 19.10 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 27-29 d. 
13.15, 16.15, 19, 21.45 val. 30 d. 13.15, 16.15, 19, 21.30 val. 
31 d. 12.30, 16.30 val. 1 d. 12.45, 16.15, 19, 21.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30 d. 19 val.  
31 d. 17 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 31 d. 17 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių 
f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 27-30, 1 d. 
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 val. 31 d. 12.30, 15.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių 
f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 27-30 d. 10.45, 13.45, 
17, 20.15 val. 31 d. 11, 14 val. 1 d. 13.45, 17, 20.15 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, N-
13) - 28 d. 19.50 val. 27, 29 d. 17.50, 22 val. 30 d. 22 val. 
31 d. 17.15 val. 1 d. 19.45 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, 3D, V) - 27, 29-31 d.  
10.15 val.

„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27, 29-30 d. 11.15 val. 
28 d. 10, 11.15 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 28 d. 17.50, 
22 val. 27, 29 d. 20 val. 30 d. 17.50 val. 1 d. 17.30, 22 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 27, 29-30 d. 17.30, 21.30 val.  
28 d. 21.30 val. 1 d. 17.15, 21.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 27, 30 d. 11.50 val. 28 d. 10.05, 11.50 val. 
29 d. 10.30, 12.40, 14.45 val. 31 d. 12 val. 1 d. 14 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 27, 30-31 d. 10.30, 12.40, 14.45 val. 28 d. 
12.40, 14.45 val. 29 d. 11.50 val. 1 d. 12.30, 14.45 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 27-28, 30-1 d. 20.45 val. 29 d. 21 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 27 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Semme“� (dokumentinis f., Lietuva) - 31 d. 18 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
29 d. 19 val. 30 d. 16.10 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 29 d. 17.30 val.
„Santa“� (romantinė komedija, Lietuva) - 29 d. 16 val.
„Geriausia, ką turiu“� (romantinė drama, JAV) - 30 d. 
18 val.
„Užstrigusi paauglystėje“� (komedija, JAV) - 31 d. 
16.15 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 31 d. 19 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 27-1 d. 10.30, 11.40, 13, 15.15, 
17.15 val. (1 d. 10.30, 11.40, 13 val. seansai nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 12.30, 17.10, 
21.50 val. (1 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, JAV, 
D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 14.50, 19.30 val.

„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 11, 13.20, 15.40, 18.10,  
20.30 val. (1 d. 11 val. seansas nevyks).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) -  
27-1 d. 19.10, 21.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 19 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 27-1 d. 11.20, 
14.30, 17.45, 21 val. (1 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 12.10,  
16.30 val. (1 d. 12.10 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 10.40, 14.45, 18.40 val.  
(1 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-1 d. 13.40, 19, 21.20 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-1 d. 12.45, 14.20, 
17 val. (1 d. 12.45 val. seansas nevyks).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, 3D, V) - 27-31 d. 10.15 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 16, 
21.30 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 27-28, 30-1 d. 18.20 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 27-1 d. 20.45 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 27-31 d. 10.50 val.

CINAMON
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 30 d. 20.45 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 11.20, 15.45, 18 val. (1 d. 11.20 
val. seansas nevyks; 31 d. 18 val. seansas nevyks).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 30 d. 
22.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 13.05, 17.20, 
19.30 val. (31 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 27-1 d. 14.15 val.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 26 d.

n Nuotykių komedija, JAV, Didžioji Britanija, 2014

n Režisierius: Shawn Levy

n Vaidina: Rebel Wilson, Ben Stiller, Robin 

Williams, Ricky Gervais, Owen Wilson, Ben Kingsley, 

Dick Van Dyke, Dan Stevens, Rami Malek, Rachael 

Harris, Mickey Rooney ir kiti

n IMDB: 7,3/10

„Naktis muziejuje.  
Kapo paslaptis“

„Night at the Museum: Secret 
of the Tomb“

Pagrindinis vaidmuo 
filme ir vėl patikėtas 

šmaikščiajam aktoriui 
Benui Stileriui (Ben Stiller)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Septintasis sūnus“
„Seventh Son“

Populiarios Džozefo Deleino (Joseph 
Delaney) knygų serijos „Varstouno kroni-
kos“ („The Wardstone Chronicles“) moty-
vais sukurtas 3D filmas „Septintasis sūnus“ 
žiūrovą nukelia į XVIII amžių. Prieš dauge-
lį metų Meistras Gregoris sustabdė galingą 
ir nuožmią juodąją magę Mamą Malkin, ta-
čiau pastaroji rado kelią į laisvę ir, siekdama 
atnaujinti karą tarp žmonijos ir antgamtinio 
pasaulio, dega keršto troškimu. Burdama 
savo armiją, piktadarė pasiryžusi po savo 
pykčio kiautu palaidoti nieko apie jos grįži-
mą nenutuokiančią žmoniją. Kaip paaiškėja, 
vieninteliu jai pasipriešinti galinčiu žmogu-
mi, pasirodo, esąs Meistras Gregoris. Stojęs 
akistaton su Mama Malkin, vyras teturi mė-
nesį - iki ateinančios pilnaties kovai su siau-
būne jis privalo paruošti savo mokinį Tomą. 
Tad septinto sūnaus septintasis sūnus tam-
pa vienintele žmonijos viltimi išsigelbėti...

„Forum Cinemas“ inf.

„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 27-1 d. 10.45, 12.45, 16.45 val. (1 d. 10.45 val.  
seansas nevyks; 29, 1 d. 12.45 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 11.10, 19, 
21.55 val. (28, 1 d. 11.10 val. seansas nevyks; 31 d. 19 val. 
seansas nevyks; 29, 31 d. 21.55 val. seansas nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 27-1 d. 16, 20.45 val. (30-
31 d. 20.45 val. seansas nevyks).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
27-1 d. 11, 15.15, 18.45 val. (11 val. seansas vyks  
28, 30 d.; 31 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, 3D, V) - 27, 29, 31 d. 11 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 31 d. 21.40 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
13.30, 20.15, 21.15, 22.30 val. (31 d. 20.15, 21.15 val. 
seansai nevyks; 22.30 val. seansas vyks 27, 29, 1 d.).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 27-1 d. 14.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. (1 d. 
11.45 val. seansas nevyks; 31 d. 18.30 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 27-1 d. 10.10, 12.10, 14.10 val.  
(1 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 11, 16.10 val.  
(1 d. 11 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, JAV, 
D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 12.30, 18.30, 21 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 10.40, 13.10, 16, 18.20,  
20.40 val. (1 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 27-1 d. 
19.15, 21.45 val.

„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 18.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 
14.50, 18, 21.10 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
27-1 d. 12.50 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-1 d. 10.30, 13.20, 
15 val. (1 d. 10.30 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 10.20, 12.40, 17.05 val.  
(1 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
15.40, 21.50 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-1 d. 15.30, 19.40 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
27-1 d. 17.50 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 27-31 d. 10.50 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 27-28, 30-1 d. 17.50 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 27-1 d. 20.50 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 27-1 d. 10.40, 12.40, 14.50 val. (1 d. 
10.40 val. seansas nevyks).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 12.30, 17.20, 
19.10, 21.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 15 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 12.20, 14.40, 17, 21.40 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-16) - 27-1 d. 
19, 21.50 val. (29 d. 19 val. seansas nevyks).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 18.30 val.

„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 27-1 d. 11, 14.20, 
17.40, 21 val. (1 d. 11 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 10.10, 12.20, 16.40 val. (1 d. 
10.10 val. seansas nevyks; 29 d. 16.40 val. seansas nevyks).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-1 d. 16.50, 19.20 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
19.40, 22 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-1 d. 10.20,  
14.30 val. (1 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 27-31 d. 10.30 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 27-1 d. 10.10, 12.10, 14.10 val.  
(1 d. 10.10, 12.10 val. seansai nevyks).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 27-1 d. 16.10, 18 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 27-1 d. 18.30, 21 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 27-1 d. 14.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 29 d. 19 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 27-1 d. 10.20, 12.40, 17 val. (1 d. 
10.20, 12.40 val. seansai nevyks).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 27-31 d. 10.30, 12.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 27-1 d. 14.50, 20.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27-28, 30-1 d. 19.10 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 27-1 d. 
21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo gruodžio 26 d.

n Fantastinis filmas, JAV, Didžioji Britanija, 

Kanada, Kinija, 2014

n Režisierius: Sergey Bodrov

n Vaidina: Ben Barnes, Julianne Moore, Jeff 

Bridges, Kit Harington, Olivia Williams ir kiti

n IMDB: 7,3/10

Įspūdingi kostiumai ir specialieji efektai,  
„A“ klasės Holivudo žvaigždžių virtinė ir 

nepamirštamas nuotykis  filme „Septintasis sūnus“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

27 d. 18.30 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“.  
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
28 d. 12 ir 18 val. - P.Čaikovskio „Spragtukas“.  
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
31 d. 19 val. - Naujųjų metų gala koncertas. Solistai: 
J.Cura, J.Vaškevičiūtė, T.Girininkas. LNOBT simfoninis 
orkestras. Dir. R.Šervenikas.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
27 d. 16 val. Studijoje - T.Kavtaradzės „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
27, 28 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
28 d. 12 val. Mažojoje salėje - J.Marcinkevičiaus  
„Grybų karas“. Rež. V.Masalskis.
30 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Sperr. 
„Medžioklės scenos“. Rež. R.Atkočiūnas.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
27 d. 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
30 d. 18.30 val. - Premjera! N.Erdmano „Savižudis“.  
Rež. G.Tuminaitė.
31 d. 18 val. - Premjera! „Dėdės ir dėdienės“. Rež. 
G.Tuminaitė.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
27 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
27 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.

28 d. 14 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
Rež. E.Jaras.
28 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.
30 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“.  
Rež. P.E.Landi.
31 d. 19 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
27 d. 11 val. - Šventinė eglutė vaikams. „Naujieji metai 
cirke“. Rež. O.Lapina.
27 d. 18.30 val. - M.Poli „Žydrasis rojus“. Rež. M.Poliščiuk.
28 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Morozko“. Rež. J.Ščiuckij.
28 d. 18.30 val. - Ray Cooney „Nr.13 (OUT OF 
ORDER)“. Rež. E.Murašov.
30, 31 d. 18.30 val. - M.Bulgakovo „Zoikos butas“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“� 
Didžioji salė

28 d. 18.30 val. - „Ne pagal šio pasaulio madą“. 
(Fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį). Rež. R.Kazlas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
27 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! „Kalėdinė 
pasaka“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
28 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Tikroji Kalėdų Senelio 
istorija“.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“� TEATRAS
26 d. 15 ir 19 val.; 28 d. 15 ir 19 val. - Premjera! 
Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. 
Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 15 ir 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
29 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
30 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

MENŲ SPAUSTUVĖ
27 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Apie meilę, kalbą ir kiškio ko- 
pūstus“ su Kalėdų Seneliu. Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
27 d. 18.30 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Apie žmogų, 
nužudžiusį gulbę“ (N-14). Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
27 d. 19 val. Kišeninėje salėje - C.Graužinio „Viskas arba 
nieko“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
28 d. 12 val. - „Avinėlio kelionė“. Rež. S.Degutytė  
(„Stalo teatras“).
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - Meno fortas pristato: 
„Jobo knyga“. Rež. E.Nekrošius.
30 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Senelės pasaka“.  
Rež. A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
30 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - Premjera!  
„Va banque!“ (pagal A.Čechovo „Meška“).  
Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).
30 d. 18 val. Juodojoje salėje - „No Awards + No 
Concert“. Spektaklis - apdovanojimai ir teatralizuotas kon-
certas. Rež. V.Bareikis (Teatro judėjimas „No Theatre“).

KEISTUOLIŲ TEATRAS
26 d. 12 val. - Spektaklis-žaidimas ne tik vaikams.  
„Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
26 d. 19 val. - Premjera! „Atleisk jiems - jie nežino, ką 
daro“. Rež. E.Kižaitė.
28 d. 12 val. - „Grybų karas ir taika“.
28 d. 15 val. - Profesionalai vaikams. „Gražuolė gitara“. 
Atvira pamoka su aktore Ilona Balsyte ir grupės BOVY 
įkūrėju Martynu Kuliavu. Po spektaklio su vaikais bendraus 
Kalėdų Senelis!

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
27 d. 18.30 val. - „Pogrindžio komedija!“ Rež. R.Boravskis.
28 d. 13 val. - Premjera! „Emilis iš Lionebergos“.  
Rež. R.Kudzmanaitė.

Pirmasis tarptautinis komedijų festivalis

Pirmasis komedijų festivalis „Vilnius Comedy Fest“ Lietu-
voje truks keturias dienas Teatro arenoje. Kiekviena diena 
ypatinga, pristatanti skirtingų komedijos žanrų atlikėjus. 
Sausį, tamsiausią ir šalčiausią metų mėnesį, juoko piliu-
lės reikalingos kiekvienam. Tad belieka išsirinkti, kurią 
griebsi sau, o kurią dovanų.

„Vilnius Comedy Fest“ pristato geriausius komikus
sausio 16 d.
BEaRDYMaN (Didžioji Britanija)

n Penki žodžiai: subtilaus britiško humoro, muzi-
kos šou.
n Stiprybė: šis vyrukas gerai žino, ne tik kaip pri-
kaustyti publikos dėmesį, bet ir kaip pašiaušti klausy-
tojų odos plaukus savo muzikiniu „stand up’u“.
n Kodėl verta? Tavo akyse jis sukurs vienos valan-
dos improvizacijų ir juoko kupiną albumą. To neišgirs 
niekas kitas - tik tie, kas bus kartu su juo Teatro arenoje.

JaMa&W (lietuva)

sausio 15 d.
FEsTivaliO aTiDaRYMas:  
„kiTas kaMPas“
n Penki žodžiai: vienintelis profesionalus improvizacijos 
teatras Lietuvoje.
n Stiprybė: jiems nereikia pjesių, kostiumų ar dekoracijų, 
nes improvizacijoje kūryba vyksta čia ir dabar.
n Kodėl verta? Teatro „Kitas Kampas“ pasirodymai visada 
kitokie, o gero humoro dozė visada ta pati.
n Svečiai: festivalio atidarymo proga su aktoriais pasirodys 
specialūs svečiai. Sekite naujienas.

n Penki žodžiai: unikalus reiškinys lietuviškosios 
muzikos kontekste.
n Stiprybė: laisvė ir laisvas, niekam įtikti nesisten-
giantis turinys, kurio esmė - išreikšti idėjas, aktualijas 
ir emocijas.
n Kodėl verta? Tai vienareikšmiškai yra Lietuvos 
„freestyle“ karaliai ir jie įaudrins publiką prieš 
„Beardyman“ pasirodymą.
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Su „Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
27 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“. Rež. I.Paliulytė.
27 d. 18 val. Rūtos salėje - „Plėšikai“. Rež. A.Areima.
28 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“.  
Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“. Rež. J.Jurašas.
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje -  
J.Patrick „Mūsų brangioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
31 d. 21 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
26 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas Choreogr. 
A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
26 ir 27 d. 18 val. - Premjera! P.Abrahamo „Balius 
Savojoje“. 2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. 
J.Janulevičius.
30 d. 18 val. - G.Verdžio „Traviata“. 2 d. opera.  
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
31 d. 19 val. - Naujametinis reviu. 2 dalių nuotaikinga 
koncertinė programa. Rež. K.S.Jakštas. Dalyvauja teatro 
solistai, choro, baleto artistai, simfoninis orkestras.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26, 27 d. 12 ir 14 val. - D.Čepauskaitės „Trys narsūs 
paršiukai“. Rež. A.Rubinovas.
26, 27, 29, 31 d. 18 val. - Šventinis spektaklis! 
Dž.Bokačo „Dekameronas“ (N-16). Rež. A.Rubinovas.
28 d. 18 val. - Šventinis spektaklis! F.Zelerio „Tiesa“. 
Rež. S.Rubinovas.
30 d. 18 val. - Šventinis spektaklis! D.Čepauskaitės „Be 
galo švelni žmogžudystė“. Rež. S.Rubinovas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
KALĖDŲ MUZIKOS SAVAITĖ
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Skamba Betliejaus varpai“. Berniukų ir jaunuo-
lių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir dir. V.Miškinis). 
„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos IV klasės choras (vadovė 
E.Čigriejūtė-Strolienė). Dalyvauja: Saulius S.Lipčius (gitara), 
L.Kuliešiuvienė (fortepijonas), B.Vasiliauskas (vargonai).
26 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdų susitikimai“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė B.Magnani (fortepijo-
nas). Solistas ir dir. S.Krylov (smuikas).
27 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Permainos“. Naujų 
idėjų kamerinis orkestras „Niko“ (meno vadovas 
G.Gelgotas). Solistai: A.Jusionytė (smuikas), D.Simaška 
(smuikas), J.Kulikauskas (violončelė).
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Pasauliniai meno šedev-
rai“. Ansamblio „Musica humana“ 40 metų kūrybinės veiklos 
sukakčiai. Menų projekto „Dailės ir muzikos kūrėjų vizijos“  
V programa. Ansamblis „Musica humana“, Valstybinis cho-
ras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dir. P.Gylys), solistai.
31 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninė salvė 
Naujiesiems. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (dir. 
J.Domarkas). Solistai: V.Miškūnaitė (sopranas), T.Pavilionis 
(tenoras), J.Auškelytė (smuikas). Koncertą veda V.Gerulaitis.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
31 d. 17.30 ir 20 val. - Ansamblis „Vilniaus arsena-
las“ kviečia į Naujamečius koncertus. L.Šulskutė (fleita), 
R.Romoslauskas (altas), S.Okruško (klavesinas). Solistai: 
R.Šilinskaitė (sopranas), T.Tuskenis (baritonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
26 d. 18 val. - „Angelų giesmę žemė kartoja“. Valstybinis 
choras „Polifonija“ (vad. T.Ambrozaitis), Vilniaus miesto sav. 
choras „Jauna Muzika“ (vad. V.Augustinas). Dir. E.Kaveckas.
27 d. 15 val. - „Žiemos noktiurnas“. Fortepijono rečitalis. 
Mantautas Katinas (fortepijonas).
27 d. 18 val. - „Tango liepsna“. Jausmų sūkurys. 
E.Sašenko (vokalas). Akomponuoja N.Bakula (akordeonas), 
P.Zdanavičius (fortepijonas).
28 d. 15 val. - Rusų romansų vakaras „Romansų grožio 
pakerėta“. Liuba Nazarenko (vokalas, gitara).
28 d. 18 val. - Romantinė Lotynų Amerikos muzika 
„Svaigūs salsos kuždesiai“. Atlikėjai: A.Palmisani (voka-
las, gitara, Italija), G.Svilas (kontrabosas), P.Žemoitin 
(kongai, perkusija), G.Stankevičius (mušamieji, perkusija), 
L.Karaliūnas (fortepijonas), V.Streckis (saksofonai).
29 d. 18 val. - Linkėjimai iš tolimosios Brazilijos 
„Kalėdinė bosanovų girlianda“. Solistė G.Kilčiauskienė 
(vokalas). Instrumentinė grupė: A.Polevikov (klavišiniai), 
P.Kentra (akustinė gitara), V.Nivinskas (kontrabosas), 
D.Rudis (mušamieji), P.Žemoitin (perkusija).

ŠV.JONŲ BAŽNYČIA
31 d. 18 ir 20 val. - „Atsisveikinimo simfonija“ palydint 
senuosius. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dir. 
S.Krylov (smuikas). Solistas Dž.Bidva (smuikas).

ŠV.PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ 
BAŽNYČIA)

27 d. 19 val. - Kalėdinis koncertas „Sveikas Jėzau 
gimusis“. 

VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUS
31 d. 19 val. - Naujametis vakaras su Valstybiniu 
Vilniaus kvartetu. 

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Bilietus platina Ticketpro.lt

Sausio 18 d.
FEsTivaliO UŽDaRYMas:  
aGa-BOOM (Jav/Rusija)
n Penki žodžiai: klounada iš Niujorko visai šeimai.
n Stiprybė: reginys, kurio nepamirš vaikai, suaugusieji 
liks sužavėti.
n Kodėl verta? Viena užsienio žurnalistė rašė, jog dėkoja 
Dievui, kad šio šou nepamatė, kai buvo vaikas, nes vėliau 
viskas būtų atrodę pilka ir lyginama su AGA-BOOM patirtimi.

„Vilnius Comedy Fest“ pristato geriausius komikus
Sausio 17 d.
GODFREY (Jav)
n Penki žodžiai: iš kino keliasi į Vilnių.
n Stiprybė: nuolat su savo šou keliauja po pasaulį 
ir be skrupulų „varto“ tuo metu aktualiausias temas.
n Kodėl verta? Sau garantuoji kokybišką laiką su 
savo srities profesionalu, visas tautas pozityviai „pra-
mušančiu“ komiku Godfrey.

OlEGas sURaJEvas (lietuva)
n Penki žodžiai: bebaimis, drąsus, nenuspėjamas 
naujas veidas.
n Stiprybė: ryškiausias praėjusių metų naujas 
„stand up’eris“ Lietuvoje, išgarsėjęs autorinėje laidoje 
„Akcentas“.
n Kodėl verta? Sunku nuspėti, kas tądien dėsis 
Olego galvoje, tačiau jis visada turi ką atsakyti, o juo 
labiau pasakyti - publika ašaroja juoko ašaromis, o 
kartais net negali patikėti savo ausimis.

Sausio 16 d.
BEaRDYMaN (Didžioji Britanija)

n Penki žodžiai: subtilaus britiško humoro, muzi-
kos šou.
n Stiprybė: šis vyrukas gerai žino, ne tik kaip pri-
kaustyti publikos dėmesį, bet ir kaip pašiaušti klausy-
tojų odos plaukus savo muzikiniu „stand up’u“.
n Kodėl verta? Tavo akyse jis sukurs vienos valan-
dos improvizacijų ir juoko kupiną albumą. To neišgirs 
niekas kitas - tik tie, kas bus kartu su juo Teatro arenoje.

JaMa&W (lietuva)

                  

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida  
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida  
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui  
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida  
viešbučio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui  
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida  
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams  
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida  
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo  
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuošalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo  
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui.  
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,  
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių drabužių 
nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos salonas 
„Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių  
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms  
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

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

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

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

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

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 11 Lt.  
3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai

laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  2 7 79

www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt/ 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 75 lt/21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 20 Lt,  
sidabrinė - 23 Lt, auksinė - 25 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 31 Lt. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

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

transporto paslaugos

   
  

Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt

„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Dizainerė Aušra Haglund
1964 12 29

Dizaineris Seržas 
Gandžumianas
1962 12 30

Atlikėjas Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras
1973 12 30

Laidų vedėja  
Rasa Tapinienė
1978 01 01

Astrologinė prognozė sAvAitgAliui
Šį savaitgalį Avinai ir Vandeniai galės džiaugtis puikiu poilsiu, tačiau vertėtų apsvarstyti ir perspektyvas karjeros srityje naujaisiais 
metais. Jaučiai ir Dvyniai savaitgalį turėtų praleisti ramiai, vengdami didelių susibūrimų, pasikliauti intuicija. Žuvys, Vėžiai ir 
Liūtai susimąstys, kaip pagerinti savo gyvenimo sąlygas, tačiau turėtų jausti ribas ir norėti adekvačiai - pagal galimybes. Mergelėms  
ir Svarstyklėms patariama savaitgalį stengtis atgauti jėgas, tiek fizines, tiek dvasines, leisti sau pailsėti. Skorpionai, Šauliai ir 
Ožiaragiai savaitgalį turėtų pradėti ryžtingai rikiuodami naujus tikslus ir siekius. Gali būti, jog nusišypsos ir įvertinimas už pasiektus 
rezultatus karjeros srityje.

Astrologinė prognozė gruodžio 29 - sAusio 2 d.

„Kaltink save, o ne saulę, 
jeigu tavo sodas nežydi.“

Sukurti planai, ko turite pasiekti per 
visus metus išsipildys tik tuo atveju, 
jei nuosekliai jų sieksite patys. Dėl 
nesėkmių nederėtų kaltinti aplinkybių. 
Stenkitės išvengti ginčų ir stresinėse 
situacijose išlikti ramūs, tai bus įvertinta.

AVINUI

„Nori daug turėti,  
reikia darbą mylėti.“

Reikėtų skirti daugiau dėmesio savo 
sveikatai ir poilsiui. Jei įmanoma, kuo 
daugiau laiko praleiskite su šeima ir arti-
maisiais, venkite sunkaus, fizinio darbo. 
Šiuo metu jums reikia atgauti jėgas, kad 
vėl galėtumėte dirbti visu pajėgumu.

JAUČIUI

„Neturėk pinigų, bet 
turėk gerų draugų“.

Kad ir kaip skeptiškai žiūrėsite į jums 
draugų siūlomą pagalbą, priimkite 
ją. Tačiau atminkite, kad pats turėsite 
atsidėkoti tuo pačiu. Vertėtų saugoti 
nervų sistemą, vengti skubotų spren-
dimų. 

DVYNIAMS

„Tylus liežuvis padaro 
išmintingą galvą“.

Visą savaitę derėtų atidžiai skaičiuoti 
žodžius. Juk sakoma, kad žodis - ne 
žvirblis. Kad ir kaip norėtųsi pasi-
sakyti, pirmiausia išklausykite kitus. 
Kuklumas gali atverti kelius naujoms 
simpatijoms. 

VĖŽIUI

„Su gerumu - dangų,  
su piktumu - peklą“.

Sėkmė ir staigmenos lauks tų, kurie 
į visus darbus įdės dalį savo meilės. 
Šią savaitę Liūtai turėtų nebijoti būti 
švelnūs ir meilūs. Tai nebus silp-
numo ženklas, o greičiau - sėkmės 
garantas.

LIŪTUI

„Viltis -  
kvailių motina“. 

Patartina pažvelgti į savo gyvenimą 
iš šono ir adekvačiai įvertinti savo 
sprendimus. Bet koks veidmainiavimas 
bus atskleistas tą pačią minutę, tad 
patartina išlikti kuo nuoširdesniems. 
Skirkite laiko miegui ir poilsiui.

MERGELEI

„Lazda turi  
du galus“.

Palankus metas pagerinti santykius su 
antrąja puse, būti romantiškiems leistis 
meilės keliu. Šią savaitę pamirškite 
visus materialius dalykus ir būkite 
dvasingi. 

SVARSTYKLĖMS

„Kas beldžia,  
tam ir atidaro“.

Šią savaitę iš paskutiniųjų stenkitės 
susigrąžinti dvasios ir minčių ramybę. 
Nualintas kūnas prašosi poilsio, tad 
nuo to ir pradėkite. Savaitės viduryje 
jausitės kur kas energingiau ir darbai 
eisis tarsi per sviestą.

SKORPIONUI

„Lėčiau judėsi,  
daugiau laimėsi“.

Kad ir kaip norėsis bėgti ir kibti į 
naujus darbus, pirmiausia susidėliokite 
prioritetus ir įvertinkite savo galimy-
bes. Daugiau laimėsite pirmiausia 
stebėdami aplinką, o tik po to reaguo-
dami. Neužbėkite įvykiams už akių.

ŠAULIUI

„Kiekvienas yra savo 
laimės kalvis“.

Visą savaitę derėtų planuoti metų 
darbus, tikslus, kurių turite pasiekti. 
Aiškiai sudarytas planas leis lengviau 
planuoti laiką ir įgyvendinti idėjas. 
Atsiverkite meilei ir nebijokite jums taip 
svetimos romantikos.

OŽIARAGIUI

„Viską daryk  
savu protu“.

Šią savaitę meilės srityje jums seksis 
labiausiai. Jus įvertins ir pagirs draugai 
bei kolegos, mylimieji stebins malonio-
mis staigmenomis. Tačiau neatitrūkite 
nuo savo ritmo ir nepamirškite, kad 
malonumai neturi trukdyti darbui.

VANDENIUI

„Kieno namai,  
to ir nagai“.

Būkite savikritiški, tačiau neperlenkite 
lazdos ir nenuvertinkite savo galimybių 
pasiekti tai, ko norite. Būkite sąžiningi 
tiek su savimi, tiek su aplinkiniais. 
Raskite laiko poilsiui ir gerai knygai, tai 
padės atgauti jėgas ir išvalyti mintis.

ŽUVIMS

Astrologinė prognozė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Gabardinas. Agamija. 
Bona. Terakota. Op. Obė. Epika. Jona. 
Na. Karatas. Malavis. Analai. „Nabukas“. 
Neptūnas. Etatas. Streikas. Tritis. Du. 
Alanas. Krokas. AS. Sinas. Mainas. Šit. 
Cas. Seinai. Ligi. Laki. Otitas. Petin. 
Kanalas. Geltona. Pastoralė. Išimbajus.
Horizontaliai: Abonentas. Boba. 
Erlickas. Danė. Peanai. Ra. Katinas. 
Ko. Anūkas. Ar. Miteranas. Ona. 
Nepalas. Stal. Raritas. Meilė. 
Sakai. Kaita. Kas. Trinasi. Neronas. 
Matematikai. Gi. Ga. Abatas. Em. 
Lutis. Plb. Umijakas. Leta. Ovas. Šitoj. 
„Jonis“. Daiginu. Šapas. Justinas.
Pažymėtuose langeliuose: 
GandriuKas.

SU
DO

KU

Teisingai 
išsprendę kry-
žiažodį galite 
laimėti šve-
dišką jautrios 
odos kremą 
„a-creme“

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio 30 d.  
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina -  
1 Lt. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Monika TErViLYTĖ iš Vilniaus.  
Jai bus įteiktas kremas „A-creme“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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VALGOMAS. Hanoveryje (Vokietija) pristatytas mini autobusiukas 
„Volkswagen T1“, padarytas iš imbierinių meduolių. Valgomas auto-
busiukas pastatytas šalia tikrojo originalaus „Volkswagen T1“ mode-
lio, kad būtų matyti, jog matmenys idealiai atitinka. Autobusiukas 
iš meduolių sveria 450 kg. Jis padarytas panaudojant medinį karka-
są, ant kurio sudėlioti meduoliai ir išlietas šokoladinis glajus.

SKULPTŪROS. Ukrainos menininkai pasistengė originaliai papuošti 
šventinį Kijevą - gatvėje atsirado ledo skulptūrų.

l

Naujųjų metų šventės vakarėlyje Jonas 
prašo savo draugo Petro cigaretės.

Petras sako:
- Juk tavo Naujųjų metų pažadas buvo 

mesti rūkyti.
Jonas:
- Šiuo metu aš esu šio proceso pirmoje 

fazėje.
Petras:
- Kaip suprasti?
Jonas:
- Aš nustojau pirkti cigaretes.

l

Mergina klausia vaikino:
- Kuo būsi Naujųjų metų vakarėlyje?

Vaikinas atsako:
- Šreku.
Mergina vėl klausia:
- O kaukę jau turi?
Vaikinas:
- Kol kas ne... O tu kuo būsi?
Mergina:
- Gražuole!
Vaikinas:
- O kaukę jau turi?

l

Du marsiečiai atskrido į Žemę per 
Naujuosius metus. Pamatė fejerverkus ir 
sako:

- Žiūrėk, kokia silpna žemiečių raketinė 
gynyba!

l

- Kaip sutikai Naujuosius Metus?
- Kaip dovanėlė!
- Kaip suprast?
- Visą naktį po eglute prasivoliojau...

l

Susitinka du draugai po Naujųjų Metų 
šventimo.

- Na, kaip sutikai Naujuosius?
- Nežinau, dar niekas nepasakojo...

l

- Ateikite su žmona pas mus per Nau-
juosius Metus.

- Ačiū, bet mes negalėsime...
- O, tai labai miela iš jūsų pusės.

l

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

ANGELAS. Šokiruojančiais pasirodymais ir ne-

retai vulgaroka išvaizda pastaruoju metu stul-

binanti atlikėja ir aktorė Maili Sairus (Miley 

Cyrus) į Madam Tiuso vaškinių figūrų muziejų 

Berlyne (Vokietija) pateko su angelo sparnais. EP
A-

El
to

s n
uo

tr.
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