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 ■ Kur ir kada krepšininko Kšyštofo 
Lavrinovičiaus žmona Tatjana lai-
mėjo „Misis Pasaulis“ titulą ir kas 
ją paskatino dalyvauti konkurse? 
                                                  13 p.

Metų gražuolė

 ■ Kokiu savo vaidmeniu teatre ypač 
džiaugiasi Mažojo teatro aktorė 
Valda Bičkutė ir kokią garsią mo-
terį ji įkūnijo? 26 p.

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

 ■ Kokius naujamečius pažadus sau davė viena populiariausių laidų vedėjų Ugnė 
Galadauskaitė ir į ką ji ketina susikoncentruoti?                                              16 p.
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Naujamečiai pažadai

 ■ Kaip per keletą mėnesių iš niekam 
nežinomos merginos atlikėja Pau-
la Valentaitė tapo viena labiausiai 
aptarinėjamų dainininkių? 10 p.

Metų atradimas
4-8 InTerVIU

Gerūta Griniūtė

11-15 GerIaUsI
Mindaugas Kuzminskas,  
Živilė Kropaitė, agnė 
Kuzmickaitė, Liutauras Čeprackas, 
andrius Mamontovas, GJan,  
Irūna ir Ineta Puzaraitės

16-17 VeIdaI
deivydas Praspaliauskas,  
Jonas nainys, Viktorija Šaulytė

18-19 TradIcIJos
Kokių tradicijų naujųjų metų 
naktį laikosi įvairių šalių atstovai

20-23 MeTų horosKoPas

24-25 naUJųJų MeTų Kodas
Kaip prisivilioti sėkmę 2018 metais?

28 daTos
džudas Lo (Jude Law)

29-46  „LaIsVaLaIKIo“ GIdas
TV programa, kinas, teatras

47 KryŽIaŽodIs, sUdoKU

48 KnyGos

49 „LaIsVaLaIKIo“ KLUBas

50 horosKoPas, aneKdoTaI

ŠIaME NuMEryJE
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Muzikantė ir televizijos laidų vedėja Gerūta 
Griniūtė (29) prisipažįsta, kad labiausiai ji 
nemėgsta turėti daug laisvo laiko, todėl ir sukasi  
it voverė - ir televizijoje, ir radijuje, ir koncertuose.  
net ir naujųjų metų vakarą jos laukia du koncertai. 
tik paskui - draugai, šventinis vakarėlis, naujųjų  
metų pažadai. tiesa, jų Gerūta nesureikšmina,  
nors kitąmet turi sau užsibrėžusi tam tikrų  
svajonių - išmokti šokti ir dar geriau planuoti laiką.  

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Gerūta Griniūtė:  nesižvalgau 
į praeitį, verčiau žiūriu  į ateitį
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n Gimimo data ir vieta: 1988 m. kovo 21 d., 

Vilnius 
n Išsilavinimas: fortepijono atlikimo meno 

bakalauras ir analitinės žurnalistikos magistras 

n Veikla: Lietuvos radijo ir televizijos laidų vedėja

n Šeiminė padėtis: netekėjusi
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Gerūta Griniūtė:  nesižvalgau 
į praeitį, verčiau žiūriu  į ateitį
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- LRT projekte „Dainuoju Lietuvą“ 
perklausėte šimtus dainų. Kuri iš jų jums 
pačiai geriausiai atspindi Lietuvą?

- Labai sunku išrinkti vieną, nes visos 
dainos yra bendro Lietuvos dainų paveikslo 
dalis. Bent dešimt yra mylimų. Be to, projek-
te varžėsi gana skirtingi kūriniai: skirtingų 
stilių, tematikos, todėl sunku įvardyti vieną 
vienintelę. Pamenu gana nemažai dainų, gir-
dėtų vaikystėje, kurių klausėsi tėvai, yra to-
kių, kurių klausėsi močiutė, pagaliau tų, kurių 
pati klausiausi paauglystėje. Kiekviena iš man 
mielų dainų paliko kokį nors įspaudą, todėl 
tik vienos išskirti negaliu. 

- O kokia daina jūsų namuose atspin-
di didžiąsias metų šventes?

- Jų irgi yra ne viena. Mėgstu klausytis 
kalėdinių dainų - tai vienas iš greičiausių bū-
dų panirti į švenčių laukimo nuotaiką. Praė-
jusiais metais viena kolegė manęs paprašė 
paruošti temą apie kalėdines dainas, kurios 
dažniausiai visur skamba prieš šventes. Pra-
dėjusi domėtis jų kontekstu, pastebėjau, kad 
kiekvienas kūrinys turi įdomią ir kartais ne-
tikėtą gimimo istoriją, kurią sužinojęs klau-
sytis imi visai kitaip. Yra daug pakilių dainų, 
kurios, pasirodo, sukurtos visai ne šviesiomis 
aplinkybėmis. Pavyzdžiui, daina „Santa Claus 
is Coming to Town“ turi slogų atspalvį, nes 
jos žodžius rašęs žmogus buvo neseniai gavęs 
žinią apie brolio mirtį. Kurti dainą jis atsisakė, 
bet vėliau, kaip teigė pats, žodžiai ėmė ir nu-
sileido į mintis - prisimenant vaikystėje švęs-
tas Kalėdas. Liūdna ir dainos „Rudolph the 
Red-Nosed Reindeer“ istorija. Daina gimė iš 
pasakos apie kitokį nei visi - raudonanosį - 
elniuką. Pasaką tėtis kūrė keturmetei dukre-
lei, kad ši nesijaustų blogai dėl to, kad jos 
mama, serganti onkologine liga, atrodė kitaip, 
nei visos kitos mamos. O štai daina „Let it 
Snow“ sukurta kepinant karščiams. Taigi is-
torijų tikrai daug, tik reikia pakapstyti. 

 - Grįžkime prie projekto „Dainuoju 
Lietuvą“. Jis yra skirtas artėjančiam Lie-
tuvos šimtmečiui paminėti. Pačiai patrio-
tizmas niekada nebuvo svetimas. Jį 
įskiepijo tėvai?

- Kadangi gimiau patriotų šeimoje, gavau 
ir patriotizmo skiepą. Tiek tėvai, tiek seneliai 
(o pastarieji buvo tremtiniai) daug pasakojo 

apie mūsų šalies istoriją. Kai buvau maža, 
valstybinių švenčių metu namuose visada 
tvyrojo pakili nuotaika, keliaudavome į šioms 
progoms skirtus renginius. Visa tai buvo na-
tūralus dalykas. Vasaras dažniausiai su sese 
leisdavome pas močiutę, taigi kai sesė su 
vyresniu pusbroliu norėdavo užsiimti žvejyba 
ir pageidaudavo, kad aš - mažė - nesipainio-
čiau jiems po kojomis, močiutė pasiimdavo 
mane kartu į tremtinių choro repeticijas. Tie-
są sakant, visai dėl to nesikrimsdavau - pokš-
taudavau ir kartu su visais traukdavau dainas.

- Įvardykite tris priežastis, kodėl Lie-
tuvoje gyventi gera?

- Čia sava - sava kalba, sava kultūra. Ge-
ra dėl to, kad žmonės čia jautrūs ir dėmesin-
gi. Nemanau, kad galima patvirtinti posakį, 
jog lietuviai džiaugiasi, kai kitam nesiseka. 
Esu susidūrusi su situacijomis, kuomet pa-
galbos ranką pirmieji ištiesia nepažįstami 
žmonės. Trečias dalykas - esame kūrybingi. 
Gal kartais nemokame išlaisvinti kūrybingu-
mo (ir išsilaisvinti apskritai), bet pažiūrėkite 
vien į kultūros lauką - čia tikrai daug savo 
svajonių siekiančių ir pasiekiančių žmonių. 
Esame ambicingi ir veržlūs - tai liudija ir 
sporto pasiekimai. Tikiu, kad mūsų šalyje 
gyvena įdomūs žmonės.

- O kaip su jūsų pačios savybėmis. Gal 
yra tokių, kurių artėjant Naujųjų metų 
slenksčiui norėtumėte įgyti ar atsisakyti? 

- Norėčiau dar geriau išmokti planuoti 
laiką. Dar turiningiau jį išnaudoti. Pirmiau-
sia - rasti laiko žmonėms. Dar norėčiau dau-
giau laiko skirti saviugdai. Pavyzdžiui, svajo-
ju išmokti daugiau užsienio kalbų. Jaučiu, kad 
būtų labai vertinga geriau pažinti žmonių psi-
chologiją. Ir, žinoma, tobulėti profesiškai. 

- Naujųjų metų naktį duodate sau pa-
žadų?

- Mėgstu apžvelgti, kas buvo per praėju-
sius metus, bet tą darau dar iki Kalėdų. Pa-
galvoju, ką ateinančiais metais galėčiau dary-
ti kitaip. Tiesa, tą darau ir prieš gimtadienį. 
O kažkokių ypatingų ritualų laikrodžiui mu-
šant dvyliktą neturiu. 

- O šiaip Naujieji metai jums tranki 
ar rami šventė?

- Darbinga. Visas kalėdinis periodas, o ir 
didžioji dalis gruodžio būna koncertų metas. 
Ir šiemet gruodžio 31 d. turėsiu du koncertus, 
kuriuos vesiu. Be to, daugelis mano draugų - 
muzikantai, todėl ir jie dažniausiai dirba iki 
vėlyvo vakaro. Taigi visi susirenkame tik 
prieš pat vidurnaktį, kad spėtume kartu su-
tikti Naujuosius metus.

- Daugelis televizijos žmonių jau būna 
atšventę Naujuosius metus prieš tai - per 
Naujųjų metų vakarėlio filmavimą...

- Tiesa. Televizija - di-
džioji iliuzija. Bet tai nėra blo-
gai - juk taip galbūt padedame 
kurti šventę žmonėms, leidžiantiems Naujų-
jų vakarą kartu su televizija. Kiek apmaudžiau 
dėl to, kad daugelis iki Kalėdų būna pavargę 
nuo šventinių vakarėlių - visas gruodis tam-
pa ištisa vakarėlių virtine. Tada laukimas ne-
betampa toks ypatingas. O juk žavu laukti 
švenčių su jauduliu. 

- Yra kokių nors pareigų per šventes, 
už kurias esate atsakinga būtent jūs?

- Matyt, namų papuošimai ir eglutė yra 
mano atsakomybė. O dėl patiekalų... Kadangi 
per Kūčias ir Kalėdas važiuoju pas tėvus, ma-
ma dažniausiai būna jau pasiruošusi. Prisipa-
žįstu: nesu gera kulinarė, todėl niekas didžių-
jų šventinių patiekalų man nepatiki. Jei jau 
ką nors minkau, tai daugiau dėl bendravimo 
su mama. (Šypsosi.)

- Koks buvo didžiausias praėjusių me-
tų iššūkis?

- Naujų projektų buvo ir radijuje, ir tele-
vizijoje. Pirmą kartą radijuje komentavau di-
džiąją „Euroviziją“ kartu su kolega Dariumi 
Užkuraičiu, vedžiau „Misija Sibiras“ koncer-
tą, šį rudenį atsirado projektas „Dainuoju Lie-
tuvą“, teko pirmą kartą atsidurti vienoje sce-
noje su teatro žmonėmis. Malonu, kad žmo-
nės manimi pasitiki. Vertinu patirtis, bet kar-
tu mėgstu žvelgti į priekį ir kelti sau naujus 
uždavinius. 

- O kas toliau? Gal jau žinote, ką veik-
site po Naujųjų metų televizijos eteryje?

- Atsakyti dar tikrai negaliu. Matysime. 
Kadangi nemėgstu sėdėti vietoje ir turėti 
daug laisvo laiko, tikiuosi, kad ir kitąmet tu-
rėsiu veiklos ir galėsiu suktis pilnu tempu. 

- Tikite horoskopais?
- Oi ne. Man atrodo, tai vienas juokingiau-

sių dalykų, tegu neįsižeidžia horoskopų ger-
bėjai. Mes visi mėgstame kuo nors tikėti, ir 
gal horoskopai kam nors padeda save progra-
muoti. Jei taip, labai gerai - kad tik būtų veiks-
minga. Juk retai prognozės būna blogos, daž-
niausiai kas nors pozityvaus. Žmogus per-
skaito, užsiprogramuoja ir gal tai jam padeda 
siekti savo tikslų. Bet aš esu linkusi manyti, 
kad ne žvaigždės lemia, o tai, kiek pats įdedi 
pastangų. 

Lietuvoje gyventi 
gera, nes čia sava - 
sava kaLba, sava 
kuLtūra. gera dėL 
to, kad žmonės 
čia jautrūs ir 
dėmesingi

nesu šaLčio 
mėgėja, Labiau 
mėgstu gyvybę, 
žaLumą, kad ir 
koks purvinas 
ir šLapias būna 
pavasaris, bet tai 
jau pavasaris

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Aš esu linkusi 
mAnyti, kAd ne 
žvAigždės lemiA 
sėkmingą Ateitį, o 
tAi, kiek pAts  
įdedi pAstAngų
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- O sėkmė? Ja tikite?
- Turbūt yra. Ir visgi labiau tikiu tuo, 

kad žmogus yra pats savo laimės kalvis. 

- Pakalbėkime apie žiemą. Jums 
tai malonus laikotarpis ar tas, nuo 
kurio bėgate į šiltus kraštus?

- Sniegas, keli laipsniai šalčio, gra-
žiai apšviestos gatvės ar saulėta balta 
diena - gražu. Bet tuo Lietuvoje pas-
taraisiais metais galime džiaugtis retai. 
Nesu šalčio mėgėja, labiau mėgstu gy-
vybę, žalumą, kad ir koks purvinas ir 
šlapias būna pavasaris, bet tai jau pa-
vasaris. 

- Kiek žinau, pradėjote slidinėti. 
Kaip sekėsi?

- Taip, pradėjau, nes draugė pakvie-
tė kartu vykti į kalnus. O aš niekada 
nesu stovėjusi ant slidžių! Taigi prieš 
tai norėjau išbandyti save čia, Lietuvo-
je. Prisipažinsiu, kad prisirinkau mėly-
nių, o ir slidės iš pradžių buvo kaip sve-
timkūnis, bet su draugių pagalba greitai 
įsivažiavau. 

- Kuo dar užsiimate šaltais, niū-
riais žiemos vakarais?

- Mėgstu klausytis muzikos, pa-
skaityti, įsijungti gerą filmą. Deja, kon-
certams daug laiko neturiu, bet kai pa-
stebiu, kad koncertuos geras atlikėjas, 
būtinai nueinu. Dabar namuose neturiu 
pianino, bet svajoju kada nors vėl jį 
įsigyti ir vakarais ką nors paskambinti. 
Kartais nueinu pasportuoti, bet nere-
guliariai. Labai noriu išmokti šokti 
svingą, džiazą, bet tai turbūt įvyks atei-
tyje, nes dabar darbai ima viršų. Kita 
vertus, kai darbas malonus - tai lyg ir 
nedirbu. 

- Televizijoje jaučiatės savo ro-
gėse?

- Taip, man čia patinka. Patinka 
bend rauti su publika, kameromis. Jei 
galiu pavadinti tai savo rogėmis - tai jos 
man labai patogios.M
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Mėgstu klausytis 
kalėdinių dainų - 
tai vienas iš 
greičiausių būdų 
panirti į švenčių 
laukiMo nuotaiką

kadangi giMiau 
patriotų 
šeiMoje, gavau ir 
patriotizMo skiepą

Gerūta Griniūtė šaltais žiemos vakarais 
mėgsta klausytis muzikos ir žiūrėti filmus
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METŲ VESTUVĖS: Mindaugas ir Eglė Kuzminskai
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną krepšininkas Mindaugas KuzMinsKas (27) 

po 6 metų draugystės vedė išrinktąją šokėją Eglę andrEiKaitę (24). simbolišką 

datą vestuvėms pasirinkę jaunavedžiai savo šventei senosios Varėnos Šv.arkangelo 

Mykolo bažnyčią taip pat pasirinko neatsitiktinai - netoli Varėnos gyvena Mindaugo 

mylima močiutė, kurią jis visuomet aplanko viešėdamas gimtinėje. Mindaugas ir Eglė 

neslepia, kad gyvendami užsienyje namų pasiilgsta ir savo vestuvių jokioje kitoje šalyje 

neįsivaizdavo. 

METŲ SUŽADĖTUVĖS:  
Živilė Kropaitė ir Liudas Masiulis
lietuvos radijo ir televizijos (lrt) laidų vedėjai ŽiVilEi KropaitEi (32) praeinantys 
metai atnešė ne vieną malonią staigmeną. rudens pradžioje jai pasipiršo jos draugas 
verslininkas liudas Masiulis (34), o kiek vėliau pora paskelbė besilaukianti vaikelio. 
Živilė sakė, kad jau po truputį dairosi vestuvinės suknelės, bet konkrečių detalių apie 
būsimą šventę atskleisti nenorėjo. pora neatvirauja ir apie kitąmet juos aplankysiančius 
gandrus. anot lrt laidų vedėjos, gimus vaikeliui, kažkuriam laikui ji planuoja sustab-
dyti savo darbus tV eteryje, bet ilgai užsibūti motinystės atostogose žinoma moteris 
neketina. tiesa, Živilė pridūrė, kad viskas bus aišku kiek vėliau, nes kol kas jiedu nori 
ramiai apsiprasti prie naujų jų laukiančių džiaugsmų ir pareigų, o visa kita - palauks. 
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2017-ųjų Lietuvos pramogų  pasaulio geriausi iš geriausiųjų
GERIAUSI
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METŲ ATRADIMAS: Paula 

Atlikėjos PAulos VAlentAitės (17) 

sėkmės istorija išties intriguojanti: vos 

per keletą mėnesių iš niekam nežinomos 

merginos ji tapo viena labiausiai 

aptarinėjamų atlikėjų. Puikiai debiutavusi 

nacionalinėje „eurovizijos“ atrankoje, 

vasarą ji moksleiviškas atostogas  

praleido darbingai. Dabar 11 klasėje  

besimokanti atlikėja džiaugiasi, kad 

mokslai labai nenukenčia, tad visą savo 

laiką po pamokų gali skirti karjerai. Rudenį 

ji puikiai pasirodė televizijos projekte  

„lietuvos balsas“ ir dar labiau papildė savo 

gerbėjų armiją. Jaunutė atlikėja atskleidė, 

kad nacionalinėje „eurovizijos“ atrankoje 

dalyvaus ir 2018-aisiais: „Dalyvavimas 

„eurovizijos“ atrankoje buvo didžiausia 

mano gyvenimo patirtis, padėjusi tvirtai 

apsispręsti ne tik sieti ateitį su muzika, 

bet ir pabandyti iškovoti pergalę lietuvai 

šiame konkurse. Praėjusių metų atrankoje 

išbandžiau save, o šį kartą į konkursą einu 

jausdama ramybę - būsiu savimi šimtu 

procentų.“

GERIAUSI

2017-ųjų Lietuvos pramogų  pasaulio geriausi iš geriausiųjų
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VeidaiGeRiaUSi

METŲ KŪRĖJA: dizainerė 
Agnė Kuzmickaitė
Šie metai dizainerei Agnei KuzmicKAitei (36) 

įsimins ilgam. Balandį pristatyta kolekcija 

sulaukė įtakingų mados industrijos atstovų 

komplimentų ir pateko į mados biblija  

vadinamo „Vogue“ žurnalo interneto puslapyje 

skelbiamą prestižinį sąrašą kūrėjų, kurių  

kolek cijos labiausiai sužavėjo žurnalo  

redaktorius. A.Kuzmickaitės pavardė atsidūrė 

šalia tokių žinomų vardų kaip „Alexander  

mcQueen“, „Dior“, „Versace“, „gucci“,  

„Lanvin“, „chanel“, „Valentino“. Šie metai 

kūrėjai ypatingi ir todėl, kad lapkritį ji  

apsigynė disertaciją „Kasdienybė kaip kūrybos  

inspiracija. Dizainerio savireflek sija“ bei tapo 

pirmąja ir vienintele Lietuvoje aktyviai kuriančia 

drabužių dizainere, pelniusia daktaro laipsnį. 

13

METŲ GRAŽUOLĖ:  
Misis Pasaulis Tatjana Lavrinovič
Metų pabaigoje krepšininko Kšyštofo Lavrinovičiaus žmona TaTjana 
Lavrinovič (32) išvyko į Kiniją, kur „Misis Pasaulis“ („Mrs Globe“) 
konkurse atstovavo Lietuvai. Trijų vaikų mama buvo pripažinta gražiausia 
planetoje ištekėjusia moterimi ir pirmą kartą šalies istorijoje į Lietuvą atvežė 
gražiausiosios karūną. Po konkurso ji dėkojo visiems ją palaikiusiems,  
ypač šeimai ir vyrui Kšyštofui, kuris paskatino leistis į avantiūrą ir  
besąlygiškai palaikė. Moteris konkursą vadina įsimintinu ir labai smagiu  
nuotykiu. Dar prieš konkursą savo socialiniame tinkle Tatjana rašė:  
„Šie metai mudviem (su vyru K.Lavrinovičiumi - red. past.) tikrai keisti ir 
įdomūs. Būdamas 38-erių jis nusprendė vėl žaisti nacionalinėje rinktinėje, 
o aš būdama 32-ejų sumaniau dalyvauti grožio konkurse. ne, mes 
neišprotėjom! Mes tiesiog laimingi.“ Tiesa, tai ne pirmas grožio  
konkursas, kuriame žinoma moteris dalyvavo - 2004 metais Tatjana tapo  
Mis rusija, tad į „Misis Pasaulis“ konkursą ji vyko jau turėdama nemažai 
naudingos patirties.

METŲ RESTORANAS:  
Liutauro Čepracko „Gastronomika“
virtuvės šefo LiuTauro čePracKo (43) vadovaujamas restoranas 
„Gastronomika“ 2017 metais buvo išrinktas geriausiu Lietuvos 
restoranu. Tokį titulą jam pelnė Gero maisto akademijos narių  
balsavimas. anot L.čepracko, jo restoranas vadovaujasi viena  
labai paprasta taisykle - duoti žmogui tokio maisto, kurio  
namuose jis negali pasigaminti. vis dėlto virtuvės šefas įsitikinęs - 
kad ir kaip stengsiesi, visiems vis tiek neįtiksi. Gal dėl to restorano 
„Gastronomika“ valgiaraštis nėra pastovus - jis nuolat keičiasi.  
o norintiems čia užsukti pavakarieniauti tenka ne tik gerokai paieškoti 
žemėlapyje, kur yra restoranas, bet ir gerokai iš anksto rezervuoti 
staliuką ypatingai vakarienei. 
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

METŲ GANDRAI: Irūna Puzaraitė-Čepononienė ir Ineta Puzaraitė-Žvagulienė 
Metų pradžioje seserų Irūnos (27) ir Inetos (26) PuzaraIčIų gerbėjus pasiekė žinia, kad garsiosios seserys laukiasi. Pavasarį sesės mielai pozavo su apvalėjančiais pilvukais, o vasarą jau sūpavo mažylius. Birželio 3 dieną  Inetai ir jos vyrui Ąžuolui Žvaguliui gimė antroji atžala - sūnus Bernardas, kurį su džiaugsmu pasitiko ir vyresnėlė Barbora. Vardą mažyliui Žvaguliai davė Inetos senelio garbei. tiesa, šis vardas labai patiko abiem seserims, tad jos sutarė, kad Bernardu savo atžalą pavadins ta, kuriai pirmai gims sūnus. Keliomis savaitėmis vėliau (liepos 14 dieną) gimusį pirmagimį Irūna su vyru roku čepononiu  pavadino skandinavų griaustinio ir audros dievo toro vardu. seserys sakė, kad nuo vaikystės buvo labai artimos, tačiau laukimo bei motinystės džiaugsmas jas dar labiau suartino ir įkvėpė imtis veiklos. rudenį sesės pristatė savo prekės ženklą „terlius“ ir pirmąją pačių sukurtą vaikiškų drabužėlių kolekciją. 

GERIAUSI

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

14 laisvalaikis 2 0 1 7  g r u o d ž i o  2 9

Veidai

METŲ KONCERTAS:  
Andriaus Mamontovo 
AM50
2017 metai dainininkui Andriui MA-
Montovui (50) buvo išties išskirtiniai. 
rugpjūčio 23-iąją jam sukako 50 metų, 
jis išleido naują albumą „Memories of 
Something that never Happened“, o 
gruodį pakvietė savo gerbėjus į jubilie-
jinius koncertus AM50 vilniuje ir Kaune. 
Anot paties A.Mamontovo, skaičius 50 
jam nieko nereiškia, nes savo gyvenimą 
jis matuoja ne metais, o nutikusiais 
įvykiais ir darbais. o šių dainininko  
gyvenime, matyt, daugiau nei 50.  
vieno populiariausių Lietuvos atlikėjų 
muzikinė karjera prasidėjo prieš 33 me-
tus Antakalnio vidurinėje mokykloje.  
Čia jis drauge su bendraminčiais sukūrė 
grupę „Sunki muzika“, neilgai trukus ji 
buvo pavadinta „Foje“. Ji iširo 1997 m. 
nuo tada A.Mamontovas pradėjo savo 
solinę karjerą ir ją tęsia iki šiol. 

METŲ PIRMAS KARTAS:  
lietuviškai  
uždainavusi GJan
„Paskui tave“ - toks pirmosios lietuviškos 
GJAn dainos pavadinimas. dainininkės 
gerbėjams tai labai ilgai lauktas įvykis. 
iki šiol vien angliškai kūrusi viena 
talentingiausių Lietuvos dainininkių 
prisipažįsta, kad kurti ir dainuoti 
lietuviškai jai - tikras iššūkis. „tai skamba 
nesuprantamai, nes juk aš esu lietuvė, 
todėl kurti gimtąja kalba neturėtų būti 
sudėtinga. Pati sau iki šiol negaliu atsakyti 
į klausimą, kodėl dainų žodžiai taip aiškiai 
dėliojasi angliškai, o lietuviškai - niekada 
nebuvo paprasta. Kiek pabandydavau - 
nebūdavau patenkinta. tos dainos taip ir 
liko stalčiuje“, - sako GJan.

METŲ FILMAS: 
„Trys milijonai eurų“
režisieriaus tado vidmanto komedija 
„tryS MiLiJonAi eurų“ tapo populiariau-
siu 2017 metų filmu. Jį pamatė daugiau nei 
190 tūkst. žiūrovų. Filmas surinko daugiau 
nei milijoną eurų ir aplenkė favoritu laikytą 
emilio vėlyvio „Zero 3“. Maža to, šis filmas 
gruodžio pradžioje puikavosi ketvirtoje visų 
laikų sėkmingiausių Lietuvoje rodytų filmų 
sąrašo vietoje. „visų režisierių Lietuvoje 
svajonė yra pasiekti tą auksinį milijoną. 
Man tai pavyko padaryti iš trečio karto. 
Kritikų ir snobų nuomonė man nėra svarbi, 
nes filmus kuriu žiūrovams. o jie parodė, 
kad myli šią komediją“, - sakė režisierius. 
Pagrindiniai filmo personažai - sugyventi-
niai Julius (akt. Giedrius Savickas) ir Živilė 
(akt. inga Jankauskaitė) - netikėtai laimi tris 
milijonus eurų. Šie pinigai patikrins ne tik 
vMi operatyvumą, bet ir tikros lietuviškos 
meilės tvirtybę. 

GeRiaUSi
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Daugiau sportuoti
Pernai sportą buvau kiek apleidusi, tad šiemet ti-

kiuosi tam skirti daugiau laiko.1
Mažiau sureikšMinti 
sMulkMenas

Manau, kad per daug suku galvą dėl įvairių smulk
menų, nors suprantu, jog tai tėra laiko gaišimas. Verčiau 
susikoncentruoti į esminius dalykus.

2

Daugiau keliauti

Noriu į egzotiškuosius Rytus! 

Būtų puiku kokioje nors tolimoje 

saloje praleisti bent savaitę.3

Veidai

Naujųjų metų

top 3

arbatos gėriMas
Man labai patinka toks obuolių 

grogas  prieskoniuota, šilta arbata.1

silkė su rūkytu šaMu
Renkuosi silkę ne pataluose, mano-

ji tokia truputį persidengianti su šamu.2
šokolaDinis pyragas

Geras, sodrus šokoladinis pyragas. 3

Naujamečiai pažadai pagal žurnalistę  
Ugnę Galadauskaitę

Šventiniai patiekalai pagal virtuvės 
šefą Deivydą Praspaliauską 
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arba idėjos, kur ir kaip sutikti Naujuosius

Parengė Eimantė Juršėnaitė ir agnė Vaitasiūtė-KEiziKiEnė

Teminis vakarėlis 
sodyboje

naujieji man dažniausiai būna la-
bai darbingi, pastaruosius 7 metus juos 
sutikau klube. šiemet „radistai“ taip 
pat gros „OrO Dubingiai“ sPa centre, 
tačiau po darbų skubėsiu į sodybą, ten 
bus teminis draugų vakarėlis. Manau, 
kad tai puiki idėja naujiesiems.

1

Paryžius ar kiTas 
euroPos didmiesTis

Manau, tikrai patiktų švęsti didelia-
me užsienio mieste, pamatyti, kaip kitur 
pasitinka naujuosius.

3

Palangoje
aš pats mielai švęsčiau pajū-

ryje. Palangoje yra didelis klubas, 

kuriame vyksta smagūs vakarė-

liai, be to, žiemą smagu pabūti 

prie jūros ir pamatyti, kaip ją nu-

šviečia fejerverkai.

2

Veidai

aPTemPTa juoda suknelė ar 
klasikinis kosTiumėlis

Prie tokios aprangos galite derinti ryškesnį makiažą, 
akių šešėlius ar lūpų dažus su blizgučiais.

2
ryškių sPalvų įvaizdis

tokiu atveju galite derinti net kelias spalvas. svarbu, 
kad jaustumėtės patogiai! tegul ne drabužis jus puošia, 
o jūs drabužį. tik švenčiant naujuosius namuose nebū-
tina įpareigoti savęs puoštis suknelėmis ir aukštakulniais.

3

Tviskėjimas
renkantis aprangą naujametei nakčiai svarbu at-

sižvelgti į tai, kur švęsite, o jei kvietime buvo nurodyta 

vakarėlio tema ar aprangos kodas, svarbu jų paisyti. 

naujametei nakčiai puikiai tinka blizgūs drabužiai, 

tviskantys ne tik auksu ar sidabru, bet ir šiuo metu 

madingomis rožine bei mėlyna. Priklausomai nuo to, 

kur švęsite, makiažą galite rinktis labiau klasikinį, 

tamsiai ar ryškiai raudonai pasidažyti lūpas, o jei ren-

ginio vieta leidžia, galite rinktis ir blizgučius makiaže.

1
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Naujamečio įvaizdžio idėjos pagal stilistę 
Viktoriją Šaulytę

Idėjos, kaip švęsti, pagal televizijos 
laidų vedėją, „radistą“ Joną Nainį
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Šventiniai fejerverkai - bene vienintelis 
akcentas, be kurio neįsivaizduojama  
Naujųjų metų naktis. Tačiau skirtingose 
šalyse vyrauja skirtingos tradicijos.  
Nuo indų daužymo į draugų duris iki  
šokinėjimų per bangas. Susipažinkite su 
įdomiausiomis naujamečio vakaro  
tradicijomis įvairiose pasaulio šalyse. 

DiDžioji Britanija. Didžiojoje 
Britanijoje Naujųjų metų vakarą svarbiausia yra 
svetingumas. Britai tiki, kad pirmas Naujųjų metų 
svečias jiems atneš laimę. O kad iš tiesų taip būtų, 
yra kelios taisyklės. Svečias turėtų būti vyriškos 
lyties, įžengti per paradines duris ir atsinešti tris 
dovanas. Pirmoji jų - kepalas duonos, antroji -  
gėrimas šeimos galvai ir trečioji - anglis, kad 
įžiebtų ugnį. Gyventojai tiki, kad visa tai pritrauks 
sėkmę į jų namus. Jei svečias to neturi - britai į  
namus jo neįsileidžia. 

Puerto rikas. Jei Naujuo-
sius metus švęsite Puerto Rike, atsargiau 
vaikščiokite gatvėmis vidurnaktį. Mat 
čia sėkmę simbolizuoja vanduo. Dėl to 
puertorikiečiai Naujųjų metų naktį pro 
savo namų langus meta kibirą, pilną 
vandens. Taip jie išbaido piktąsias  
dvasias nuo savo namų.

kinija. Šioje šalyje Naujieji metai pasitinka-
mi su raudona spalva, kuri simbolizuoja laimę ir 
sėkmę. Būtent dėl to kinai prieš šventę savo namų 
duris nudažo raudonai. Be to, namuose jie pasle-
pia visus peilius, kad tą dieną niekas nesusižeistų. 
Tikima, jei žmogus įsipjaus, visus metus jo šeimą 
lydės nesėkmės. 

Danija. Danijoje Naujųjų metų naktis būna 

išties triukšminga, nes jie daužo senus indus.  
Visus metus šeimininkės renka nebenaudojamas 

lėkštes ir puodelius, o laikrodžiui mušant dvyliktą 

eina jų daužyti į draugų duris. Anot danų, tai  
simbolizuoja draugystę, o žmogus, prie kurio durų 

Naujųjų metų rytą bus daugiausia šukių - turi  
daugiausiai draugų. 

argentina.  Argentinoje Naujųjų metų 

vakaras išties būna užimtas. Paskutinę metų dieną 

jie naikina visus senus, per metus sukauptus do-

kumentus. Taip argentiniečiai palieka praeitį už 
nugaros ir pasitinka naują pradžią. Laikrodžiui 
mušant vidurnaktį visus sukarpytus dokumentus 

žmonės meta lauk pro savo namų langus - visame 

mieste pasipila konfeti lietus.

TRADICIJOS

Naujametė Naktis: 
kokių tradicijų laikosi įvairių šalių atstovai?
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Estija. Tiems, kurie neabejingi maistui, Naujųjų metų dieną reikėtų praleisti Estijoje. Estai paskutinę metų 
dieną valgo 7, 9 ar net 12 kartų. Tikima, kad kuo daugiau valgysi gruodžio 31-ąją, tuo turtingesni ir laimingesni 
bus ateinantys metai. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ispanija. Ispanai Naujųjų 
metų naktį valgo 12 vynuogių -  
po vieną kiekvienam laikrodžio 
dūžiui mušant vidurnaktį. Tai  
sunkiau nei galima įsivaizduoti - 
kai kurie dar gerokai prieš šventes 
ima treniruotis. Jei tau pavyks,  
visus metus tave lydės turtai. 

italija. Italijoje, anot tradicijų, Naujųjų metų 

vakarą visi turi dėvėti raudonus apatinius. Būtent dėl 

to iškart po Kalėdų parduotuvių vitrinos net lūžta nuo 

raudonų apatinių. 

ČEkija. Čekai savo ateitį Naujųjų metų naktį 
patiki obuoliui. Obuolį jie perpjauna pusiau ir žiūri 
į šerdies formą. Jei ji kryžiaus formos - sėkmė nuo 
tavęs nusisuks, jei žvaigždės formos - laimė į tavo  
namus jau pakeliui. 

Graikija. Graikijoje sėkmės simbolis yra 
svogūnas. Būtent jis Naujųjų metų išvakarėse 
kabinamas ant durų tam, kad pritrauktų laimę ir 
turtus. Sausio pirmąją tėvai savo vaikus žadina 
tapšnodami svogūnu jiems per galvas.

japonija. Japonijoje Naujųjų metų naktį 

šventyklose skambinama varpais 108 kartus.  
Tai skaičius žmogaus troškimų ir to, kas sukelia  

kančią gyvenime. Tikima, kad varpų dūžiai 
išsklaidys neigiamas emocijas ir blogą nuotaiką. 

MEksika. Meksikoje Naujieji metai 
pasitinkami itin spalvotai. Meksikiečiai savo  
namus puošia įvairių spalvų medžiagomis ar 
juostomis. Kiekviena spalva pritraukia sėkmę 
skirtingose gyvenimo srityse. Raudona - meilėje, 

geltona - darbe, žalia - turtuose. 

Brazilija. Brazilijoje gėrio 
ir turtų simbolis yra lęšiai. Būtent 
dėl to Naujųjų metų naktį daugelis jų 
patiekalų ant šventinio stalo pagaminti 
būtent iš lęšių. Dažniausiai tai būna 
ryžiai su lęšiais ar sriuba. Dar viena 
įdomi tradicija Brazilijoje susijusi su 
vandenynu. Į šventintą valtį žmonės 
prideda įvairių papuošalų, žvakių ir 
gėlių bei paleidžia ją į vandenyną.  
Tikima, kad tai jiems atneš laimę, 
sveikatą ir turtus. Dar vienas būdas 
pritraukti sėkmę - Naujųjų metų naktį 
peršokti per septynias bangas.  
Geriausia, jei šokinėti nusprendęs 
žmogus vilkės baltus drabužius, kurie 
simbolizuoja taiką, ir turės su savimi 
puokštę gėlių, kurią įmes į  
vandenyną - tai dovana jūrų deivėms. 

VokiEtija. Vokiečiai Naujųjų metų naktį 

vaišinasi ypatingomis spurgomis, vadinamomis 

„Pfannkuchens“. Dažniausiai jos būna su įvairiais 

saldžiais įdarais - džemu ar likerio kremu. Bet būna ir 

išimčių. Kai kurie kepdami šias spurgas mėgsta  

pajuokauti ir vietoj saldaus džemo įdaryti vieną ar kitą, 

tarkime, garstyčiomis. Žmogus, gavęs tokią spurgą, 

neapsidžiaugs, mat, anot vokiečių, ateinančius metus 

jį lydės nesėkmė. 

TRADICIJOS
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Lietuvai
Gyvenimas Lietuvoje nuo kitų metų 

tikrai gerės. 2018-ieji Lietuvai atneš dar 

didesnį žinomumą, pripažinimą, didelį 

suaktyvėjimą versle. Kad ekonomika 

auga ir gyvenimas gerėja, ekonomistai 

pamatys ir žmonės pajus jau sausio 

pabaigoje. Tai bus pirmi metai, kai iš 

Europos autsaiderių sąrašų pajudėsime 

į tvirtų vidutiniokų pusę. Bus sukurta 

daugiau darbo vietų, padidės algos. 

Daugės darbuotojų, kurie dirbs 

namuose, o biure pasirodys kartą ar 

du per savaitę. Valstybės vadovai gaus 

tarptautinių apdovanojimų, pagyrimų, 

daugiau apdovanojimų gaus ir mūsų 

menininkai bei sportininkai. Aktyvės 

turizmas, šalį aplankys daug daugiau 

užsienio svečių, turėsime, ką parodyti 

ir kuo didžiuotis. Manau, kad net oras 

bus harmoningesnis, o vasara šilta ir 

maloniai karšta.
Sunkesni Lietuvai periodai: sausio 

pabaiga - vasario pradžia, gegužės 

trečioji dekada, spalio pabaiga ir 

lapkričio pradžia.

Kiekvienam 
Visi kriziniai astrologiniai aspektai 
pasibaigia jau 2017 m. pabaigoje, o 
2018 m. bus ramūs, labiau idealizuoti, 
todėl reikės ypač suimti save į rankas, 
norint susitelkti į darbus, nes šie metai 
yra didesnių realizacijų pasiekimo 
laikas. 2018-aisiais sėkmės, kad ir 
nedidelės, sulauks net ir pasyvūs 
žmonės. Gera žinia mažėjančiai 
Lietuvai - žmonės labiau norės tuoktis, 
gimdyti vaikus, jausis seksualesni, 
todėl tikėtina daugiau santuokų, 
šeimos gali sulaukti harmoningesnių 
tarpusavio santykių ir šeimos 
pagausėjimo. Šuns metai bus daug 
vaisingesni. Geresnio derliaus gali 
tikėtis ir žemdirbiai, seksis veisti 
gyvūnus.

metų horoskopas

2018-ieji - Geltonojo Šuns metai,  
prasidės Lietuvai simbolišką dieną -  
Vasario 16-ąją. Pasak žinomos būrėjos ir  
astrologės Vaivos Budraitytės, Geltonasis 
Šuo yra ypač draugiškas gyvūnas, todėl labai 
stengtis, kad jis atneštų sėkmę, nereikės,  
viskas vyks savaime ir palengva. Taigi kokie 
metai laukia Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų?
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metų horoskopas

Kokie bus Geltonojo
Šuns metai?

Gražiausia Europoje išrinkta Vilniaus 
Katedros aikštėje įžiebta eglutė 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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metų horoskopas

AvinAs
Šie metai bus šiek tiek geresni nei 
praėję, bet dar privalėsite būti budrūs 
ir priverstinai aktyvūs. Atsipalaidavimo 
metas prasidės tik kovo mėnesį. 
Palankesnė situacija tęsis iki balandžio 
20 d. Visus metus privalėsite sverti 
kiekvieną žodį, matuoti kiekvieną 
žingsnį. Sausį saugokitės bet kokių 

finansinių operacijų, bet koks judesys su pinigais atneš 
nuostolius. Tikėtina visokių rūpesčių dėl vyresnio amžiaus 
žmonių. Iki spalio mėnesio galite jausti, kad priešai kaišioja 
pagalius į ratus, bet neperlenkite lazdos besisaugodami, ne 
toks velnias juodas, kokį jį piešia. Nuo kovo iki spalio seksis 
karingesniems žmonėms, kurie sugeba kovoti, siekdami tikslo. 
Sportininkai ar kandidatuojantys į aukštesnius postus gaus 
daugiau, pakils aukščiau, nei tikėjosi. Kovo  trečia dekada bus 
palanki santuokai, atostogoms, darbui keisti. Visus metus 
gali sunkiau sektis susikaupti protiniam darbui, bet nėra ko 
jaudintis. Sportuokite daugiau.

JAutis
Metai neblogi, laimės užsispyrę 
darbštuoliai, kurie daug nesvarstys, o be 
atodairos dirbs. Gyvenimas jums mes 
iššūkius, o jūs juos įveiksite. Gyvenimas 
vėl mėgins jūsų kantrybę ir užsispyrimą, 
bet su viskuo lengvai susidorosite ir 
šių metų gyvenimo kovoje išeisite 
nugalėtojais. Vasarį ir kovą drąsiai 

veikite, ką sumanę, seksis lengviau, nei manote. Jausitės, lyg kažkas 
saugotų nuo nesėkmių. Net kovodami su sunkumais jausitės 
puikiai. Birželį ir rugpjūtį pirkite nekilnojamąjį turtą, reikalaukite 
aukštesnio posto. Santuokai palankus metas kovo mėnuo ir 
laikas nuo lapkričio pabaigos. Sunkiausias bus spalio mėnuo, tuo 
periodu reikėtų būti atsargesniems ir neplanuoti svarbių darbų. 
Atostogoms tinka visi metai, išskyrus spalį, aišku, jei sugebėsite 
atitrūkti nuo darbų, o darbo turėsite daug.

dvyniAi
Visus metus galite prasčiau jaustis, 
kūrybos sferoje dirbantys tai jaus 
labiau. Dvyniai ne tik menininko, bet 
ir politiko ženklas, taigi nerimo tikrai 
nepavyks atsikratyti abiejų profesijų 
atstovams. Visų kitų profesijų dvyniai 
bus labiau susibalansavę, jaus 
didesnę harmoniją su aplinka. Šiuos 

metus Dievulis jums skiria valiai ugdyti. Privalėsite stengtis 
sveikai gyventi, nes šiais metais įklimpti į priklausomybių 
liūną bus labai paprasta. Tėvai, turintys vaikus dvynius, turi 
ypač atkreipti dėmesį, kas su jais vyksta. Labai sėkmingas 
bus kovo mėnuo, birželis, rugpjūtis. Sunkesnis spalio mėnuo, 
tuomet nereikėtų per daug stengtis įveikti sunkumų, vertėtų 
palaukti lapkričio, kai viskas gali savaime susitvarkyti. Šiais 
metais daug pramogausite ir atostogausite.

vėžys
Labai smagūs metai vėžiams. Pavyks atsikratyti 
daug įsisenėjusių problemų, net iki spalio 
mėnesio jausite, kad tiesiog sekasi. Nesvarbu, apie 
ką besvajotumėte ar ką bedarytumėte, viskas 
pildysis. Net sėkmės periodu galite jausti nerimą, 
nesugebėjimą susikaupti, bet tai planetų įtaka, 
daugiau medituokite. Kovas, balandis, rugpjūtis 
ir rugsėjis padidėjusios sėkmės laikas, tuo metu 

darykite sunkiausius darbus, nes pavyks kalnus nuversti, tik verskite. Iki 
spalio palanku tuoktis, gimdyti vaikus. Kovo mėnesį galite įsimylėti, bet 
meilei tinka visi metai. Manau, kad po 2018 m. vienišių tarp vėžiukų 
nebeliks. Gera žinia ekstremalams, bus mažesnė nelaimingų atsitikimų 
tikimybė, bet dėl šio klausimo būtina individuali astrologo konsultacija. 
Nuo spalio būkite atsargesni - jūsų sėkmė tuo metu atostogaus. 

LiūtAs
Iki rugsėjo privalėsite saugotis net savo šešėlio. 
Pasistenkite išlikti stebėtojai, o ne vertintojai. Jei kas 
nors šiais metais klaus jūsų nuomonės, atsakykite: 
„taip“, „ne“, „nežinau“, „gali būti“... Svarbiausia niekur 
nesikišti. Sausis - puikių idėjų metas, galite suvokti, 
ką privalote padaryti, kad būtumėte sveiki, laimingi, 
turtingi, tik tas idėjas įgyvendinsite vėliau. Gal 
net kitais metais. Visus metus galite turėti bėdų 

su meilės reikalais, kai visi džiaugsis santykiais, tuoksis, gimdys vaikus, jūs 
nesuprasite, kas vyksta su jūsų meile, kodėl nesusikalbate su antrąja puse. 
Svarbius sprendimus priimkite jums palankiausiais mėnesiais - sausį,  vasario 
pirmoje pusėje, balandį, liepą, rugsėjį ir gruodžio antroje pusėje. Gruodį 
atsigausite, papurtysite savo karčius ir vėl iš katino virsite liūtu.

MergeLė 
Šiais metais privalėsite palaikyti dvasinės 
sveikatos pusiausvyrą, nes ji lems, ar metai 
bus daugiau  sėkmingi ar mažiau. Tibeto 
gydytojai sako, jei nori būti sveikas, dar daugiau 
judėk ir dar mažiau valgyk. Šis pasakymas tiks 
visiems metams. Taigi sportas ir judėjimas 
šiais metais bus jūsų sėkmės garantas. Visus 
metus džiaugsitės sustiprėjusia valia, todėl šie 

metai palankūs baigti visus pradėtus darbus, mesti antsvorį, pradėti 
sportuoti, baigti nepabaigtus mokslus ir t.t. Nuo balandžio iki rugsėjo 
puikiai seksis meilės reikaliukai, net užkietėję vienišiai džiaugsis sutiktais 
partneriais. Taip pat bus palanku tuoktis, bet datą būtina suderinti su 
astrologu, nes bus kelios dienos, kai tai daryti bus nepalanku. Gegužė ir 
spalis - tinkamas metas staigiai pakeisti viską - darbą, namus, valstybę.
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Vaivos Budraitytės prognozė
metų horoskopas

SkorpionaS
Na, jums labai sekasi, šie metai bus 
net geresni nei praėjusieji. Šiais metais 
skorpionas bus vienas sėkmingiausių ženklų. 
Na, bet ir ant saulės būna dėmelių, todėl ir 
jums galima prastesnė finansinė situacija, nei 
planuojate ar tikitės. Visus metus teks labai 
rimtai planuoti savo biudžetą. Nepasiduokite 
pagundoms leisti pinigus, ypač balandį ir 
gruodį. Liepą ir rugpjūtį ilsėkitės, nieko naujo 

nepradėkite. Šiuo periodu galios taisyklė, kad žmogus pats sau 
priešas, taigi neskriauskite savęs. Palankūs metai plėtoti kūrybines 
galias, dvasinį augimą ir, aišku, meilę. Visi metai tinka santuokai, 
gimdyti vaikus. Net jūsų namų augintiniai gali pradžiuginti 
gausesne vada nei įprastai. Tikėtina daug nelauktų sėkmių.

ŠaulyS 
Šie metai bus visiškai kitokie nei praėję, 
visas periodas bus pažymėtas šiokiu tokiu 
liūdesiu. Taigi, kad galėtumėte palaikyti 2017 
metų lygį, turėsite sutelkti visą savo valią, 
įjungti protą tikslams siekti. Geresni periodai 
laukia kovą, visą vasarą, spalį, lapkritį. Nuo 
balandžio visokeriopai pagerės savijauta. 
Birželio antrą pusę skirkite atostogoms, 

pramogoms, pasilepinimams. Vasarį, gegužę ir rugsėjį būkite 
atsargesni, nes tai ne jūsų laikas. Sausio pirmoje pusėje venkite 
ekstremalaus vairavimo ar ekstremalaus sporto. Nuo kovo prasidės 
puikus laikas, kuris tęsis iki metų pabaigos, jis lems norą, galimybę 
išmokti kažką naujo.

SvarStyklėS
Šiais metais antras pusmetis  jums bus kur kas 
sėkmingesnis nei pirmas. Svarbiausius darbus 
palikite birželiui ir vėlesniam laikui. Atsargūs 
būkite kovo mėnesį, ypač tie, kurie gali turėti 
problemų su nelegaliais pinigais. Balandį - 
saugokite reputaciją. Visi kiti periodai bus 
pakankamai lengvi. Nereikės didelių pastangų 
norint kažką nuveikti. Visus metus puikiai 
klostysis piniginiai dalykai. Turėsite galimybę 

dirbti ir uždirbti. Pajamas gausite iš kelių šaltinių. Rugsėjį kurkite naujas 
įmones, darbo vietas, ieškokite naujo ar papildomo darbo. Taip pat 
sėkmingai klostysis meilės reikalai. Palankūs metai susilaukti vaikų ar 
anūkų. Jaunieji svarstyklių atstovai turi neužmiršti, kad ir nuo bučinukų 
gimsta vaikai. Laukia turtingi metai. vandeniS

Labai margi metai, negalima sakyti, 
kad prasti, bet, kad pasijustumėte 
gerai, teks įdėti daug pastangų. Visą 
periodą turėsite stengtis išlaikyti 
uždirbtus nuopelnus, gėrybes. Šiais 
metais geriau nieko nepradėti, 
niekur nesikišti ir su niekuo 
nekonkuruoti, tiesiog būti gyvenimo 

stebėtoju. Visus metus geriau būti pavaldiniu, nei dirbti 
sau. Birželį, liepą ir rugpjūtį nevažiuoti į neramius planetos 
taškus, nedalyvauti dideliuose žmonių sambūriuose. Nuo 
rugpjūčio atsigausite, pajusite grįžtančią sėkmę, darbai duos 
norimų rezultatų. Antroje metų pusėje pirksite ar tobulinsite 
nekilnojamąjį turtą. Sulauksite netikėtos dovanos ar palikimo. 
Visus metus turėsite rūpesčių dėl vyresnio amžiaus žmonių.

ožiaragiS
Tikrai daug geresni, sėkmingesni 
metai nei praėję, galite tikėtis 
likimo dovanų. Na, reikėtų 
pažymėti sėkmės periodą darbe 
nuo balandžio vidurio iki rugsėjo 
pabaigos. Tuo pat metu seksis 
visi meilės reikalai, jei sumąstėte 
tuoktis - pats laikas. Ožiaragiai turi 

polinkį į vienatvę, taigi šie metai - vienatvės pabaiga, net 
užkietėję viengungiai susiras porą. Visi metai palankūs 
pradėti kažką naujo, siekti naujų tikslų, aukštumų, ginti 
mokslinius darbus, kurti nerealius projektus. Vasarį atsiras 
galimybės iš naujos veiklos gauti nemažas pajamas ir 
visiškai atstatyti 2017 metų suliesėjusį biudžetą. Kovas, 
balandis ir gegužės pradžia - sunkiausias metų periodas, 
tuo laikotarpiu nieko naujo nepradėkite.

žuvyS 
Tiesiog puikūs metai, kai galėsite 
save realizuoti visose srityse, pasiekti 
visus tikslus, tik nemiegokite, o 
kibkite į darbus, metai greitai 
praeis, o nuveikti darbai bus tvirtas 
pamatas ateičiai. Ką šiais metais 
nuveiksite, padaugės dešimteriopai. 
Tokio sėkmingo periodo gaila 

neišnaudoti. Visus metus lydės sėkmė meilėje, žuvelėms 
jausmai labai svarbūs, todėl dėl jausmų galite įkliūti į bėdą. 
Žiūrėkite, su kuo esate, ar tikrai tas žmogus nuoširdus. 
Menininkai sulauks pripažinimo ir apdovanojimų, net 
už senus nuopelnus. Visos pateiktos idėjos bus sutiktos 
geranoriškai ir joms bus pritariama. Prastesnis periodas 
vasaris, kai reikės pasisaugoti netikėtų konfliktų ar net 
agresijos jūsų atžvilgiu.

2018 metams
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Veidai

Nors Geltonojo Žemės Šuns metai prasidės tik vasario 16 dieną, Lietuva ir pasaulis juos pasitiks  
keičiantis kalendoriniams metams. Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo, kaip 
sutikti Naujus metus, kad 2018 m. Šuo atkreiptų į jus dėmesį ir ant uodegos atneštų sėkmę.

Kaip prisivilioti sėkmę 2018 m.? 
Naujametinis 

stalas
Švęsti Naujuosius privaloma sma-

giai, triukšmingai, gausiame gerų 
draugų būryje. Turi skambėti tranki 
muzika, dainos, šokiai iki ryto. Ant 
stalo šiais metais turi būti gausu mė-
sos patiekalų. Tiks įvairūs tartarai, 
karpačio iš jautienos ar anties krūtinė-
lės. Nenorintys žalios mėsos, gali ją 
pakeisti žuvimi - tunu, lašiša, skumb re 
ar mūsų taip mėgstama silke. Mėsą 
galima gaminti įvairiais būdais. Taip 
pat priraikykite pilną dubenį ruginės 
ir kvietinės duonos, galite nusipirkti 
rytietiškų duonų rinkinį. Prie pagrin-
dinių patiekalų labai tiks raugintos 
daržovės ir vaisiai: kopūstai, burokė-
liai, patisonai, česnakai, obuoliai ir kt. 
Ant stalo privalo būti ir saldumynų, 
geriausiai tiks: medus, džiovinti vai-
siai, chalva, rytietiški saldumynai. Net 
pyragą ar tortą geriausia pasigaminti 
ar įsigyti rytietišką.

naujųjų metų kodas
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Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ 

Apranga
2018 metus palankiausia su-

tikti apsirengus ryškiai geltonais 
ir rudais drabužiais. Grynoms 
spalvoms tiks aukščiausios koky-
bės velvetas, aksomas, kokybiški 
kuklūs papuošalai. Jei turite bliz-
gių drabužių, jie labai tiks stip
rioms asmenybėms, audinių ka-
ralius turėtų būti šilkas, bet galite 
rinktis šifoną, kaproną ir kitokias 
sintetines medžiagas. Papuošalai 
gali būti net ir iššaukiantys. Gy-
venime daug pasiekę žmonės drą-
siai gali rinktis pastelinius mėly-
nus ir karališko purpuro atspal-
vius, privalo puoštis prestižine 
juvelyrika. 

Naujamečiai 
ritualai 

Rekomenduoju nusipirkti 
pigių kaulų, iškepti orkaitėje 
ir gražiai papuošus pastatyti 
pietvakarių pusėje. Šalia pa-
statyti medinį dubenį su gėlu 
vandeniu. Tokia kompozicija 
pritrauks sėkmę 2018 metais. 
Šuo tikrai atkreips dėmesį į 
jūsų pastangas.

Simbolika
Naujųjų metų naktį būtinai turėkite 

šuns simbolį. Jis kaip totemas jus sau-
gos visus metus, o vienišiai turi turėti 
porelę. Norintys, kad sektųsi darbe, 
šuns atvaizdą turėkite ir darbo vietoje. 
Turintiems šunis nieko daug nereikia 
mąstyti  nufotografuokite jį ir pastaty-
kite nuotrauką ant darbo stalo, šalia 
savo artimųjų nuotraukos.

Namų 
dekoras
Švenčiant Geltonojo Že-

mės Šuns metus patalpoje 
turėtų dominuoti: geltonos, 
rudos, kavos su pienu ir ki-
tos šiltos žemės spalvos. 
Labai tiks rankų darbo pa-
puošalai: karpiniai, moliniai 
mažmožiai, mediniai žais-
liukai, šiaudų, šieno dirbi-
niai. Neš sėkmę ir vazoje 
pamerkta sausų linų puokš-
tė. Tinka vaško žvakės, jei 
neturite natūralaus vaško, 
tiks ir paprastos, įsigytos 
parduotuvėje, svarbu, kad 
jos būtų geltonos  šių metų 
spalvos.
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naujųjų metų kodas
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- XIX a. vidurys: didžiausiose Vokie-
tijos salėse koncertuoja pasaulinio lygio 
žvaigždė K.Šuman, kūrybos kančias iš-
gyvena R.Šumanas. Kelių į pripažinimą, 
o vėliau ir į Klaros širdį, ieško ir būsima 
muzikos žvaigždė J.Bramsas. Valda, sa-
kykite, kiek spektaklyje „Trio“ atsispin-
di realūs istoriniai įvykiai, biografiniai ir 
istoriniai faktai?

- Kūrinys yra paremtas autentiška trijų 
legendinių asmenybių istorija ir tikrais faktais. 
Tačiau pats pjesės audinys, scenos yra išgal-
votos, suimprovizuotos, sukurtos dramatur-
gės Israelos Margalit, kuri yra labiau žinoma 
kaip Izraelio pianistė. Šia pjese ji norėjo pa-
pasakoti apie moters - menininkės - likimą, 

būtį ir buitį. Spektaklis yra stilizuotas, perke-
liantis į neapibrėžtą laikotarpį, kalbama apie 
dalykus, kurie vyko tada ir vyksta šiandien. 
Scenografijos autorius yra pats režisierius Pe-
teris Galambosas, jis taip pat yra ir profesio-
nalus dailininkas, tapytojas. Režisierius mums 
atvirai pasakojo, kad pats yra praėjęs tokį me-
nininko kelią, apie kokį pasakojame spektak-
lyje (turiu omenyje R.Šumano personažą). 
Daug kas iš žiūrovų į spektaklį ateina apskri-
tai nieko nežinodami apie šių garsių muzikų 
gyvenimus, apie juos siejusią meilės istoriją. 
J.Bramsas iki pat savo mirties visus savo kū-
rinius dedikavo keturiolika metų už jį vyresnei 
Klarai, nors jiedu taip ir nesusituokė. J.Bram-
sas apskritai niekada nevedė.

- Spektaklyje daug temų: ir sutuok-
tinių santykiai, ir menininkų ambicijos, 
ir viską naikinanti liga, ir netikėta meilė 
vyresnei moteriai. Kuo šis spektaklis la-
biausiai žavi jus?

- Pjesė yra labai turtinga - čia ir įdomūs, 
daug kam nežinomi, istoriniai biografiniai fak-
tai, ir nuostabi meilės istorija, ir fantastiško 
grožio muzika... Tai pjesė apie moterį - meni-
ninkę. Ar įmanoma derinti kūrybą ir šeimą? Ar 
įmanoma nekonkuruoti su vyru, kai esi pasau-
linio lygio pianistė, nuo dvylikos metų koncer-
tuojanti didžiausiose koncertų salėse, o jis tuo 
metu dar mažai kam žinomas kompozitorius? 
Ar savaime suprantama, kad moteris turi au-
koti karjerą dėl šeimos? Ar vyras gali mylėti 
moterį, kuri yra „daugiau“ negu jis pats?

- Tai amžinai aktualūs klausimai, ku-
rie rūpėjo ir su jumis dirbusiam vengrų 
režisieriui P.Galambosui. Valda, kuo buvo 
įdomus ir išskirtinis šio spektaklio kūri-
mo laikas?

- Spektaklio sukūrimo procesas buvo 
išties ypatingas - ir dėl to, kad susidūrėme 
su genialiomis istorinėmis asmenybėmis: 

Valda Bičkutė: dovana prisiliesti, įkūnyti ypatingą moterį

TeaTras

Vilniaus mažajame teatre šventiniu laikotarpiu rodomas spektaklis „Trio“, pasakojantis 
apie garsių kompozitorių: Roberto Šumano, Klaros Vyk Šuman ir Johaneso Bramso gy-
venimą, kūrybos kančias, sudėtingus gyvenimo pasirinkimus ir meilės peripetijas. Gar-
sią XIX a. pianistę K.Šuman vaidinanti Valda BIčKuTė sako, kad ji labai myli šį spek-
taklį dėl daugelio priežasčių: asmenybių, temos, meilės ir šviesos vibracijų, kurias čia 
sudėjo visi kūrėjai, ir muzikos, kuri šventiniu laikotarpiu skambės ne tik scenoje, bet ir 
kitose teatro erdvėse.

Lauros Vansevičienės nuotr.
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TeaTras

J.Bramsu, R.Šumanu ir K.Šuman, ir dėl to, 
kad režisierius P.Galambosas buvo iš Vengri-
jos, nekalbantis nei angliškai, nei rusiškai, - 
tik gimtąja vengrų kalba. Dirbome su vertė-
ju ir lavinome telepatinį bendravimą, perim-
dami režisieriaus jausmus, įžvalgas neverba-
liniu būdu.

- Klara - nuo 12 metų koncertuojanti 
pianistė, kompozitorė, pedagogė, aštuo-
nių vaikų mama, R.Šumano žmona, 
J.Bramso mūza... Tiek daug gyvenimo 
vaidmenų. Kur jūs, kaip aktorė, dėlioja-
te akcentus, kas svarbiausia jums, ku-
riant garsios moters personažą?

- Kuo toliau, tuo labiau suvokiu šį perso-
nažą ir sudėtingą jos pasirinkimą būti mote-
rimi ir menininke. Tas pasirinkimas drama-
tiškas ir kartais neišvengiamas. Klarą jos vy-
ras ir mylimasis vadino Kiara, kas reiškia - 
šviesulys. Tuo metu ji buvo pasaulinio lygio 
žvaigždė, geniali pianistė ir tuo pat metu 8 

vaikų mama. Gimdymų buvo 10 ar 11, ne vi-
si vaikai išgyveno. Aš vis bandau suvokti, 
kiek Kiaroje turėjo būti tos šviesos, kad jos 
užtektų muzikai, vyrui, vaikams, žiūrovams, 
koncertams ir įkvėpimui, R.Šumanui ir 
J.Bramsui. Man didžiulė garbė ir dovana pri-
siliesti, įkūnyti šią ypatingą moterį!

- Jūs palietėte labai skausmingą te-
mą - moteriai tenkančius pasirinkimus. 
Ar pačiai teko tai išgyventi, patirti?

- Atsigręždama atgal aiškiai matau, kaip 
visada (sąmoningai ar nesąmoningai) rinkau-
si sceną ir aktorystę. Buvau godi, labai godi 
kūrybos, visą savo energiją atiduodavau pro-
fesijai. Po truputį atlaisvinu vietos savo są-
monėje asmeniniam gyvenimui, tačiau kar-
tais baiminuosi, kad ir scenai, ir šeimai ener-
gijos gali nepakakti. Kadangi esu šiek tiek 
perfekcionistė, bet kaip ar „pusiau“ man ne-
pavyksta. Linkiu sau pačiai susikurti tinkamą 
balansą.

- Spektaklyje „Trio“ skamba daug 
klasikinės muzikos: ne tik R.Šumano, 
J.Bramso, bet ir Liudviko van Bethove-
no kūriniai. Šventiniu laikotarpiu „Trio“ 
žiūrovai galės mėgautis muzika ne tik 
spektaklio metu, ji skambės teatro erd-
vėse...

- Spektaklyje skamba daug legendinių kū-
rinių - garsusis J.Bramso „Vengrų šokis“, vi-
siems puikiai pažįstama jo lopšinė, Bethove-
no „Apasionata“ ir daugelis kitų muzikos še-
devrų. Dramaturgė siekė, kad muzika spek-
taklyje taptų savarankišku personažu, savo-
tišku personažų sielų balsu. Žinau, kad kartais 
žiūrovai jungia „Shazam“ programėlę, kad 
sužinotų, kas tai per nuostabi muzika, tačiau 
spektaklio metu siūlau mėgautis reginiu, o 
namie paklausyti R.Šumano ir J.Bramso kū-
rinių.

- Šiame spektaklyje vaidinate su 
Mantu Vaitiekūnu, kuris ką tik sukūrė 
pagrindinį vaidmenį naujausiame Vil-
niaus mažojo teatro spektaklyje „Dviese 
sūpuoklėse“. Ar jau spėjote pamatyti 
naujausią savo kolegos darbą?

- Su Mantu Vaitiekūnu esame kursiokai, 
scenoje kartu jau 20 metų! Duetu vaidiname 
ne pirmą kartą ir tai yra nuostabu, kai part-
nerį jauti net nugara, pažįsti visas jo vibraci-
jas. Tai graži sielų draugystė, kai be kalbų 
suprantame vienas kitą, jaučiame malonumą 
būti scenoje. Į jo spektaklį „Dviese sūpuo k-
lėse“ ateisiu, kai tik galėsiu, nes dabar pati 
gyvenu intensyviu premjeriniu režimu ir kas 
vakarą būnu scenoje.

Valdą Bičkutę kalbino  
Rūta Jakimauskienė

Valda Bičkutė: dovana prisiliesti, įkūnyti ypatingą moterį

Spektaklis „Trio“ Vilniaus mažojo teatro scenoje - 

gruodžio 29 dieną ir 2018 m. sausio 27 d.

Scenos iš 
spektaklio „Trio“
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Kinas datos

TV laidų vedėja  
Rasa Tapinienė
1978 01 01

Dainininkas Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras
1973 12 30

TV laidų vedėja Eglė 
Daugėlaitė-Kryževičienė 
1988 01 04

Dizaineris  
Seržas Gandžumianas
1962 12 30

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

sveikina
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DžuDas Lo - apie grožį ir amžiaus krizę
Prieš pat Naujuosius metus - gruodžio 29 d. - savo 45-ąjį gimtadienį švęsiantis  
aktorius DžuDas Lo (Jude Law) sako, kad jam skųstis būtų nuodėmė. Jis talentingas, 
daug pasiekęs, turi penkis vaikus, dirba mėgstamą darbą, siekia savo svajonių ir  
nekantraudamas laukia, ką atneš dar vieni jo gyvenimo metai. Šiandien jis ramus  
ir patenkintas tuo, ką turi. Bet aktorius priduria, kad taip buvo toli gražu ne visada. 

■ Džudas Lo (Jude Law) gimė 1972 m. gruodžio 29 d. 
Londone, Didžiojoje Britanijoje
■ Savo kaip aktoriaus karjerą pradėjo 1987 m.
■ Aktorius buvo vedęs aktorę Sedi Frost (Sadie Frost) 
1997-2003 m., su ja susilaukė trijų vaikų:  
sūnų Raferčio (Rafferty, 21) ir Rudžio (Rudy, 15)  
bei dukters Airis (Iris, 17) 
■ 2009 m. jis susilaukė dukters Sofijos (Sophia, 8) 
su amerikiečių modeliu Samanta Burk (Samantha Burke), 
o 2015 m. jam gimė penktas vaikas - dukra Ada (2) nuo 
dainininkės Ketrinos Harding (Catherine Harding) 

DOsJĖ

Apie grožį

„Ar išorinis grožis mano adresu pritraukė nenorimo 

dėmesio? Galbūt. Ar jis paskatino kai kuriuos žmones 

domėtis manimi, o ne mano darbais? Retkarčiais. Bet, 

atvirai pasakius, neturiu teisės skųstis. Didžiuojuosi savo 

darbais ir jaučiuosi palaimintas už tokias galimybes. 

Turėjau ir turiu labai patogų gyvenimą. Todėl kaip  

44 metų aktorius negalėčiau prašyti nieko daugiau.“ 

Apie patriotiškumą
„Nesu didis patriotas, bet kai išvykstu iš Didžiosios 
Britanijos, jaučiuosi britas. Turiu prisipažinti, kad 
kartais mane aplanko mintis apie emigraciją, bet 
niekada tam rimtai nesiryžau. Pamenu, kai man buvo 
maždaug 30 metų, buvau vedęs, vaikai dar buvo 
maži, buvo kilusi idėja susirinkti daiktus ir keliauti. 
Bet to nepadariau. Mums visiems kartais pabosta 
vieta, kurioje gyvename, bet kai imame realiai galvoti 
apie išsikraustymą, kur keliautume? Gal po 20-30 
metų kur nors ir sugalvosiu apsigyventi. Bet šiandien 
aš planuoju išsikraustyti nebent iš Londono, bet ne 
Didžiosios Britanijos. Šiaip ar taip, tai neįvyks šiomis 
dienomis, kol vaikai dar maži ir lanko mokyklą.“ 

Apie socialinius tinklus
„Socialiniai tinklai man sukelia galvos skausmą. Tai sritis, 
kurioje jaučiuosi senas. Mano vaikai bando man paaiškinti, 
o aš žiūriu į tuos žmones ir klausiu: o kas jie tokie? Kodėl 
jie turi milijonus sekėjų? Kokia jų religija? O vaikai man 
sako: ne, tėti. Jei jie dėvi šituos drabužius, visi kiti juos 
pirks. Aš tai suprantu, bet nenoriu į tai veltis pats.“ 

Apie amžiaus krizę

„Aš manau, kad būdamas 44-erių patyriau krizę visko,  

ko tik buvo galima patirti. Būti laimingam ir jaustis 

patogiai su tuo, kas esi, yra labai svarbu. Ne visada toks 

buvau, bet šiuo metu esu patenkintas savo gyvenimu.“ 
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Kalėdinę 3d pasaKą „spragtuKas“ Vilniaus Katedros aiKštėje galima pamatyti
n gruodžio 29 d. tris kartus per vakarą: 17-17.15 val., 18.15-18.30 val., 20-20.15 val.

Organizatoriai įspėja, kad kalėdinės 3D pasakos seansų metu bus išjungiamas šalia Katedros esančių gatvių ir pastatų apšvietimas.

„Laisvalaikio“ inf.

 televizija ● kinas ● teatras ● kryžiažodžiai ● horoskopai
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Ypatinga dovana - 
kalėdinė 3D pasaka

Intriguojanti šių metų kalėdinės 3D pa-
sakos premjera įvyko gruodžio 25 d. 17 val. 
Visai šeimai skirta nauja kalėdinė 3D vaiz-
do projekcijų pasaka „Spragtukas“ šiais 

metais džiugina unikaliu scenarijumi, sa-
vita istorijos pagal E.T.A.Hofmano knygą 
„Spragtukas ir pelių karalius“ interpreta-
cija ir nuotaikingu muzikos takeliu.

Katedros fasadas virsta milžinišku 1 216 
kvadratinių metrų dydžio ekranu, kuris Ka-
tedros aikštės svečiams leidžia patekti į 
spalvingą ir paslaptingą naujos kalėdinės 
pasakos pasaulį. Įspūdingus pasakos efektus 
kuria keturi profesionalūs vaizdo serveriai 
ir projektoriai, šviesos ir lazerinė technika.

Vilniečių ir miesto svečių šventiniu laikotarpiu laukė tradicinė,  
bet nepaprasta dovana - nauja kalėdinė 3D pasaka „Spragtukas“.
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 20.30  Muzikinės kovos  15.15  „Grizis ir 
  lemingai“

 23.00  „Liusi 13.25  „Rožių karas“ 19.30  „Šrekas“

 TV8
6.25 Televitrina. 6.40 Ką pasakė Kakė Makė? 
6.55 Senoji animacija. 7.55 „Natalija“ (N-7). 
8.50 Menų sala. 9.15 „Aistros vynas“ 
(N-7). 10.10 Džeimio Oliverio patiekalai per 
15 minučių. 11.45 Komedija „Kalėdinių vestu-
vių pasaka“. 13.20 Komedija „Kalėdų senelių 
šeimynėlė“. 15.00 „Pamilti vėl“ (N-7). 16.00 
„Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 
18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.10 Romantinė 
drama „Viskas dėl Kalėdų, Eva“ (N-7). 22.50 
„Meilės miestas“ (N-7). 0.40 TV Pagalba 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-7). 
8.30 Savaitės kriminalai (N-7). 9.00 Žinios. 
10.00 Apie žūklę. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 14.25 Yra, 
kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 16.30 Savai-
tės kriminalai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
@rimvydasvalatka. 21.30 Info diena. 22.30 
Labas vakaras, Lietuva. 23.30 @rimvydasva-
latka. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.00 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Sidabrinis 
šilas“. 14.10 Vyriška/Moteriška. 15.15 Mados 
nuosprendis. 16.20 Susituokime. 17.05 Vyriš-
ka/Moteriška. 18.00 Sąmokslo teorija. 18.50 
Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 20.55 Juoktis leidžiama. 21.50 Kas? Kur? 
Kada? 23.30 Vakaras su Urgantu. 0.20 Muziki-
nis f. „Paprastas stebuklas“. 2.30 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 19.00 Žinios. 10.40, 19.45 Žinios. Vietos lai-
kas. 11.00 „Meilė už milijoną“. 17.40 Andrejus Ma-
lachovas. Tiesioginis eteris. 20.00 Humoro laida. 
22.30 „Nekalbėkite man apie jį“. 0.25 „Duenja“. 

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 9.05 Tinkama priemonė. 9.55 
„Šeimos dramos“. 11.35 Pati naudingiausia prog-
rama. 12.25 Rusiškas vairavimas. 12.55, 15.30 
Čapman paslaptys. 14.35 Keista byla. 16.20 „Im-
peratoriaus meilė“. 18.40 Tinkama priemonė. 19.30 
„Šeimos dramos“. 21.15 Žmonijos paslaptys su 
Olegu Šiškinu. 23.00 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiškas 
NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.25 
„Antras šansas“. 10.00 Detektyvinis f. „Kurtinys. 
Naujametis ateik, Naujieji metai“. 12.25, 15.30 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 16.05 Komedija „Vėl Naujieji!“ 18.50 „Šuo 
2“. 22.50 „Zacharas Prilepinas. Rusų kalbos pa-
mokos“. 23.20 „Uodega“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 7.55 Vilnoteka. 8.10 
Turistinė kelionė. 8.25, 17.55, 2.15 Naminu-
kai. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 18.20, 5.05 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.35, 23.10, 
5.40 Sveika, Polonija. 13.35, 17.20 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.40 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„Merginos nuotakos“. 15.20 „Komisaras Alek-
sas“. 16.15 Verta kalbėti. 17.45 Žodžių žaidi-
mas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „Vistuliada 9“. 
19.25 Baltijos jūra. 20.25 Laisvasis ekranas. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 
0.15 Lešekas Moždžeris & „Holland Baroque“ 
koncertas. 1.30 Pramoginė laida. 1.50 Laida 
iš Amerikos. 

 TV1000
9.55 „Septyneri metai Tibete“. 12.40 „Po prie-
danga“. 14.40 „Prabudimai“. 17.05 „Atsargiai! 
Durys užsidaro“. 19.10 „Su kirpėju Zohanu ge-
riau nejuokauk!“ 21.20 „Praktinė magija“. 23.20 
„Didelės akys“. 1.15 „Londono bulvaras“. 2.55 
„Matrica. Perkrauta“. 5.10 „Sensacija“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 12.00, 19.00, 5.00 Automobilių perparda-
vinėtojai. 7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30 
Greitai ir triukšmingai. 10.00, 18.00 Sandėlių 
medžiotojai. 11.00 Traukiniu į Aliaską. 13.00 
Turto gelbėtojai. 17.00 Didžiosios mašinos. 
21.00, 3.00 Teisingumas tamsiosiose giriose. 
22.00, 4.00 Aliaska: paskutinė riba. 23.00 Sek-
lių pėdsakais. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 
1.00 Sunkvežimių vairuotojai. 2.00 Kas dedasi 
Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00-18.00, 5.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 2.00 Turto gelbėtojai. 22.00, 
3.00 Statybos Pensilvanijos krante. 23.00, 4.00 
Vaiduoklių medžiotojai. 24.00 Kai puola vai-
duokliai. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

7.55 Animacinis f. 
„Madagaskaro  
pingvinai“ (N-7).

8.55 Juokingiausi 
Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.30 Filmas visai šeimai 
„Mažasis Kalėdų 
senelio padėjėjas“.

11.10 Filmas šeimai „Trys 
Kalėdų uodegėlės“.

13.00 Animacinis f. 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Šrekas“ (N-7).
21.10 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Galaktikos  
sergėtojai“ (N-7).

23.30 „Grėsmingasis 
aštuonetas“ (N-14).

2.40 Komedija „Pakvaišę 
dėl Merės“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

7.30 Animacinis f. 
„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.30 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Nuotykių f. „Karibų 

piratai. Ant keistų 
bangų“ (N-7).

23.45 Komedija „Pagirių 
žaidynės“ (S).

1.15 Kriminalinė 
komedija  
„Pagirios 3. Velniai 
žino kur“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 5“ (N-7).
11.40 Stilius.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastiškas veiksmo 

trileris „Liusi“ (N-14).
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svarbios detalės.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

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

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

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

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

11.35 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 Ekstrasensų mūšis.
21.30 Fantastinis 

siaubo trileris 
„Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė“ (N-14).

23.10 Veiksmo trileris 
„Karo menas. 
Atpildas“ (N-14).

0.40 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

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

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 4 kampai.
7.20 Moterų balsas. 

Dabar.
8.20 Gyvenimo būdas 

(N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Juodosios katės“ 

(N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 „Gluchariovas“ 

(N-7).
1.05 „Delta“ (N-7).
2.50 „Albanas“ (N-7).
3.35 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
4.20 „Rojus“ (N-7).
5.10 Dokumentinis f. 

„Pasaulis iš viršaus“ 
(N-7).

6.10 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Vaidybinis f. 

„Riešutų duona“. 
7.10 „Riteris Rūdžius“.
7.25 „Heidė“.
7.50 „Gnomeo ir 

Džuljeta“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 J.Erlicko autorinis 

vakaras „Baltais 
klavišais per juodą 
gyvenimą“. 2012 m. 

13.15 „Martyno Liuterio 
gyvenimas“. 6 s. 

13.30 Legendos.
14.15 Dokumentinis f. 

„Auksinė komanda“.
15.15 „Grizis ir lemingai“.
15.25 „Vakaro pasakėlės“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Drama „Mažumą 

kitokia“ (N-14).
22.50 Klasikos ir roko 

šventė. 
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Bliuzo vakaras. 
2.00 Lietuvos nacionalinio 

operos ir baleto teatro 
choro koncertas.

 11.35  „Diag nozė - 
  žmogžudystė“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

8.15 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Velvet“ (N-7).
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 Trileris 
„Penktadienis tinkle“.

22.45 Snobo kinas. 
Fantastinė drama 
„Pasakų pasaka“ 
(N-14).

1.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
1.45 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

2.30 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

3.15 Detektyvas 
„Prancūziška 
žmogžudystė. Salos 
paslaptys“ (N-14).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).
11.30 „Rouzvudas“ 

(N-7).
12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Drama „Aš - ketvir-
tas“ (N-7).

0.45 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti“ 
(N-14).

2.25 Rizikingiausi 
policijos  
darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Pamatyti 
vaivorykštę“  
(N-7).

11.30 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

12.00 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

13.00 Siaubingi namai.
14.00 Pinigai iš nieko.
14.55 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
16.00 Skaniausias gatvės 

maistas.
17.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
19.00 „Sviridovai“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Kino automobiliai.
21.00 Pagaliau 

penktadienis! 
„Kubietiškas  
šėlsmas“ (N-7).

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 Kriminalinis 
veiksmo trileris 
„Linkėjimai iš 
Paryžiaus“ (N-14).

„GALAKTIKOS SERGĖTOJAI“
Fantastinis veiksmo Filmas. 
JAV. 2014.
Režisierius: James Gunn.
Vaidina: Chris Pratt, Vin Diesel, 
Bradley Cooper.

Džeisonas Kvilas ambicingas pilo-
tas. Netikėtai jo rankose atsiduria 
reta relikvija, bet dėl šios vagystės 
piratų vadas paskelbia didžiulę 
premiją už Kvilo galvą. 

„PASAKŲ PASAKA“
Fantastinė drama. D.Britanija,
Italija, Prancūzija. 2015.
Režisierius: Matteo Garrone.
Vaidina: Salma Hayek, 
Vincent Cassel, Toby Jones.

Pasaka persunkta skausmo, vidinių 
prieštaravimų. Pasakojamos trys skir-
tingos istorijos. Visi personažai siejasi 
savo nenumaldomais troškimais. 
Išryškinamos blogosios veikėjų savy-
bės: godumas, pavydas, neapykanta... 

gruodžio 29 d.

 21.00  „Kubietiškas 
  šėlsmas“

 18.00  „CSI 
  kriminalistai“

 20.00  „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“

 AnImAL PLAnET
7.25, 11.00 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 
8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15 Mieliausi naminiai gyvūnai Amerikoje. 
10.05, 14.40, 22.55 Neištirtos salos. 11.55 Ban-
ginių karai. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 
17.25, 21.05 Nacionalinis parkas. 18.20, 22.00 
Afrikos autsaideriai. 20.10 Laukiniai gyvūnai. 

 SPORT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Golden State „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 9.10 „Strawberry Fields 
Cup 2017“. Pirmasis pusfinalis. 10.00 „Strawber-
ry Fields Cup 2017“. Finalas. 11.00 „NBA Action“. 
11.30 „CrossFit Games“. Antra laida (moterų 
jėgos rungtys). 12.10 KOK 48 World Grand Prix. 
Moldova. 2017. 2 d. 14.30 Dailusis čiuožimas. 
„Šventinis ledo karnavalas“. 15.30 ATP 250 teniso 
turnyras. Marakešas. 18.00 „Strawberry Fields 
Cup 2017“. Pirmasis pusfinalis. 18.50 „Straw-
berry Fields Cup 2017“. Finalas. 19.50 NBA 
krepšinio lyga. Gražiausi sezono momentai. 20.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 21.00 „CrossFit Games“. Antra 
laida (rungtys: moterų bėgimas, vyrų jėgos). 
21.45 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Kro-
tonės „F.C.Crotone“ - Neapolio „SSC Napoli“. 
23.50 KOK-49 World Grand Prix. Talinas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - 
„Real“. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Olympiacos“. 11.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Crystal Palace“ - „Arsenal“. 13.00 
„Mobil-1“ The Grid lenktynės. 13.30 Premier 
lygos apžvalga. 14.30 Smiginis. Pasaulio čem-
pionatas. 13 diena. Tiesioginė transliacija. 
18.45 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 21.15 Krepši-
nis. Eurolyga. „Baskonia“ - CSKA. Tiesioginė 
transliacija. 23.30 Krepšinis. Eurolyga. „Armani 
Olimpia“ - „Crvena Zvezda“. 1.30 Smiginis. 
Pasaulio čempionatas. 13 diena. 

 EuROSPORT
6.45, 10.35, 14.00, 18.45, 22.00, 2.30, 4.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 
8.30, 17.00, 21.00, 24.00, 3.00 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. Keturių kalnų turnyras. 
9.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30, 1.00, 5.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 10.30 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 20.55 
Sporto naujienos. 

„KARIBŲ PIRATAI. AnT KEISTŲ BAnGŲ“
nuotykių Filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Rob Marshall.
Vaidina: Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane.

Piratų kapitono Džeko Sperou laivas leidžiasi į ketvirtąją kelionę ant 
keistų ir audringų bangų. Pagrindinis šios kelionės tikslas - rasti amžinos 
jaunystės šaltinį. Pavojingose jūrose Džeką lydi moteris iš pirato praei-
ties - Andželina. Beplaukdami jie s usidurs su klastinguoju Juodabarzdžiu. 
Džekas nežino ko bijo labiau - Juodabarzdžio ar kadaise mylėtos moters.

„AŠ - KETVIRTAS“
drama. JAV. 2012.
Režisierius: D.J.Caruso.
Vaidina: Alex Pettyfer, Timothy 
Olyphant, Dianna Agron.

Žemė tapo prieglobsčiu devy-
niems medžiojamiems ateiviams. 
Kartu su savo globėjais jie ieško 
saugiausių vietų ir tikisi likti gyvi. 
Galingi priešai naikina juos eilės 
tvarka. Džonas - ketvirtas...

TV3
21.10

TV6
22.30

TV1
22.45

LnK
21.00

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. „Legen

da apie Korą“ (N7).
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.30 „Madagaskaro 

pingvinai“ (N7).
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N7).
10.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N7).
11.00 Filmas šeimai „Snie

go drakonas“ (N7).
12.50 Komedija „Kadetė 

Kelė“ (N7).
14.50 Filmas šeimai „Kaip 

sukurti tobulą vaiki
ną“ (N7).

16.40 Komedija „Džonsonų 
atostogos“ (N7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 „Eurojackpot“. 
Loterija.

19.30 Komedija „Ponas 
Bynas“ (N7).

21.15 Veiksmo f. „Fenikso 
skrydis“ (N7).

23.25 Drama „Pompėja“. 
1 s. (N7).

3.00 Fantastinis veiksmo f. 
„Galaktikos  
sergėtojai“ (N7).

6.10 Dienos programa.
6.15 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

6.40 Animacinis f. „Nepap
rastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

7.05 Animacinis f. 
„Ančiukai Duoniukai“.

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

8.30 Animacinis f. 
„Stebuklų namai“.

10.00 Animacinis f. 
„Madagaskaras“.

11.35 Nuotykių f. „Haris 
Poteris ir Fenikso 
brolija“ (N7).

14.10 Filmas šeimai 
„Kempiniukas 
Plačiakelnis 2“.

15.50 Veiksmo komedija 
„Nacionalinis  
saugumas“ (N7).

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. „Ralfas 

griovėjas“.
21.25 Nuotykių filmas 

šeimai „Kelionė į 
raganų kalną“ (N7).

23.20 Romantinė komedija 
„Seks video“ (S).

1.00 Komedija „Pagirių 
žaidynės“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2“.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
7.30 „Detektyvė Miretė“.
7.45 „Džeronimas 3“.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
11.50, 1.10 „Lūšies šuolis“.
12.45, 2.05 „Legendiniai 

Mada  gaskaro lemūrai“.
13.40 TV serialas „Puaro“. 
15.15 „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Dainuoju Lietuvą. 

Šventinės dainos.
23.45 Romantinė komedija 

„Mano Kalėdų svajo
nė“ (subtitruota, N7).

2.55 Klausimėlis.lt.

 21.00  Dainuoju Lietuvą 14.50  „Kaip sukurti 
  tobulą vaikiną“

ŠeŠtadienis

„ŠUNIŠKOS KALĖDOS“
Romantinė dRama. JAV. 2015.
Režisierė: Letia Clouston.
Vaidina: Jonathan Bennett, Lexi Giovagnoli, Dina Meyer.

Iki Kalėdų liko penkios dienos ir Liusė sužino, kad jos kreditinė kortelė 
užblokuota. O kaip jos kalėdinės dovanos? Kad ir kaip nemėgtų šunų, 
priima pasiūlymą užsidirbti vedžiodama turtingos verslininkės augintinį. 
Tai tikriausiai pačios blogiausios Kalėdos - galvoja Liusė, kol vieno pasi-
vaikščiojimo metu neatsitrenkia į žavingąjį Dyną, vedžiojantį savo šunelį.

rekomenduoja

„FENIKSO SKRYDIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: John Moore.
Vaidina: Dennis Quaid, 
Tyrese Gibson, Giovanni Ribisi.

Mongolijos dykumoje sudužus lėk-
tuvui, likę gyvi žmonės nusprendžia 
padaryti neįmanoma - iš nuolaužų 
pastatyti naują lėktuvą. Jiems prade-
da vadovauti tokios patirties turintis 
inžinierius. Tiesa, jo kurti lėktuvai - tik 
maži radijo bangomis valdomi mo-
deliai. Laikas spaudžia, o praūžusi 
smėlio audra, atrodo, sunaikina li-
kusias viltis namo grįžti gyviems...

„KELIONĖ Į RAGANŲ KALNĄ“
nuotykių filmas šeimai. JAV. 2009.
Režisierius: Andy Fickman.
Vaidina: Dwayne Johnson, 
Alexander Ludwig, Carla Gugino.

Mažieji Sara ir Tonis - užsimaskavę 
ateiviai. Žinoma, Las Vegaso taksi 
vairuotojas Džekas, vaikams įgriu-
vus į jo automobilį, to tikrai nepa-
galvoja. Netrukus jis supranta, kad 
jo keleiviai - ypatingi. Nuotykių 
karuselė pradeda suktis neregė-
tu greičiu, herojus atvesdama iki 
kalno Nevados valstijoje. Kuo ypa-
tingas šis Raganų kalnas?

„SARGYBINIS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2006.
Režisierius: Clark Johnson.
Vaidina: Michael Douglas, 
Kim Basinger, Kiefer Sutherland.

Slaptosios tarnybos veteranas Pitas 
Harisonas - tikra šios organizacijos 
legenda. Pito patirtis ir profesio-
nalumas - neabejotini, reputacija - 
nepriekaištinga. Tačiau netikėtai tai 
reputacijai suduodamas triuškina-
mas smūgis. Netikėti įvykiai jam visą 
gyvenimą apverčia aukštyn kojomis. 

TV3
21.15

 TV8
6.50 Televitrina. 7.05 Senoji animacija. 8.20 
Filmas šeimai „Kalėdų senelio paslaptis“. 10.00 
Filmas šeimai „Sugauk Kalėdų žvaigždę“. 11.45 
Filmas šeimai „Meilė Kalėdoms“. 13.20 Prem
jera! Komedija „Kalėdinis netikėtumas“ (N7). 
15.00 Tavo augintinis. 15.30 Menų sala. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių. 
16.30 Romantinė drama „Šuniškos Kalėdos“. 
18.15 Romantinė drama „Princas Kalėdoms“ 
(N7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani
macija. 21.05 Romantinė drama „Kalėdų stotis“ 
(N7). 22.50 Romantinė drama „Nuotaka Kalė
doms“ (N7). 0.25 Romantinė drama „Princas 
Kalėdoms“ (N7). 1.55 Romantinė drama „Šu
niškos Kalėdos“. 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Savaitės kriminalai (N7). 15.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 16.00 KK2 (N7). 18.00 Vilniečiai. 
18.35 Farai (N7). 19.00 Savaitės kriminalai 
(N7). 19.30 Pasivaikščiojimai. 20.05 Kitu 
kampu. 21.00 Yra, kaip yra (N7). 22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (N7). 24.00 Dabar pasauly
je. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skam
butis (N7). 4.10 Tauro ragas (N7). 4.35 Apie 
žūklę. 5.05 Autopilotas. 5.30 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Vaikų klubas. 7.45 Komedija „Pamenu  
nepamenu“. 9.15 „Kaip Ivanas Vasiljevičius keitė 
profesiją?“ 10.15 Skanėstas. 11.30 „Pelenė“. 
13.00 Juoktis leidžiama. 13.40 Naujametinė ko
medija „Viskas išsipildys!“ 15.20 Autorius užve
da. 17.15 Vakaro naujienos. 17.30 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 18.55 Šiandien vakare. 20.00 
Laikas. 20.20 Šiandien vakare.  21.55 Jumorina. 
23.25 Komedija „Sėkmės horoskopas“. 1.00 Ko
medija „Šuo Barbosas ir nepaprastas Krosas“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
8.10 „Dryžuotasis reisas“. 10.00, 19.00 Žinios. 10.20 
Žinios. Vietos laikas. 10.40 Humoras! Humoras! 
Humoras! 13.05 Viskas bus gerai! 17.00 „Sveikas, 
Andrejau“. 20.00 „Kryžkelė“. 23.50 „Karnavalas“. 

 REN
6.50 „Kareiviai“. 9.05 „Kiekvienam po katinėlį“. 9.45 
Žiūrėti visiems! 10.35 Mintransas. 11.10 Sąžinin
gas remontas. 11.45 Pati naudingiausia programa. 
12.35 Rusiškas vairavimas. 13.20 Šokiruojančių 
hipotezių diena. 17.30 „Kareiviai: Labas, kuopa, 
Nauji Metai“. 19.20 Michailo Zadornovo koncertas. 
1.05 Komedija „Superuošvė nevykėliui“. 

TV8
16.30

BTV
22.25

 19.30  „Ralfas griovėjas“

LNK
21.25
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6.00 TV serialas 
„Diagnoz� - 
�mog�udyst�“ 
(N-7).

8.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie ��kl�.
10.00 Komedija 

„Nutr�k� nuo
grandin�s“.

10.30 „Pragaro katyt�“.
11.30 „Haski� kelias“.
12.40 „Reali mistika“ 

(N-7).
13.50 „Vanity Fair. 

Visi�kai slaptai“ 
(N-7).

14.50 „Kas �udikas?“ 
(N-7).

17.00 LKL �empionatas. 
„Juventus“ - 
„�algiris“. 
Tiesiogin� 
transliacija

19.30 Muzikin� kauk�. 
Superfinalas. 
Ved�jas 
A.Ramanauskas

22.25 Veiksmo 
trileris „Sargybinis“ 
(N-7).

0.20 Mistikos trileris 
„�m�kl� 
namai“ (S).

1.45 TV serialas „Pasiut� 
�unys“ (N-14).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuv�.
7.00 Dokumentinis f. 

„Sumaniausi 
gyv�nai“ (N-7).

9.00 Gyvenimo b�das 
(N-7).

10.00 Moter� balsas. 
Dabar.

11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Tyl�s balsai“.
14.55 Dokumentinis f. 

„Ekspedicija „Vilkas“ 
(1) (N-7).

16.00 �inios. Orai.
16.20 Mano Europos 

Parlamentas.
16.50 Dokumentinis f. 

„Ekspe dicija „Vilkas“ 
(N-7).

18.00 �inios. Orai.
18.20 „Pasaulio turg�s. 

Jeruzal�“ (N-7).
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 �inios. Orai.
20.30 Veiksmo f. 

„Bach�ras“ (N-7).
22.30 �inios. Orai.
23.00 Kriminalin� drama 

„Lemtingas pana�u-
mas“ (1-4 s.) (N-7).

2.50 Dokumentinis f. 
„Ekspedicija „Vilkas“ 
(1, 2) (N-7).

4.30 Dokumentinis f. 
„Sumaniausi gyv�-
nai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Rus� gatv�.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pa�velk � profesij� 

kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 VIII Nacionalinis 

moksleivi� muzikos 
k�rini� konkursas 
„Mano nata“.

12.25 Fiodoras Dostojevs-
kis. „Stepan�ikovo 
dvaras ir jo gyvento-
jai“. TV filmas. 1, 2 d. 

15.00 „Gimin�s“.
15.55 D�iaze tik merginos. 
17.05 Dokumentinis f. 

„Patrisas �ero. Kino 
pamoka“.

19.00 Kal�d� koncertas 
„Ateikite �mon�s“. 
Tiesiogin� transliacija 
i� Vilniaus Bernardin� 
ba�ny�ios.

20.40 Stambiu planu.
21.25 Komedija „Mes tiki-

me Diev�“ (N-14).
23.00 „Untold Story“. 

Gru p�s „Colours of 
Bubbles“ ir �v.Kristo-
foro kamerinio 
orkestro koncertas.

0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Drama „Ma�um� 

kitokia“ (N-14).

6.20 Teleparduotuv�.
6.50 „Monstr� 

karai“.
7.50 Daktaras Ozas. 

�eimos 
gydytojo 
patarimai (N-7).

8.45 „Surikat� namai“.
9.15 Anapus 

ne�inomyb�s 
(N-7).

10.15 „Akloji“.
10.50 „B�r�ja“.
12.00 „Nekviesta meil�“.
14.00 Pasisv�r� ir 

laimingi.
15.00 „�irdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.00 „B�r�ja“.
19.00 „Didingasis 

am�ius. 
Jos didenyb� 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas. „Perlo“ 
pensionas“ 
(N-14).

22.40 „T�vas 
Motiejus“ (1) 
(N-7).

0.30 Fantastin� drama 
„Pasak� pasaka“ 
(N-14).

2.30 Trileris „Penktadienis 
tinkle“.

3.55 Pasisv�r� ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „Mes mylim 

pingvinus!“
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 Statyb� gidas.
9.30 I� peties (N-7).
10.30 Lietuvos mokykl� 

�aidyn�s.
11.00 I�likimas (N-7).
12.00 Joki� kli��i�! 

(N-7).
13.00 „Be�d�ion�s. 

Nepaprast� 
gyv�n� �eima“ 
(N-7).

14.00 „�ygis per 
Himalajus“ (N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 I� peties (N-7).
17.00 Sand�li� karai 

(N-7).
18.00 Dain� dvikova.
18.30 Lietuvos talentai 

(N-7).
21.30 TV3 �inios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Terminatorius 2. 
Teismo diena“ 
(N-14).

1.15 Drama „A� - ketvir-
tas“ (N-7).

3.00 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 „Blogiau neb�na“ 
(N-7).

10.30 Pinigai i� nieko.
11.30 „Sviridovai“ 

(N-7).
12.30 „Mega virtuv�s“.
13.30 Siaubingi namai.
14.25 Animacinis 

nuotyki� f. 
„Munis: ma�asis 
M�nulio 
glob�jas“.

16.00 Kino 
automobiliai.

16.30 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

17.35 �eimos vakaras. 
„Sniego 
karalien� 2“.

19.00 Skaniausias gatv�s 
maistas.

20.00 Dokumentinis f. 
„D�ono Kened�io 
nu�udymas“.

21.00 „Pamatyti 
vaivoryk�t�“ 
(N-7).

22.00 „Fortitudas“ 
(N-14).

23.00 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

0.05 Klaip�dos patruliai 
(N-7).

0.35 „Sviridovai“ 
(N-7).

 0.50  „Ma�um� kitokia“ 11.00  „Detektyvas 
  Morsas“

 11.30  „Haski� kelias“  14.25  „Munis: ma�asis
  M�nulio glob�jas“

 19.00  „Didingasis am�ius. 
Jos didenyb� Kiosem“

TV PROGRAMAgruodžio 30 d.

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.50 Vaik� klubas. 7.45 Komedija „Pamenu - 
nepamenu“. 9.15 „Kaip Ivanas Vasiljevi�ius keit� 
profesij�?“ 10.15 Skan�stas. 11.30 „Pelen�“. 
13.00 Juoktis leid�iama. 13.40 Naujametin� ko-
medija „Viskas i�sipildys!“ 15.20 Autorius u�ve-
da. 17.15 Vakaro naujienos. 17.30 Kas nori tapti 
milijonieriumi? 18.55 �iandien vakare. 20.00 
Laikas. 20.20 �iandien vakare.  21.55 Jumorina. 
23.25 Komedija „S�km�s horoskopas“. 1.00 Ko-
medija „�uo Barbosas ir nepaprastas Krosas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
8.10 „Dry�uotasis reisas“. 10.00, 19.00 �inios. 10.20 
�inios. Vietos laikas. 10.40 Humoras! Humoras! 
Humoras! 13.05 Viskas bus gerai! 17.00 „Sveikas, 
Andrejau“. 20.00 „Kry�kel�“. 23.50 „Karnavalas“. 

 REN
6.50 „Kareiviai“. 9.05 „Kiekvienam po katin�l�“. 9.45 
�i�r�ti visiems! 10.35 Mintransas. 11.10 S��inin-
gas remontas. 11.45 Pati naudingiausia programa. 
12.35 Rusi�kas vairavimas. 13.20 �okiruojan�i� 
hipotezi� diena. 17.30 „Kareiviai: Labas, kuopa, 
Nauji Metai“. 19.20 Michailo Zadornovo koncertas. 
1.05 Komedija „Superuo�v� nevyk�liui“. 

 NTV MIR
6.30 Ekskliuzyvas. 7.00, 9.00, 18.00 �iandien. 
7.25 Ap�i�ra. 7.55 Naujas namas. 8.30 Gami-
name su A.Zyminu. 9.25 Pagrindinis kelias. 
10.05 Gyvas ir negyvas maistas. 11.00 Buto 
klausimas. 12.05 Vartotoj� prie�i�ra. 13.15 
„Muchtaras. Naujas p�dsakas“. 15.05 Va-
�iuosime, pavalgysime! 16.00 Milijono verta 
paslaptis. 18.40 „�uo 2“. 22.35 „Tarptautin� 
pj�klorama“ su T.Koesajanu. 23.25 „Itigelovas. 
Mirties n�ra“. 0.15 „Purvinas darbas“. 3.40 
„Kurtinys. Sugr��imas“. 

 TV POLONIA
7.10 „Laim�s spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusry�ius. 11.55 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.20 „T�vas Mateu�as“. 14.15 „Ir 
g�riui, ir blogiui“. 15.15 Tai buvo rokas! 
I�gyvenk tai pats. 16.00 Okrasa lau�o taisyk-
les. 16.30 M�s� namuose kalbama lenki�kai. 
17.00 Kult�ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenk�@
lenk� �odynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meil�“. 19.50 Kabaret� laida. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 �inios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „1920. Karas ir 
meil�“. 22.35, 4.35 „Du m�nuliai“. 0.55 Pra-
mogin� laida. 

 TV1000
7.10 „Praktin� magija“. 9.10 „Su kirp�ju Zoha-
nu geriau nejuokauk!“ 11.20 „Matrica“. 14.05 
„Matrica. Perkrauta“. 16.40 „Matrica. Revoliu-
cijos“. 19.10 „�eimos galva“. 21.30 „Tauri� 
riteris“. 23.45 „Holograma karaliui“. 1.35 „Pa-
simatymas“. 2.55 „Matrica. Revoliucijos“. 5.10 
„Apgaul�s meistrai 2“. 

 DISCOVERY 
6.00, 1.00 Nem�ginkite pakartoti. 7.00, 10.30, 
12.00, 21.00, 3.00 Kaip tai veikia? 7.30 Edas 
Stafordas: � ne�inomyb�. 8.30 I�gyventi drauge. 
11.00 Turto gelb�tojai. 13.00 Greitai ir triuk�-
mingai. 15.00 I� meil�s automobiliams. 16.00 
Nes�kmi� gara�as. 17.00 Pragaro keliai. 18.00 
Australijos nardytoj� karai. 19.00 Sibiro medie-
na. 20.00, 5.00 Automobili� perpardavin�tojai. 
22.00, 4.00 Mit� griov�jai. 23.00 Akropolio 
istorija. 24.00 Kuperio brangenyb�s. 

 TRAVEL
6.00 Muziej� paslaptys. 7.00-15.30 Naujo 
b�sto paie�ka. 16.00-20.00 Ne�prastas mais-
tas. 21.00, 2.00 Ypatinga ekspedicija. 23.00, 
4.00 Vaiduokli� med�iotojai. 1.00 Kai puola 
vaiduokliai. 5.00 Muziej� paslaptys. 

 ANIMAL PLANET
8.15, 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 12.50 Mi�k� 
�statymai. 13.45 Pabaisos manyje. 14.40 Aliaskos 
siaub�nai. 15.35, 0.45 Timo Folkneris laukin�je 
gamtoje. 18.20 Akvarium� verslas. 19.15 Namai 
med�iuose. 20.10 Nacionalinis parkas. 21.05 Lau-
kin�s Indonezijos salos. 4.15 Laukiniai gyv�nai. 

 SPORT1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Ju-
ventus“ - Romos „AS Roma“. 9.00 Pranc�zijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Kroton�s „F.C.Crotone“ - 
Neapolio „SSC Napoli“. Vakar. 11.00 „Penktasis 
k�linys“. Ispanijos „Endesa“ krep�inio lygos 
ap�valga. Vakar. 12.00 „CrossFit Games“. Pirma 
laida (rungtys: vyr� b�gimas, moter� b�gimas, 
vyr� dvira�i� - krosas, moter� dvira�i� krosas). 
13.30 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Kroton�s „F.C.Crotone“ - Milano AC. 15.30 
KOK-49 World Grand Prix. Talinas. 18.00 Dailu-
sis �iuo�imas. „�vaig�d�i� �ou ant ledo“. 19.00 
Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Milano 
„Inter“ - Romos „Lazio“. 20.45 Tiesiogiai. Ispa-
nijos „Endesa“ krep�inio lyga. Bilbao „Berri“ - 
Malagos „Unicaja“ (pastaba: rungtyn�s prasid�s 
po futbolo transliacijos pabaigos). 22.45 KOK 
World series. Vilnius. 1 d. 1.50 Dailusis �iuo�i-
mas. „�vaig�d�i� �ou ant ledo“. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Smiginis. Pasaulio �empionatas. 13 
diena. 11.00 Krep�inis. Eurolyga. „Baskonia“ - 
CSKA. 13.00 Krep�inis. Eurolyga. „�algi-
ris“ - „Olympiacos“. 15.00 Boksas. Mairis 
Briedis - Mike’as Perezas. 16.20 Futbolas. 
Premier lygos ap�valga. 16.50 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Leicester“. 
Tiesiogin� transliacija. 19.20 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „Manchester United“ - 
„Southampton“. Tiesiogin� transliacija. 21.30 
Smiginis. Pasaulio �empionatas. 14 diena. 
Tiesiogin� transliacija. 0.30 Krep�inis. Euro-
lyga. „Chimki“ - „Barcelona“. 2.30 Smiginis. 
Pasaulio �empionatas. 14 diena. 

 EUROSPORT
6.00, 8.15, 11.15 Kaln� slidin�jimas. Pasaulio 
taur�. Italija. 6.45, 9.30, 12.45, 16.15, 21.00, 
24.00, 2.30 �uoliai su slid�mis nuo tramplino. 
Keturi� kaln� turnyras. 7.45, 10.30, 15.45, 
3.30, 5.00 Kaln� slidin�jimas. Pasaulio taur�. 
Austrija. 13.45, 19.30, 20.30, 22.30, 1.30, 4.00 
Slidin�jimas. Pasaulio taur�. �veicarija. 19.55 
Sporto naujienos. 20.00, 23.30 �iemos sportas. 
Kryptis - Pjong�angas.

 9.30  I� peties
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 23.20  „Kiečiausi 
  Spartos vyrai“

 14.45  „Spragtukas“ 19.30  „Rondo“ gyvai 24.00  Marijaus 
Mi ku tavičiaus koncertas

6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 „Legenda apie Korą“.
7.30 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Komedija „Spąstai 

tėvams“.
13.00 Komedija „Ir velnias 

dėvi Prada“ (N-7).
15.10 Animacinis f. „Olafo 

nuotykiai ledo šalyje“.
15.30 Fantastinis nuotykių f. 

„Ozas. Didingas ir 
Galingas“ (N-7).

18.05 Animacinis f. „Kung 
Fu Pandos šventės“.

18.30 TV3 žinios. 
19.30 Komedija visai 

šeimai „Vienas 
namuose. Šventinis 
apiplėšimas“ (N-7).

21.15 „Legendiniai 2018-ieji. 
Ką žada žvaigždės“. 
Šventinė programa.

24.00 „3D Show“. Marijaus 
Mi ku tavičiaus  
koncertas.

1.50 Žilvino Žvagulio 
jubiliejinis  
koncertas. 

6.00 Dienos programa.
6.05 Animacinis f. 

„Slaptoji komanda“.
7.45 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris 
svečiuose pas Ozo 
šalies burtininką“.

8.50 Animacinis f. „Ratai“.
11.00 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir netikras 
princas“ (N-7).

13.45 Romantinė komedija 
„Likimo ironija, arba 
po pirties“ (N-7).

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 „Rondo“ gyvai. 

Aleksandro Ivanausko-
Faros jubiliejinis turas 
per Lietuvą.

22.00 Muzikinių stebuklų 
šou „Naujųjų nak-
tis“. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka: 
I.Jankauskaitė, 
R.Mackevičius ir 
J.Nainys.

0.30 Džordanos Butkutės 
koncertas „Iki 
Mėnulio ir atgal“. 
2017 m.

2.20 Komedija „Tarp 
mūsų, berniukų“ 
(N-14).

4.00 Veiksmo komedija 
„Dabar jau tikrai 
šikna“ (S).

6.05 Gyvenimas.
7.00 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
8.00 Šventadienio mintys.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Pasaka „Spragtukas 

ir pelių karalius“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Kaip Grinčas 

Kalėdas vogė“ (N-7).
12.15 „Laukinė Šri Lankos 

gamta“. 2 d. 
13.10 „Įstabiausios 

Indonezijos salos“. 3 d. 
14.05 Merūnas. 

„Gražiausios dainos“.
16.00 Drama „Eglutė ant 

stogo“ (N-7).
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Dviračio žinios.
19.00 Komedija „Taksi“.
20.30 Panorama. 
21.00 Metų panorama.
22.00 LRT šventinis Naujųjų 

Metų koncertas.
23.58 LR Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės 
naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai.

24.00 LRT šventinis 
Naujųjų Metų kon-
certas (tęsinys).

0.20 Vytauto Šiškausko 
jubiliejinis koncertas.

2.00 Ryčio Cicino jubilie-
jinis koncertas. 

6.30 Pasaulio galiūnų 
komandinis čempio-
natas. 2017 m.

7.30 Dokumentinis f. 
„Mūšis dėl Baltijos 
jūros“.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Pasaulio veteranų 

galiūnų čempiona-
tas. 2017 m.

10.00 Komedija „Nutrūkę 
nuo grandinės“.

10.30 „Pragaro katytė“.
11.25 TV serialas 

„Vandenyno 
paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

12.25 Muzikinė kaukė. 
Superfinalas. 

14.40 Sveikinimai. 
Pramoginis sveikini-
mų koncertas.

17.25 Dokumentinis f. „Aš 
esu Briusas Li“.

19.15 Komedija „SOS, 
Kalėdų Seneli, arba 
Viskas išsipildys“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo komedija 
„3000 mylių iki 
Greislando“ (N-14).

23.20 „Kiečiausi Spartos 
vyrai“ (N-14).

0.45 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

2.35 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

6.40 Programa.
6.44 TV parduotuvė.
7.00 Dokumentinis f. 

„Visatos stebuklai“.
9.00 Gyvenimo būdas 

(N-7).
10.00 Mano Europos 

Parlamentas.
10.35 Komedija „Parduo-

dama sodyba“ (N-7).
12.40 „Namas su lelijomis“ 

(N-7).
14.50 Nuotykių f. „Vivat, 

gardemarinai!“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Vivat, 

gardemarinai!“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Nuotykių veiksmo f. 

„Miražas“ (N-14).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos komiko 

vakaras. Dalyvauja 
A.Orlauskas, 
R.Šilanskas, J.Zava-
liauskas. 2015 m. 

23.00 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai 
(N-14).

0.45 „Muškietininkų 
sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“. 1-4 s. (N-7).

4.15 Komedija „Parduo-
dama sodyba“ (N-7).

5.50 Dokumentinis f. 
„Visatos stebuklai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. 
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 Vilniaus albumas.
7.45 Trembita (subtitruota).
8.00 Menora (subtitruota).
8.15 Vilniaus sąsiuvinis.
8.30 Krikščionio žodis.
8.45 Kelias.
9.00 VI menų festivalis 

„Šokio karalienė“. 
10.15 „Pelenė“. Lietuvos 

nacionalinio dramos 
teatro spektaklis.

11.45 Tarptautinis sportinių 
šokių festivalis „Lit-
huanian open 2017“. 

13.15 „Despero nuotykiai“.
14.45 Baletas „Spragtukas“. 
16.35 „25-asis kadras. 

Terra incognita“.
17.30 Nuotykių komedija 

„Kablys“ (N-7).
19.50 Klasikos šedevrai.
21.30 Koncertuoja „Trys 

tigrai“. 2010 m.
22.20 Muzikinė komedija 

„Ar Amerika pirtyje?!“. 
23.58 LR Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės 
naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai.

0.02 Muzikinė drama 
„Visas tas džiazas“.

2.00 Grupės „Sekmadie-
nis“ jubiliejinis kon-
certas „Po 30 metų“.

 12.40  „Namas su 
  lelijomis“

 TV8
7.35 Televitrina. 7.50 Senoji animacija. 8.15 
Filmas šeimai „Meilė Kalėdoms“. 9.55 Roman-
tinė komedija „Kalėdinis pasiūlymas“ (N-7). 
11.35 Romantinė komedija „Rainos Kalėdos“. 
13.10 Filmas šeimai „Romanas su šokių mo-
kytoja“ (N-7). 14.55 Romantinė drama „Raktas 
į mano širdį“ (N-7). 16.40 Romantinė drama 
„Kartą per šventes“ (N-7). 18.15 Romantinė 
drama „Linksmi nesusipratimai“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.40 
Premjera! Romantinė drama „Kalėdų stebuklas 
Niujorke“ (N-7). 23.20 „Žvaigždė“. Jubiliejinis 
Ingos Valinskienės koncertas. 1.40 Romantinė 
drama „Kalėdų stotis“ (N-7). 3.10 Romantinė 
komedija „Kalėdinis pasiūlymas“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 Nuo... 
Iki. 8.30 KK2. 10.30 Savaitės kriminalai (N-7). 
11.00 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 12.00 
Kitu kampu. 13.00 Pagalbos skambutis (N-7). 
17.35 Valanda su Rūta. 19.00 KK2 (N-7). 21.00 Sa-
vaitės panorama. 21.30 @rimvydasvalatka. 22.00 
Žinios. 23.00 Farai (N-7). 23.30 Savaitės panora-
ma. 24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 24 valandos (N-7). 2.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 9.00, 15.00 Naujienos. 
6.50, 9.15 „Karnavalo naktis 2, arba po 50-ties 
metų“. 9.50 „Naujametinis Jeralašas“. 10.25 „Li-
kimo ironija. Pratęsimas“. 12.20 „Pagrindinis nau-
jametinis koncertas“. 13.30, 15.15 Komedija „Tar-
nybinis romanas“. 16.30 „Kaukazo belaisvė, arba 
nauji Šuriko nuotykiai“. 18.00 „Ivanas Vasiljevičius 
keičia profesiją“. 19.35 Visų geriausias! Naujame-
tinė laida. 22.20, 23.05, 24.00 Naujametinė naktis 
Pirmajame kanale. 22.55 Naujametinis prezidento 
V.V.Putino kreipimasis. 24.00 Naujametinis Lietu-
vos prezidentės Dalios Grybauskaitės kreipimasis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.10 „Svotai“. 10.05 „Šuo ant šieno“. 13.00 Ži-
nios. 13.25 „Tigrų tramdytoja“. 15.30 Šventinis 
koncertas. 17.25 Juoko karaliai. 19.00 „Gauruo-
tos eglutės“. 20.55 Naujametis žvaigždžių para-
das. 22.55 V.Putino naujametinis kreipimasis. 

 Ren
8.15 Michailo Zadornovo koncertas. 12.25-19.05 
„Retro FM legendos“ 22.55 Naujametinis prezi-
dento V.V.Putino kreipimasis. 23.00, 24.00 „Retro 
FM legendos“. 23.58 Naujametinis Lietuvos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės kreipimasis. 

 nTV MIR
6.10 Jūs juoksitės! 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.20 Ir vėl sveiki! 7.45 Jų papročiai. 8.25 Val-
gome namie! 9.25 Kūdikio lūpomis. 10.05 Pir-
moji pavara. 10.50 Technikos stebuklai. 11.45 
Sodininkų atsakas. 12.50 Beprotiška diena. 
13.10 „Muchtaras. Naujas pėdsakas“. 15.20 
Tu - šaunuolis! 18.55 „Šuo 2“. 21.00 Super 
Naujieji metai! 22.56 Naujametinis Rusijos Fe-
deracijos prezidento V.V.Putino kreipimasis. 
23.02 Super Naujieji metai! 0.10 Pasisėdėji-
mas pas Margulisą. 2.15 Autoradio festivalis 
„80-ųjų diskoteka“. 

 TV PolonIa
6.55 „Namas“. 8.40 Laisvasis ekranas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 10.15 Tradicijų knyga. 
Vigilija. 12.35 Laida iš Didžiosios Britanijos. 
12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpa-
ties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Turistinė kelionė. 14.00 Šv. Mišios. 15.30 
„Namas“. 16.55 Valstybės interesai. 17.30 „Šei-
mynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Pra-
moginė laida. 20.00 Akis į akį. 20.40, 3.05 
Animaciniai f. 21.00, 3.20 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 4.05 „Merginos ir Lvovo“. 22.40 „Aklas 
pasimatymas“. 0.45, 4.55 Svajonių Naujieji su 
TVP2 - Zakopanė 2017. 

 TV1000
7.40 „Taurių riteris“. 10.05 „Šeimos galva“. 12.25 
„Sensacija“. 14.25 „Veidrodėli, veidrodėli... Snie-
guolės istorija“. 16.35 „Apgaulės meistrai 2“. 
19.10 „Tegyvuoja meilė“. 21.45 „Ateiviai. Revo-
liucija“. 0.05 „Puikybė ir prietarai“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 5.00 Automobilių perpardavinėtojai. 7.00, 
10.30 Kaip tai veikia? 7.30 Jukono vyrai. 8.30 
Traukiniu į Aliaską. 9.30 Nesėkmių garažas. 
11.00 Supervilkikai. 12.00 Kosmoso verslas. 
13.00 Aukcionų karaliai. 14.00 Sandėlių me-
džiotojai. 16.00 Nekilnojamojo turto karai. 17.00 
Megatraukiniai. 18.00 Mirtinas laimikis. 19.00 
Įgulos karas su brakonieriais. 20.00 Aliaska. 
Šeima iš miško. 21.00, 3.00 Išlikti laukymėje. 
22.00, 4.00 Gajaus Martino kilmė. 23.00 Esko-
baro milijonų suradimas. 24.00 Aukso karštinė. 
1.00 B.Grilsas. Sala. 2.00 Pragaro keliai. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00-11.30 Naujo būsto 
paieška. 12.00-20.00, 3.00 Neįprastas maistas. 
21.00, 1.00 Keistas šaldytas maistas. 22.00, 
2.00 Įkaušęs keliautojas. 23.00, 4.00 Vaiduoklių 
medžiotojai. 5.00 Muziejų paslaptys. 

 16.00  „Eglutė ant stogo“
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 23.00  Deividas Bleinas 8.45  „Surikatų namai“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Monstrų 

karai“.
7.50 Daktaras 

Ozas.  
Šeimos  
gydytojo  
patarimai (N-7).

8.45 „Surikatų 
namai“.

9.15 „Žiniuonis“ 
(N-7).

10.15 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 Su cinkeliu 

(N-7).
14.00 Pasisvėrę ir 

laimingi.
15.00 „Širdele mano“ 

(N-7).
17.00 „Akloji“.
18.05 „Būrėja“.
19.15 Komedija 

„Pono  
Septimo  
restoranas“ (N-7).

21.00 Romantinė drama 
„Anglas ligonis“ 
(N-14).

23.50 Drama 
„Nepadorus  
pasiūlymas“ (N-7).

1.45 „Bekas. „Perlo“ 
pensionas“  
(N-14).

3.10 Pasisvėrę ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias (N-7).
7.30 „Beždžionės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“ (N-7).

8.30 Ekstremali žvejyba 
(N-7).

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
11.00 Išlikimas (N-7).
12.00 Jokių kliūčių! (N-7).
13.00 „Beždžionės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“ (N-7).

14.00 „Žygis per 
Himalajus“ (N-7).

15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Sandėlių karai (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. „Grūdintas 

plienas“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Deividas Bleinas. Už 

magijos ribų (N-7).
24.00 „Šou be šou“. Lietuva, 

„Lilas ir Innomine“ 
koncertas (N-14).

1.25 Koncertas „ANTIS. 
Zombiai atrieda  
atidunda!“ (N-7).

9.00 Kino automobiliai.
9.30 „Ekstremalūs 

žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

10.30 „Pamatyti 
vaivorykštę“ (N-7).

11.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

12.30 Animacinė 
fantastinė  
komedija „Keista 
magija“.

14.15 Animacinis 
nuotykių f.  
„Narsusis riteris 
Justinas“.

16.00 Sporto drama 
„Riedėk!“ (N-7).

18.00 „Mega virtuvės“.
19.00 „Sviridovai“ 

(N-7).
20.00 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).
21.00 Šventinis filmas. 

„Brėkštanti  
aušra. 2 dalis“  
(N-7).

23.00 Shakira 
koncertas  
„En vivo desde 
Paris“. 2011 m.

0.50 Katy Perry 
koncertas  
„The Prismatic  
World Tour Live“. 
2014 m.

„OZAS. DIDINGAS IR GALINGAS“
Fantastinis nuotykių Filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Sam Raimi.
Vaidina: James Franco, Michelle Williams, Mila Kunis.

Nedideliame cirke dirbantis abejotinos reputacijos magas Oskaras 
Digsas manė žinąs viską apie magiją. Jis lobo kvailindamas žmones ir 
naudodamasis jų naivumu. Tačiau kai dėl vieno keisto atsitiktinumo 
atsidūrė Ozo šalyje, suprato, kokios varganos jo žinios. Čia magijos ir 
fantazijos tėvynė, kurioje viskas yra ne taip, kaip atrodo, o stebuklai 
slypi už kiekvieno kampo.

TV3
15.30

rekomenduoja

„LIKIMO IRONIJA,  
ARBA PO PIRTIES“
Romantinė komedija. Rusija. 1975.
Režisierius: Eldar Ryazanov.
Vaidina: Andrey Myagkov, 
Barbara Brylska, Yuriy Yakovlev.

Maskvoje ir Leningrade, Statybininkų 
gatvėse, gyvena du vieniši žmonės - 
gydytojas ir mokytoja. Naujųjų metų 
išvakarėse gerai prisivaišinęs su drau-
gais gydytojas atsiduria Leningrade...

„ANGLAS LIGONIS“
Romantinė dRama. JAV. 1996.
Režisierius: Anthony Minghella.
Vaidina: Ralph Fiennes, 
Juliette Binoche, Willem Dafoe.

Vienoje karo lauko ligoninių dirbanti 
Hana slaugo siaubingą lėktuvo avariją 
išgyvenusį pilotą. Kraupius nudegi-
mus patyręs vyras negali prisiminti 
kas esąs, todėl yra vadinamas tiesiog 
„anglu ligoniu“. Moteris iš gabalėlių 
ima rinkti paciento gyvenimo istoriją.

„GRŪDINTAS PLIENAS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Shawn Levy.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Evangeline Lilly, Kevin Durand.

Buvęs boksininkas Čarlis - azartiš-
kas ir robotų kovose pasižymėjęs 
karštakošis vyras, neturintis jokio 
atsakomybės jausmo. Vieną dieną 
Čarlis sužino, jog žuvo jo buvusioji 
ir jam teks rūpintis sūnumi Maksu. 

LNK
13.45

TV6
19.00

TV1
21.00

 ANIMAL PLANET
7.25 Banginių karai. 8.15, 0.45 Namai medžiuo-
se. 12.50 Rykliai Australijoje. 13.45 Nacionalinis 
parkas. 14.40 Afrikos autsaideriai. 15.35, 17.25 
Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 16.30 Lau-
kiniai gyvūnai. 18.20 Pabaisos manyje. 19.15 
Aliaskos siaubūnai. 20.10 Miškų įstatymai. 21.05 
Neištirtos salos. 22.55 Laukiniai ir pavojingi. 

 SPORT1
7.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Krotonės 
„F.C.Crotone“ - Neapolio „SSC Napoli“. 9.00 Dai-
lusis čiuožimas. „Žvaigždžių šou ant ledo“. 10.00 
Čempionai LT. Lietuvos graplingo atvirasis čem-
pionatas. Ketvirta laida. 10.30 NBA krepšinio lyga. 
Klivlando „Cavaliers“ - Jutos „Jazz“. Šiandien. 
12.40 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 13.30 Tiesiogiai. Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Madrido „Estudiantes“. 15.30 Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Krotonės „F.C.Crotone“ - Milano 
AC. Vakar. 17.30 NBA krepšinio lyga. Klivlando 
„Cavaliers“ - Jutos „Jazz“. Šiandien. 19.40 Italijos 
„Seria A“ futbolo lyga. Milano „Inter“ - Romos 
„Lazio“. Vakar. 21.40 Dailusi čiuožimas. „Ledo 
šeima“. 22.30 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Vašingtono „Wizards“. 1.10 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 11 laida. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Leicester“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 9.20 Smiginis. Pa-
saulio čempionatas. 14 diena. 12.50 Premier 
lygos apžvalga. 13.50 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Crystal Palace“ - „Manchester 
City“. Tiesioginė transliacija. 16.05 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Finalas. 18.20 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „West Bromwich“ -  
„Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 20.30 Sun-
kioji atletika. Pasaulio čempionatas. Moterys, 
58 kg. 22.30 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Lietuva - Italija. 0.20 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Rusija - Latvija. 2.10 Krepšinis. 
Pasaulio čempionato atranka. Estija - Didžioji 
Britanija. 4.00 Krepšinis. Europos čempiona-
tas. Aštuntfinalis. 

 EuROSPORT
6.00, 9.30, 13.15, 18.00, 21.00 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Keturių kalnų turnyras. 7.30, 
10.30, 16.15, 19.15, 20.30, 22.00 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Šveicarija. 8.30, 12.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 19.55 
Sporto naujienos. 20.00, 23.30 Žiemos sportas. 
Kryptis - Pjongčangas.

 0.50  Katy Perry 
  koncertas



6.50 Televitrina.
7.05 Komedija šeimai 

„Vienas namuose. 
Šventinis  
apiplėšimas“ (N-7).

8.50 Nuotykių f. „Tiltas į 
Terabitiją“ (N-7).

10.35 Komedija „Prezidento 
sūnus“ (N-7).

12.30 Premjera! Filmas 
šeimai „Princas ir 
kalvis“.

14.40 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Eragonas“ (N-7).

16.40 Komedija „Yvanas 
Visagalis“ (N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 X Faktorius. 
Tiesioginė  
transliacija (N-7).

22.30 Romantinė komedija 
„Nepageidaujami 
genai“ (N-7).

0.25 TV serialas „Kaulai“ 
(N-7).

1.20 TV serialas „Kaip 
išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.10 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.05 TV serialas 
„Amerikiečiai“ (N-7).

4.00 TV serialas „Trapučio 
parkas“ (N-14).

6.10 Dienos programa.
6.15 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

6.40 Animacinis f. „Kung 
Fu triušis. Ugnies 
valdovas“.

8.20 Animacinis f. „Tomas 
ir Džeris. Mažieji 
Kalėdų Senelio 
pagalbininkai“.

8.45 Nuotykių komedija 
„Katinas su  
skrybėle“.

10.10 Nuotykių f. 
„Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga“.

11.45 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir  
mirties relikvijos.  
1 d.“ (N-7).

14.35 Nuotykių komedija 
„Marmadukas“.

16.10 Komedija „Didysis 
pasivaikščiojimas“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo ir 

nuotykių f. „San 
Andreas“ (N-7).

21.40 Romantinė drama 
„Didysis Getsbis“ 
(N-7).

0.10 Komedija „Tarp 
mūsų, berniukų“ 
(N-14).

1.50 Romantinė komedija 
„Seks video“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Merūnas. 

„Gražiausios dainos“.
8.30 „Brolių Grimų pasa-

kos“. 32 s. 
9.30 Animacinis f. 

„Loraksas“.
10.55 Pasaulinė taikos diena. 

Šv.Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vatikano.

12.45 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis 
koncertas 2018. 

15.15 Dviračio žinios.
16.00 Romantinė drama 

„Laumės šluotos 
pažadas“ (N-7).

17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Komedija 

„Neliečiamieji“ (N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Naujametinis gala 

koncertas „Auksiniai 
duetai“.

22.50 Muzikinė komedija 
„Mamma Mia!“ (N-7).

0.40 „Laukinė Šri Lankos 
gamta“. 2 d. 

1.30 „Įstabiausios Indo-
nezijos salos“. 3 d. 

2.25 Dviračio žinios.
3.10 Dainuoju Lietuvą. 

Šventinės dainos.

 16.00  „Laumės šluotos 
  pažadas“

 16.40   „Yvanas 
  Visagalis“

 14.35  „Marmadukas“

Pirmadienis

 TV8
7.25 Televitrina. 7.40 Animacinis f. „Kai įsižiebia 
eglutės“. 7.50 Animacinis f. „Naujametinė pasa-
ka“. 8.25 Romantinė drama „Kartą per šventes“. 
10.00 Romantinė drama „Linksmi nesusiprati-
mai“. 11.45 Romantinė komedija „Linksma san-
tuoka“. 13.25 Premjera! Komedija „Susituokę per 
Kalėdas“. 15.05 Komedija „Auklė Kalėdoms“. 
16.45 Romantinė komedija „Jums žinutė“ (N-7). 
18.20 Romantinė drama „Gruodžio nuotaka“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Animacinis f. „Kūl-
verstukas“. 21.25 Premjera! Romantinė drama 
„Šventinė porelė“ (N-7). 23.10 Filmas šeimai 
„Romanas su šokių mokytoja“ (N-7). 0.50 Ro-
mantinė drama „Raktas į mano širdį“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 Savaitės pa-
norama. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Žinios. 10.00 
@rimvydasvalatka. 10.30 KK2 (N-7). 11.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.30 24 valandos (N-7). 15.30 Valanda su Rūta. 
16.45 Bus visko. 17.35 Nuo... Iki. 18.25 KK2 
(N-7). 20.05 Ne vienas kelyje. 20.40 Autopilotas. 
21.05 Kitu kampu. 21.50 Pagalbos skambutis 
(N-7). 23.20 24 valandos (N-7). 24.00 Dabar pa-
saulyje. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 2.00 Valanda su Rūta. 3.10 KK2 (N-7).

 PBK
7.00 „Trys akordai“. 9.00, 13.00 Naujienos. 9.15 
„Tarnybinis romanas“. 12.15 „Maša ir lokys“. 
12.55, 14.00 Naujametinis koncertas. 15.00 
„Kaukazo belaisvė arba Nauji Šuriko nuotykiai“. 
16.00 „Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“. 17.00 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji 
lyga. 19.00 Laikas. 20.00 Auksinis gramofonas. 
21.00 „Du kiškius besivejant“. 22.00 Informacinė 
žinių laida Euronews. 24.00 Verslūs žmonės. 1.00 
„Šiaudinė skrybėlaitė“. 3.00 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 „Dryžuotasis“. 5.30 „Melžėja iš Chaca-
petovkos“. 9.00 „Dangaus kregždutės“. 11.50, 
13.25 Metų daina. 13.00, 19.00 Žinios. 14.30 
„Sveiki, aš Jūsų teta!“ 16.35 Metų humo-
ras. 19.35 „Rubliovkos miško pasakos“. 21.35 
„Eglės 1914“. 23.45 „Mono“. 1.55 „Naujameti-
nė žmona“. 3.35 „Meduolių namelis“. 

 Ren
7.00 Muzikinis maratonas „Retro FM legen-
dos“. 14.40-20.35 Prajuokink komiką. 23.05 
„Izmailovo parkas“. Humoristinis koncertas (su 
subtitrais lietuvių k.). 0.40 Komedija „Kareiviai: 
Labas, kuopa, Nauji Metai“. 

„nePaGeIDaUjaMI GenaI“
Romantinė komedija. JAV. 2010.
Režisieriai: Josh Gordon, Will Speck.
Vaidina: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson.

Vaikų susilaukti trokštančiai Keisei niekaip nepavyksta sutikti to vienintelio, 
tad moteris nusprendžia palikuonio susilaukti pasitelkus dirbtinį apvai-
sinimą. Ir net surengia vakarėlį genialiai idėjai aplaistyti. Šventėje Keisės 
geriausias draugas Volis, kuris yra slapta ją įsimylėjęs, padaugina svaigių-
jų gėrimų ir iškrečia kvailystę. Po septynerių metų Volis, susipažinęs su 
Keisės sūneliu, pastebi neįtikėtinai daug panašumų... Ką visa tai reiškia?

„SUSITUoKĘ PeR KalĖDaS“
komedija. JAV. 2016.
Režisierė: Letia Clouston.
Vaidina: Jes Macallan, 
April Bowlby, James Eckhouse.

Kerė visą laiką sunkiai dirbo tėvo 
įkurtoje kompanijoje, darė vis-
ką, kad verslas būtų sėkmingas 
ir plėstųsi, tuo tarpu jos sesuo 
gyveno kaip norėjo ir galvojo tik 
apie save. Nereikia ir sakyti, kokią 
nuoskaudą pajunta Kerė, kai suži-
no, kad tėvo sprendimu kompa-
nija atiteks ne tai, kuri daugiausiai 
dirbo, o kuri ištekės pirmoji. 

„San anDReaS“
Veiksmo iR nuotykių filmas. 
JAV. 2015.
Režisierius: Brad Peyton.
Vaidina: Dwayne Johnson, Carla
 Gugino, Alexandra Daddario.

Kaliforniją sukrėtus 9 balų stiprumo 
žemės drebėjimui, malūnsparnį pi-
lotuojantis profesionalus gelbėtojas 
Rėjus su buvusia žmona iš Los An-
dželo į San Franciską vyksta gelbėti 
savo vienintelės dukters. Ir kai jų 
sekinančioje kelionėje ima atrodyti, 
jog blogiausia jau praeityje, paaiš-
kėja, kad viskas dar tik prasideda.

„KaIP IŠGYVenTI KalĖDaS“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Mike Mitchell.
Vaidina: Ben Affleck, James 
Gandolfini, Christina Applegate.

Milijonierius Driu gyvena savo 
malonumui. Kad ir koks džiugus 
būtų jo paikas ir tuščias gyve-
nimas, atėjus didžiosioms metų 
šventėms vyruką aplanko liūde-
sys. Driu nusprendžia vykti į savo 
gimtąjį miestelį ir aplankyti savo 
vaikystės namus. 

TV3
22.30

TV1
21.00

rekomenduoja

lnK
19.30
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TV8
13.25

6.40 TV serialas „F.T.Bud
rioji akis“ (1).

7.35 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

8.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.30 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

10.20 Romantinė komedija 
„Likimo ironija, arba 
po pirties“ (N7).

13.45 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

14.50 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.45 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

16.35 TV serialas 
„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N7).

17.30 37asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.  
2016 m. Prancūzija.

19.15 38asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.  
2017 m. Prancūzija.

21.00 Veiksmo drama 
„Stalingradas“ 
(N14).

23.15 Veiksmo komedija 
„3000 mylių iki 
Greislando“ (N14).

1.25 „Reali mistika“ 
(N7).

2.15 TV serialas „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ 
(N7).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 „Visatos stebuklai“.
9.30 Nuotykių veiksmo f. 

„Miražas“ (N14).
11.00 Premjera! 

„Vis tiek tu būsi 
mano“ (N7).

15.00 Premjera! Komedija 
„Kaip bocmanas 
nuotakos ieškojo“ 
(N7).

16.00 Žinios. Orai.
16.30 Komedija 

„Kaip bocmanas 
nuotakos ieškojo“ 
(N7).

18.00 Žinios. Orai.
18.30 Komedija 

„Kaip bocmanas 
nuotakos ieškojo“ 
(N7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Premjera! Komedija 

„Rževskis prieš 
Napoleoną“ (N14).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 Naujametinė kome

dija „Parduodama 
sodyba“ (N7).

1.00 „Visatos stebuklai“.
2.50 Komedija 

„Kaip bocmanas 
nuotakos ieškojo“ 
(N7).

5.40 „Geriausios nardymo 
vietos“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. 
7.00 „Grizis ir lemingai“.
7.05 „Heidė“.
7.30 ARTS21.
8.00 TV spektaklis vai

kams „Raganiukė“.
9.00 VI menų festivalis 

„Šokio karalienė“. 
Šokio pasaka 
„Kalėdų puota“. 2 d.

10.15 Pasaka „Velnias ir 
dvi jo dukterys“.

11.45 Premjera! Komedija 
„Madlina“ (N7).

13.15 Komedija „Taksi“.
14.45 Miko Suraučiaus 

70 metų jubiliejinis 
koncertas.

16.15 Euromaxx.
16.50 Opera „Kapulečiai ir 

Montekiai“.
19.15 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
20.10 Animacinis f. „Nakties 

pasakos“ (N7).
21.40 Britų kalėdiniai topai. 
23.15 Kriminalinė drama 

„Vol strito vilkas“.
2.10 Romantinė drama 

„Santa“ (N7).
3.55 LRT OPUS ORE. 

Grupė „The Station“.
4.25 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Proper Heat“.
5.00 LRT OPUS ORE. 

Grupė „The Roop“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N7).

7.45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „Žiniuonis“ (N7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“ (1).
15.05 „Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“ (1).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Romantinė kome
dija „Kaip išgyventi 
Kalėdas“ (N7).

22.40 „Gyvenimo 
šukės“ (1) (N7).

0.35 „Policija ir Ko“ (N7).
1.25 „Ekspertė Džordan“.
2.10 Romantinė drama 

„Anglas ligonis“.

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N7).
8.00 „Kaulai“ (N7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos  
namų vaizdeliai 
(N7).

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N7).

10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N7).

11.30 „Rouzvudas“ (N7).
12.30 „Kastlas“ (N7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N7).
14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N7).
16.00 „Rouzvudas“ 

(N7).
17.00 „Kastlas“ (N7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N7).
18.55 „Kobra 11“ (N7).
19.55 „Rezidentai“ 

(N7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N14).
22.00 Farai (N7).
23.00 Siaubo f. 

„Šėtono vaikai“ (S).
1.05 „Kobra 11“ 

(N7).
2.00 „Daktaras Hausas“ 

(N7).
2.45 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N7).

9.00 Kino automobiliai.
9.30 „Moterų daktaras“ 

(N7).
10.30 „Mega virtuvės“.
11.30 „Blogiau nebūna“ 

(N7).
12.30 Animacinis 

nuotykių f.  
„Zarafa“.

13.55 Animacinis 
nuotykių f.  
„Kelso abatijos 
paslaptis“.

15.20 Kriminalinė 
romantinė  
komedija  
„Daug vargo dėl 
pinigų“ (N7).

17.00 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji  
Kinijos kalnai“.

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N7).

19.00 „Pamatyti 
vaivorykštę“ (N7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N7).

21.35 Šventinis filmas. 
„Tai nutiko  
Jemene“.

23.30 Balticum TV 
žinios.

24.00 Istorinė drama 
„Agora“ (N14).

 11.45  „Madlina“  20.00  Žinios 13.45  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 15.20  „Daug vargo dėl 
  pinigų“

 14.00  „6 kadrai“ 10.30  „Policija ir Ko“

TV PROGRAMAsausio 1 d.

 NTV Mir
5.40 Naujametinė komedija. „Apsimetėlis varg
šas“. 7.05 Naujametinė komedija. „Pensio
natas „Pasaka“, arba stebuklai įtraukti“. 10.55 
„Naujametinė pasaka suaugusiems“. 11.55 Tu 
super! Šokiai. 14.15 Naujametinė komedija. 
„Geriausia diena“. 16.10 Naujametinė kome
dija. „Stebuklas Kryme“. 18.00 Šiandien. 18.25 
„Šamanas. Nauja grėsmė“. „Šeima“. 20.10 
„Šuo 2“. 22.00 Visos žvaigždės Naujaisiais 
metais. 23.45 „Balzakiškas amžius, arba visi 
vyrai...“ 4.50 Gaminame su Aleksejumi Ziminu. 

 TV PoloNia
8.30 „Neregėtai ramus žmogus“. 9.35 Telerytas. 
10.05 Grūdas. 10.35, 20.15, 2.30 Žodžių žaidi
mas. 11.05 „Šėtonas iš septintos klasės“. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.20 Kultūringieji PL. 14.20, 
19.45, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.55 „Merginos 
iš Lvovo“. 15.50 Akis į akį. 16.30 60 metų TVP. 
Jubiliejinis koncertas (1). 17.25 „Pasaulio pabai
ga pas Novakus“. 18.30 TV ekspresas. 18.50 60 
metų TVP. Jubiliejinis koncertas (2). 20.30, 2.50 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.45, 5.10 
„Aukso vidurys“. 0.35 Tenorų kova (1). Koncer
tas. 1.35 Tenorų kova (2). Koncertas. 6.55 Laida 
iš Amerikos. 7.10 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
7.20 „Puikybė ir prietarai“. 9.45 „Septyne
ri metai Tibete“. 12.20 „Šanchajaus riteriai“. 
14.35 „Tegyvuoja meilė“. 17.10 „Mažasis prin
cas“. 19.15 „Švilpiko diena“. 21.15 „Hičas  
meilės specialistas“. 23.35 „Memento“. 1.40 
„Didelės akys“. 3.25 „Praktinė magija“. 5.10 
„Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk!“ 

 DiscoVery 
6.00, 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinėto
jai. 7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30 Grei
tai ir triukšmingai. 10.00 Sandėlių medžiotojai 
Britanijoje. 10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 
Sunk vežimių vairuotojai. 13.00 Išgyventi drauge. 
14.00 Automobiliai. 17.00 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 18.00 Kovos dėl konteinerių. 18.30 
Nekilnojamojo turto karai. 21.00, 3.00 Edas 
Stafordas. 22.00, 4.00 Nuogi ir išsigandę. 23.00, 
5.00 Idris Elba. Be ribų. 24.00 Kovotojai. 1.00 
Žmonių medžioklė. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TraVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.0021.30 Naujo 
būsto paieška. 22.00, 3.00 Nežinoma ekspedi
cija. 24.00 Geriausia vieta gyventi. 2.00 Įkaušęs 
keliautojas. 5.00 Neįprastas maistas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 23.50 Laukiniai gyvūnai. 8.15, 16.30, 
0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45 Mieliausi 
naminiai gyvūnai Amerikoje. 10.05, 14.40, 22.55, 
5.02 Neištirtos salos. 11.55 Nacionalinis parkas. 
12.50 Afrikos autsaideriai. 15.35, 5.49 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Ryklių atakos. 
18.20, 22.00, 4.15 Aliaskos siaubūnai. 19.15, 
1.40 Blogas šuo. 20.10, 2.35 Liūno broliai. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“  Va
šingtono „Wizards“. 9.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Florencijos „Fiorentina“  Milano AC. 11.10 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepši
nio lygos apžvalga. 12.10 KOK World series. 
Vilnius. 14.30 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Nea
polio „SSC Napoli“  Genujos „Sampdoria“. 16.30 
„CrossFit Games“. Ketvirta laida (moterų svorių 
kilnojimas). 17.00 Dailusis čiuožimas. „Pašoksi
me?“ 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Floren
cijos „Fiorentina“  Milano AC. 20.00 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 19 turas. Prem
jera. 21.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“  
Vašingtono „Wizards“. 23.10 KOK 48 World Grand 
Prix. Moldova. 2017. 1 d. 1.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Santjago de Kompostelos „Mon
bus Obradoiro“  Madrido „Real“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 14 diena. 
10.30 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver
pool“  „Leicester“. 12.20 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 13.20 Premier lygos apžvalga. 14.20 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Brighton“  
„Bournemouth“. Tiesioginė transliacija. 16.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“  „Li
verpool“. Tiesioginė transliacija. 19.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“  „Manchester 
United“. Tiesioginė transliacija. 21.30 „Mobil1“ 
The Grid lenktynės. 22.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 15 diena. Tiesioginė transliacija. 
1.00 Krepšinis. Eurolyga. „Armani Olimpia“  
„Crvena Zvezda“. 3.00 Premier lygos apžvalga. 
5.05 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“  „Real“. 

 eurosPorT
24.00, 2.30, 4.30, 7.15, 12.45, 14.45, 19.45, 
22.30, 1.00, 3.00 Šuoliai su slidėmis. Keturių 
kalnų turnyras. Vokietija. 1.00, 3.30, 5.30, 8.15, 
11.30, 13.45, 18.45, 22.00, 24.00, 0.30, 2.00 
Slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 4.00, 
6.45, 9.00 Žiemos sportas. Kryptis  Pjong
čangas. 9.30 Olimpinės žaidynės. 17.00, 21.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Norvegija. 
20.55, 0.25 Eurosport žinios. 4.00 Tenisas. 
Hopmano taurė. Australija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 11.40  „Nepataisomi“  18.00  Reporteris  0.30  LRT OPUS ORE 18.30  Klauskite daktaro 17.35  Yra, kaip yra 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
5.55 Televitrina. 6.10 Animacinis f. „Kūlvers-
tukas“. 7.35 „Natalija“ (N-7). 8.30 Tavo au-
gintinis. 8.55 „Aistros vynas“ (N-7). 10.05 
Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių. 
11.35 Romantinė drama „Gruodžio nuotaka“ 
(N-7). 13.15 Romantinė drama „Šventinė po-
relė“ (N-7). 15.00 „Pamilti vėl“ (N-7). 16.00 
„Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 
18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Animacinis f. „Nepaprasti muškieti-
ninkų nuotykiai“. 21.30 Filmas šeimai „Hačiko. 
Šuns istorija“. 23.10 „Meilės miestas“ (N-7). 
1.10 TV Pagalba (N-7). 

 Info TV
6.00 24 valandos (N-7). 7.20 Autopilotas. 7.45 
Nuo... Iki. 8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 
Savaitės kriminalai (N-7). 10.30 Bus visko. 
11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.25 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.15 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Nuo... Iki. 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 Euronews. 6.25, 9.00, 12.00 Naujienos. 
6.30 „Maša ir lokys“. 6.40 „Šaltukas“. 8.05 
„Kaip Ivanas Vasiljevičius keitė profesiją“. 9.20 
„Paukščių takas“. 11.15 Jeralašas. 11.45, 12.15 
Humoro laida. 13.30, 15.50 „Puantai Bandelei“. 
15.35 Vakaro žinios. 17.10 Maksimas Maksi-
mas. 18.35 Kas nori tapti milijonieriumi? 20.00 
Stebuklų laukas. 21.00 Laikas. 21.20 „Šventė 
po užraktu“. 22.45 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai“. 1.35 „Negali būti!“ 

 RTR PlaneTa BalTIja 
8.05, 10.10 „Širdis ne akmuo“. 10.00, 19.00 Ži-
nios. 12.00 Metų daina. 15.00 „Tigrų tramdyto-
ja“. 17.05 „Likvidacija“. 19.55 „Saulė dovanų“. 
0.05 „Mainų broliai“. 2.35 „Dvylika kėdžių“. 

 Ren
9.05 Tinkama priemonė. 9.55 „Šeimos dramos“. 
11.30 Pati naudingiausia programa. 12.20 „Izmai-
lovo parkas“. Humoristinis koncertas. 13.55 Keista 
byla. 14.45 Čapman paslaptys. 15.35 „Enigma“. 
17.55 Gyva tema. 18.45 Tinkama priemonė. 19.35 
„Šeimos dramos“. 21.15 „Keistos moterys. Pa-
grindinės pasaulinių beprotybių priežastys“. 23.00 
Rusiškas vairavimas. 23.45 „Byla dviems“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Dideli 
tėvai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „An-
tras šansas“. 9.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
11.50 „Baltosios deivės vaikai“. 13.50, 15.25 
„Įteisintas mentas. Žaidimai kauliukais“. 16.05 
Aštraus siužeto f. „Kriminalinis palikimas“. 18.25 
„Šamanas. Nauja grėsmė“. 20.10 „Šuo 2“. 22.05 
Visos žvaigždės Naujaisiais metais. 23.45 „Bal-
zakiškas amžius, arba visi vyrai...“. 

 TV PolonIa
8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.00 Valstybės interesai. 12.30 „Pasau-
lio pabaiga pas Novakus“. 13.35, 16.45 Žinios. 
13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 „1920. 
Karas ir meilė“. 15.15 „Šventovė“. 16.10 Kalėdos 
Silezijoje. Koncertas. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 
17.25, 1.15 Zondas 2. 17.55 Laida vaikams. 18.10, 
2.30 Miško bičiuliai. 18.20 Trumpa istorija. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kolbergo keliu. 19.25 „Nas-
zaarmia.pl“. 20.25 Laida iš Didžiosios Britanijos. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
22.35 Nepriklausomybės portretai. 22.45 Polonija 
24. 23.05 Polonijos pokalbis. 23.20 Sveika, Po-
lonija. 0.10 „Mergina su lagaminu“. 0.40 Kažkas 
matė, kažkas žino. 2.15 Laida vaikams. 

 TV1000
7.15 „Hičas - meilės specialistas“. 9.25 „Mažasis 
princas“. 11.20 „Švilpiko diena“. 13.10 „Su kir-
pėju Zohanu geriau nejuokauk!“ 15.15 „Praktinė 
magija“. 17.10 „Smurfai“. 19.10 „Dangoraižio 
apiplėšimas“. 21.20 „Nemiegantys Sietle“. 23.25 
„Misija „Serenity“. 1.35 „Holograma karaliui“.

 DIscoVeRy 
6.00 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis. 
7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 10.00 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sun-
kvežimių vairuotojai. 12.00, 19.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.00 Išgyventi drauge. 14.00, 
21.00 Aukso karštinė. 18.00 Kovos dėl kontei-
nerių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 22.00 
Statybos Aliaskoje. 23.00 Traukiniu į Aliaską. 
24.00 Gelbėtojai su sunkiaisiais automobiliais. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 17.00, 23.00, 4.00 Neįprastas maistas. 
21.00, 2.00 Maisto rojus. 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 

6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Pasmerkti 2“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 Gero vakaro šou.
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir 

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

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

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

(N-7).
1.15 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.05 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.00 TV serialas 
„Amerikiečiai“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. 

„Nepaprastas 
Gumuliuko  
gyvenimas“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.30 Bus visko.
13.25 „Rožių karas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Kitu kampu.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 d.“ 
(N-7).

0.55 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

1.45 TV serialas 
„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.30 Romantinė drama 
„Didysis Getsbis“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 5“ (N-7).
11.40 Beatos virtuvė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 

ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 TV serialas 

„Rezistentai“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“ (2).

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

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

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

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

11.40 TV serialas 
„Nepataisomi“ (N-7).

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas 

„Nepataisomi“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo drama 
„Stalingradas“ 
(N-14).

1.30 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

2.25 „Haskių kelias“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas.
7.15 Muzikiniai sveikinimai.
8.15 „Mainai gamtoje“.
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Moterų balsas. 

Dabar.
21.30 Premjera! „Karo mer-

ginos“ (N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 Mano Europos 

Parlamentas.
0.15 „Juodosios katės“ 

(N-7).
1.15 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.00 „Albanas“ (N-7).
3.45 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 VI menų festivalis 

„Šokio karalienė“. 
7.25 Grupės „Colours 

of Bubbles“ ir 
Šv.Kristoforo kameri-
nio orkestro koncertas.

8.45 Septynios Kauno 
dienos.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Euromaxx.
12.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
13.25 „Patrisas Šero. Kino 

pamoka“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Heidė“.
16.05 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. 
19.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Dokumentikos 

spektaklis „Keturių 
sakinių viršukalnė“.

22.10 „Šerlokas 4“. 4/1 s. 
23.45 Mokslo sriuba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 LRT OPUS ORE. 
1.20 Kriminalinė drama 

„Volstrito vilkas“.
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sausio 2 d.

 12.35  „Riedėk!“ 12.30  „Kastlas“ 12.35  „Detektyvė Rizoli“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55, 
5.02 Neištirtos salos. 11.55 Ryklių atakos. 12.50 
Aliaskos siaubūnai. 15.35, 23.50, 5.49 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Miškų įstatymai. 
18.20, 22.00, 4.15 Protingi gyvūnai. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Jutos „Jazz“. 9.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Milano „Inter“ - Romos „Lazio“. 11.10 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 
19 turas. Vakar. 12.10 KOK 48 World Grand 
Prix. Moldova. 2017. 1 d. 14.50 Italijos „Seria 
A“ futbolo lyga. Neapolio „SSC Napoli“ - Ge-
nujos „Sampdoria“. 16.50 NBA krepšinio lyga. 
Gražiausi sezono epizodai. 17.00 Dailusis čiuo-
žimas. „Ledo šeima“. 18.00 Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Milano „Inter“ - Romos „Lazio“. 
20.00 Čempionai LT. Graplingo atvirasis čem-
pionatas. Šakiai. Pirma laida. Premejra. 20.30 
„Road to Glory“. Laida apie kovos sportą. 21.00 
NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - 
Jutos „Jazz“. 23.10 KOK 48 World Grand Prix. 
Moldova. 2017. 2 d. 1.30 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.05 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 15 
diena. 10.05 Premier lygos apžvalga. 11.05 
Krepšinis. Eurolyga. „Valencia Basket“ - „Žal-
giris“. 13.05 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ 
- „Olympiacos“. 15.05 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Brighton“ - „Bournemouth“. 16.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Burnley“ 
- „Liverpool“. 18.45 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Everton“ - „Manchester United“. 
20.35 Premier lygos apžvalga. 21.35 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „Totten-
ham“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Smiginis. 
Pasaulio čempionatas. 15 diena. 2.45 „Trans 
World Sport“ žurnalas. 5.00 Krepšinis. Euroly-
ga. „Chimki“ - „Barcelona“. 

 euroSPort
5.00, 2.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. 
Australija. 9.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 9.30, 0.45 Šuoliai su slidėmis. Ke-
turių kalnų turnyras. Vokietija. 10.30 Tenisas. 
Hopmano taurė. Australija. 16.30, 20.35 Teni-
sas. ATP serijos turnyras. Kataras. 20.30, 0.25 
Eurosport žinios. 22.30 Jojimas. Belgija. 23.30 
Jojimas. 24.00 FIFA futbolas. 0.35 Automobilių 
ralio lenktynės.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės dei-

mantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (1).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“ .
19.00 „Detektyvė Rizoli“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės IX. Miestelio 
peripetijos“ (N-7).

22.50 „Gyvenimo šukės“.
0.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
1.20 „Ekspertė Džordan“.
2.05 Romantinė kome-

dija „Kaip išgyventi 
Kalėdas“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Gyvūnų 

manija.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
11.30 „Rouzvudas“ 

(N-7).
12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ 

(N-7).
19.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Kriminalinė drama 

„Amerikos  
gangsteris“  
(N-14).

0.40 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.40 „Daktaras Hausas“ 
(N-7).

2.25 „Paskutinis iš vyrų“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Džono  
Kenedžio  
nužudymas“.

11.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

12.35 Sporto drama 
„Riedėk!“ (N-7).

14.35 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

15.35 Animacinis 
nuotykių f.  
„Mažasis riteris 
Trenkas“.

17.05 Pinigai iš 
nieko.

18.00 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

19.00 Kino 
automobiliai.

19.30 Klaipėdos 
atruliai (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

21.30 „Fortitudas“ 
(N-14).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Toledas“ (N-14).
0.30 „Pamatyti 

vaivorykštę“ (N-7).

„HAriS PoteriS ir mirtieS reliKViJoS. 2 DAliS“
Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV. 2011.
Režisierius: David Yates.
Vaidina: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.

Didingame finale mūšis tarp gėrio ir blogio jėgų burtininkų pasaulyje 
perauga į visuotinį karą. Dar niekuomet ant kortos nebuvo pastatyta 
tiek daug, ir niekas nėra saugus. Tačiau būtent Haris Poteris yra tas, 
kuriam tenka sudėti didžiausią auką nepaliaujamai artėjant paskutinei 
kovai su valdovu Voldemortu. Šis mūšis išspręs viską.

lnK
22.30

„AmeriKoS GAnGSteriS“
krimiNaliNė drama. JAV. 2007.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Denzel Washington, 
Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor.

Sąžiningas policininkas Ričis Robert-
sas - vienas iš nedaugelio, kovojančių 
prieš narkotikus ir policijos korupciją. 
Pagrindinis jo taikinys - didžiulė heroi-
no imperija, kurią sukūrė charizmatiš-
kas narkotikų prekeivis Frenkas Lukas...tV6

21.30

„KomAnDo“
Veiksmo trileris. JAV. 1985.
Režisierius: Mark L.Lester.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Dan Hedaya, Alyssa Milano.

Buvęs specialusis agentas Džonas 
Matriksas gyvena ramų gyvenimą 
su dešimtmete dukrele. Kol vieną 
dieną ją pagrobia tremtyje gy-
venantis buvęs vienos iš Lotynų 
Amerikos šalių diktatorius. tV3

22.30

„PASKutinĖ tVirtoVĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 2001.
Režisierius: Rod Lurie.
Vaidina: Robert Redford, 
James Gandolfini, Mark Ruffalo.

Vadovavusį daugeliui sėkmingų 
kovinių operacijų generolą Ju-
džiną Irviną už nepaklusnumą, 
įsakymo nevykdymą išsiunčia į 
griežtai saugomą karo nusikaltėlių 
kalėjimą. Jam vadovauja valdingas 
ir žiaurus pulkininkas Vinteris. BtV

21.00

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Pasmerkti 2“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
12.30 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo f. „Medžiok-

lės sezonas“ (N-14).
0.10 TV serialas „Kaulai“.
1.10 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.10 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. „Nepap-

rastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.30 Anapus nežinomybės 

(N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 TV serialas 

„Meilė gydo“.
20.30 Moterys prieš vyrus 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Veiksmo f. 

„Hankokas“ (N-7).
0.15 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.05 TV serialas „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).
1.50 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir mirties reli-
kvijos. 2 d.“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 TV serialas „Senis“.
10.05 „Štutgarto kriminali-

nė policija 1“ (N-7).
10.55 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 7“ (N-7).
11.40 Emigrantai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 TV serialas „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 TV serialas 

„Rezistentai“ (N-14).
0.15 TV serialas „Detek-

tyvas Monkas 8“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė 

ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 16.15  Laba diena, 
  Lietuva

 16.30  TV Pagalba  20.00  „Meilė gydo“

Trečiadienis

„BIRŽELIS SAUSIO MĖNESĮ“
Komedija. Kanada. 2014.
Režisierius: Mark Griffiths.
Vaidina: Brooke D’Orsay, Wes Brown, Marilu Henner.

Džiunė jau seniai žinojo, kad jos vestuvės bus birželį, o suknelė bus 
pati gražiausia. Net smulkiausias vestuvių detales, dar nė neturėdama 
jaunikio. Pagaliau Džiunė sutiko žavų advokatą iš kilmingos šeimos. Po 
jaudinančių sužadėtuvių per Naujųjų metų šventę, Džiunė nekantrau-
dama pradeda planuoti vestuves, apie kurias tiek svajojo. Deja, Aleksas 
netikėtai gauna darbo pasiūlymą Klivlande ir turi kuo greičiau persikelti, 
tad pasiūlo susituokti po trijų savaičių!

rekomenduoja

TV8
21.25

„GILUS SUKRĖTIMAS“
Trileris. JAV. 1998.
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: Robert Duvall, 
Tea Leoni,  Morgan Freeman.

Keturiolikmetis berniukas primi-
tyvia aparatūra nufotografuoja 
paslaptingą dangaus kūną - Vulo-
Beidermano kometą. Po kurio lai-
ko JAV prezidentas viešai pareiškia 
apie mokslininkų atradimą - Že-
mės link skrieja didžiulė kometa. 
Lygiai po metų jos ir Žemės tra-
jektorijos neišvengiamai susikirs 
tame pačiame taške. 

„HANKOKAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2008.
Režisierius: Peter Berg.
Vaidina: Will Smith, Charlize
Theron, Jason Bateman.

Daug galios turintis, bet nevikrus 
griozdas ir alkoholikas Džonas Han-
kokas - pats nekenčiamiausias žmo-
gus Los Andžele. Gelbėdamas žmo-
nių gyvybes, jis sunaikina daug tur-
to, o miestui brangiai kainuoja ištai-
syti jo padarytą žalą. Kai jis išgelbėja 
viešųjų ryšių eksperto Rėjaus Embrio 
gyvybę, šis jaučiasi skolingas Hanko-
kui ir nusprendžia pakeisti jo įvaizdį.

„MEDŽIOKLĖS SEZONAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Belgija. 2013.
Režisierius: Mark Steven Johnson.
Vaidina: Robert De Niro, 
John Travolta, Milo Ventimiglia.

Kai kurių vyrų galvose karas niekada 
nesibaigia. Kadaise Bosnijos kare ko-
vojęs amerikietis Bendžaminas Fordas, 
norėdamas pamiršti visus baisumus, 
gyvena atsiskyręs Apalačų kalnuose. 
Kartą namuose jį aplanko turistu ir 
apylinkėse medžiojančiu vyru apsime-
tęs buvęs serbų karys Emilis Kovačas...

BTV
 21.00

TV3
22.30

 TV8
6.00 Televitrina. 6.15 Animacinis f. „Nepaprasti 
muškietininkų nuotykiai“. 7.40 „Natalija“ (N-
7). 8.35 Gardu Gardu. 9.05 „Aistros vynas“ 
(N-7). 10.10 Džeimio Oliverio patiekalai per 
15 minučių. 11.40 Komedija „Susituokę per 
Kalėdas“ (N-7). 13.15 Filmas šeimai „Hačiko. 
Šuns istorija“. 15.00 „Pamilti vėl“ (N-7). 16.00 
„Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 
18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Animacinis f. „Arkliukas kupriukas“. 
21.25 Premjera! Komedija „Birželis sausio mė-
nesį“ (N-7). 23.05 „Meilės miestas“ (N-7). 1.05 
TV Pagalba (N-7). 

 INfO TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 Kitu kampu. 
8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 Nuo... 
Iki. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagalbos 
skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 Kitu kampu. 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
Info komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su Indre Makaraityte. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 Euronews. 6.25, 9.00, 12.00 Naujienos. 6.30 
„Maša ir lokys“. 6.50, 7.55 „Šiaudinė skrybėlaitė“. 
9.20, 4.40 Mados nuosprendis. 10.15 Skanėstas. 
11.00, 12.20 Juoktis leidžiama. 12.30 Nagijevas - 
tai mano darbas. 13.30 Autorius užveda. 15.20 
Vakaro žinios. 15.35 Atspėk melodiją. 16.40 
Kas nori tapti milijonieriumi? 18.05 Tegul kalba. 
19.10 „Salsa“. 21.20 Izmailovo parkas. 23.25 
„Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 
1.55 Euronews. 2.20 „Saugokite vyrus“. 

 RTR PLANETA BALTIjA 
5.20 „Maša ir lokys“. 5.30 „Melžėja iš Chacapetov-
kos“. 8.05, 10.40 „Širdis ne akmuo“. 10.00, 19.00 
Žinios. 12.35 Metų humoras. 15.30 „Likvidacija.“ 
19.55 „Saulė dovanų“. 0.05 „Mainų broliai“. 

 REN
7.55 Rusiškas vairavimas. 8.50 Tinkama priemo-
nė. 9.40 „Šeimos dramos“. 11.20 Pati naudingiau-
sia programa. 12.05 „Gylyje... Ar išgyvens žmonija 
vandenyno dugne ir po žeme?“ 13.45 Keista byla. 
14.35 Čapman paslaptys. 15.25 „Enigma“. 18.45 
Tinkama priemonė. 19.30 „Šeimos dramos“. 21.20 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 22.55 „Kiek-
vienam po katinėlį“. 23.45 „Byla dviems“. 

LNK
22.30
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6.40 TV serialas 
„F.T.Budrioji akis“.

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

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

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

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

11.40 TV serialas 
„Nepataisomi“ (N-7).

12.40 TV serialas „Teisin-
gumo agentai“ (N-7).

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

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

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

16.55 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Teisin-

gumo agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas 

„Nepataisomi“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Trileris „Gilus sukrė-

timas“ (N-7).
23.10 Veiksmo trileris 

„Paskutinė tvirtovė“ 
(N-14).

1.25 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

2.10 „Pragaro katytė“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Skinsiu raudoną 

rožę.
7.15 Moterų balsas. 
8.15 „Mainai gamtoje“.
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Moterų balsas. 
21.30 „Karo merginos“ 

(N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Juodosios katės“ 

(N-7).
0.45 „Deimantų medžioto-

jai“ (N-7).
1.45 „Pasaulio turgūs. 

Mumbajus“ (N-7).
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.00 „Albanas“ (N-7).
3.45 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 VI menų festivalis 

„Šokio karalienė“. 
7.25 „Riteris Rūdžius“.
7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.55 „Heidė“.
8.20 Nacionalinis turtas.
8.50, 16.05 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 25-asis kadras. Terra 

incognita.
12.55 Kultūros teismas. 
13.40 „Keturių sakinių 

viršukalnė“.
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Heidė“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita (subtitruota).
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Maistas ir aistros.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Dirigento Petro 

Bingelio 75-mečiui. 
21.20 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija - 
Visata“ (subtitruota).

22.10 Trileris „Antrininkas“.
23.45 Mokslo sriuba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 LRT OPUS ORE. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „Detektyvė Rizoli“.
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“ (1).
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.30 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė Rizoli“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės IX. Mirtis 
chore“ (N-7).

22.50 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

0.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
1.20 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Savaitė su 

Kauno  
„Žalgiriu“.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „Paskutinis 
iš vyrų“ (N-7).

11.30 „Rouzvudas“ 
(N-7).

12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „Rouzvudas“ 

(N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ (N-7).
19.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Išpirka -  
milijardas“ (N-14).

23.40 Aukščiausia 
pavara.

0.40 „Kobra 11“ (N-7).
1.45 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
2.35 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Minutė po minutės“ 
(N-7).

11.30 „Sviridovai“ (N-7).
12.30 Veiksmo 

nuotykių  
komedija „Trys  
muškietininkai“ 
(N-7).

14.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

15.30 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Šaunusis ponas 
Lapinas“.

17.00 „Mega virtuvės“.
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
19.00 Dokumentinis f. 

„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“ 

(N-7).
0.35 „Blogiau nebūna“ 

(N-7).

 22.10  „Antrininkas“ 18.00  Reporteris 12.40  „Teisin gumo 
  agentai“

 12.30  „Trys 
  muškietininkai“

 15.00  „Kaulai“  11.35  „Ekspertė 
  Džordan“

TV PROGRAMAsausio 3 d.

 NTV Mir
5.00 Jūs juoksitės! 5.10 „Medicinos paslaptis“. 
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Dideli 
tėvai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „An-
tras šansas“. 9.55 „Sudaužytų žibintų gatvės 
13“. 11.50 „Baltosios deivės vaikai“. 13.55, 
15.25 „Įteisintas mentas. Naudingas pasiūly-
mas“. 18.25 „Šamanas. Nauja grėsmė“. 20.10 
„Šuo 2“. 22.05 Koncertas. 23.45 „Balzakiškas 
amžius, arba visi vyrai...“ 

 TV PoloNia
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Ekumeninė 
laida. 8.25, 17.55, 2.15 Petersburskio muzikos 
šou. 8.50 Dienos receptas. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.30, 23.05, 
5.35 Polonijos pokalbis. 12.45, 23.20, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi 
nesirūpink“. 15.20 Dokumentinis f. 16.20 Nepri-
klausomybės portretai. 16.25 „Vavelis naujojoje 
Lenkijoje. Fortifikacija“. 16.55, 1.45 „Komisaria-
tas“. 17.25 Astronariumas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Katalikų redakcijos laida. 19.25, 1.15 Rytų 
studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Gilus vanduo“. 0.10 Dokumentinis f. 

 TV1000
7.25 „Nemiegantys Sietle“. 9.25 „Smurfai“. 
11.20 „Pamotė“. 13.35 „Dangoraižio apiplėši-
mas“. 15.30 „Visi keliai veda į Romą“. 17.10 
„Medžioklės sezonas atidarytas“. 19.00 „Ange-
lų miestas“. 21.10 „Apgaulės meistrai 2“. 23.30 
„Švytėjimas“. 1.40 „Puikybė ir prietarai“. 

 DiscoVery 
7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30, 24.00 
Greitai ir triukšmingai. 10.00 Sandėlių medžioto-
jai Britanijoje. 10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 
Sunkvežimių vairuotojai. 12.00, 19.00, 22.00 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.00 Išgyventi 
drauge. 14.00 Aliaska. Šeima iš miško. 17.00 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 18.00 Kovos 
dėl konteinerių. 18.30 Nekilnojamojo turto karai. 
21.00 Inžinerija. 23.00 Nesėkmių garažas. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 17.00, 5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 
2.00 Titanikas. Paslaptys muziejuje. 22.00, 
3.00 Ypatinga ekspedicija. 23.00, 4.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Liūno broliai. 8.15, 
16.30, 18.20, 22.00, 0.45, 4.15 Namai medžiuo-
se. 9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Blogas šuo. 10.05, 
14.40 Neištirtos salos. 11.55 Miškų įstatymai. 
12.50 Protingi gyvūnai. 15.35, 23.50, 5.49 
Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05, 3.25 Akva-
riumų verslas. 22.55, 5.02 Neištirta Indokinija. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Golden State „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. 9.10 Italijos „Seria A“ fut-
bolo lyga. Krotonės „F.C. Crotone“ - Neapolio 
„SSC Napoli“. 11.10 Čempionai LT. Graplingo 
atvirasis čempionatas. Šakiai. 11.40 „Road to 
Glory“. Laida apie kovos sportą. 12.10 KOK 48 
World Grand Prix. Moldova. 2017. 2 d. 14.30 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Paryžiaus 
„Saint Germain“ - Kano „Caen“. 16.30 Čempionai 
LT. Graplingo atvirasis čempionatas. Šakiai. 17.00 
Dailusis čiuožimas. „Šventinis ledo karnavalas“. 
18.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Krotonės 
„F.C. Crotone“ - Neapolio „SSC Napoli“. 20.00 
Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 18 turas. 
Premjera. 20.40 „CrossFit Games“. Pirma laida 
(moterų bėgimo rungtis). 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Golden State „Warriors“ - Klivlando „Cava-
liers“. 23.10 KOK-49 World Grand Prix. Talinas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 18.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „Tottenham“. 9.00 Boksas. Mairis 
Briedis - Mike’as Perezas. 10.25 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Burnley“ - „Liverpool“. 12.15 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ -  
„Manchester United“. 14.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Swansea“ - „Tottenham“. 15.55 
Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Jokerit“. Tiesioginė 
transliacija. 20.35 Premier lygos apžvalga. 21.35 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - „Jokerit“. 1.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Chelsea“. 

 eurosPorT
5.00, 4.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. Austra-
lija. 9.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
10.00, 13.35 Olimpinės žaidynės. 13.30, 0.20 
Žiemos sportas. 13.45, 17.30, 0.45 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Kroatija. 14.45, 23.30 
Šuoliai su slidėmis. Keturių kalnų turnyras. Aus-
trija. 16.15, 1.30 Slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Vokietija. 18.30 Tenisas. ATP serijos turnyras. 
Kataras. 20.30 Eurosport žinios. 20.40, 2.30 
Tenisas. ATP serijos turnyras. Austrija. 22.30 
Tenisas. Hopmano taurė. Australija. 0.25 Eu-
rosport žinios. 0.30 Automobilių ralio lenktynės.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00  Info diena  20.30  Moterų balsas.
  Dabar

15.30  „Drakoniukas
  Kokosas 1“

 21.30  Svarbios detalės 20.00  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
6.05 Televitrina. 6.20 Animacinis f. „Arkliu-
kas kupriukas“. 7.40 „Natalija“ (N-7). 8.40 
Pasaulis pagal moteris. 9.10 „Aistros vynas“ 
(N-7). 10.10 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 
minučių. 11.40 Komedija „Auklė Kalėdoms“ 
(N-7). 13.20 Komedija „Birželis sausio mė-
nesį“ (N-7). 15.00 „Pamilti vėl“ (N-7). 16.00 
„Natalija“ (N-7). 17.00 „Aistros vynas“ (N-7). 
18.00 „Meilės miestas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė 
Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Anima-
cinis f. „Buratino nuotykiai“. 21.35 Premjera! 
Komedija „Jaunikis siaubūnas“ (N-7). 23.10 
„Meilės miestas“ (N-7). 1.10 TV Pagalba 
(N-7). 

 Info TV
6.30 Labas vakaras, Lietuva. 7.30 KK2 (N-
7). 8.30 Farai (N-7). 9.00 Žinios. 10.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 10.30 Kitu 
kampu. 11.30 Yra, kaip yra (N-7). 12.35 Pagal-
bos skambutis (N-7). 13.35 24 valandos (N-7). 
14.25 Yra, kaip yra (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 
16.30 Farai (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info 
komentarai su Indre Makaraityte. 24.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.25, 9.00, 12.00 Naujienos. 6.30 „Maša ir 
lokys“. 6.35 „Maskva netiki ašaromis“. 7.30 
„Meilės formulė“. 9.20, 5.05 Mados nuospren-
dis. 10.15 Skanėstas. 11.10, 12.15 Izmailovo 
parkas. 13.30 Autorius užveda. 15.35 Atspėk 
melodiją. 16.40 Kas nori tapti milijonieriumi? 
18.05 Tegul kalba. 19.10 „Salsa“. 21.00 Laikas. 
21.20 Izmailovo parkas. 23.25 Koncertas. 0.45 
„Skėtis jaunavedžiams“. 2.10 Euronews.  

  RTR PlaneTa BalTIja 
5.10 „Maša ir lokys“. 5.30 „Melžėja iš Cha-
capetovkos“. 8.05, 10.40 „Širdis ne akmuo“. 
10.00, 19.00 Žinios. 12.35 Naujoji banga-2017. 
15.20 „Likvidacija“. 19.55 „Saulė dovanų“. 0.05 
„Mainų broliai“. 2.35 „Dvylika kėdžių“. 

 Ren
7.05 „Turistai“. 7.55 „Kiekvienam po katinėlį“. 
9.00, 18.45 Tinkama priemonė. 9.50, 19.35 
„Šeimos dramos“. 11.25 Pati naudingiausia 
programa. 12.15 Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės. 13.55 Keista byla. 14.45 Čapman pa-
slaptys. 15.35 „Enigma“. 21.20 Čapman paslap-
tys. 23.00 Žiūrėti visiems! 23.50 „Byla dviems“. 
1.25 Dokumentinis f. „Kriminaliniai žaidimai“. 

 nTV MIR
5.15 „Medicinos paslaptis“. 7.00, 9.00, 15.00, 
18.00 Šiandien. 7.20 Dideli tėvai. 8.00 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 „Antras šansas“. 9.55 
„Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 11.50 „Baltosios 
deivės vaikai“. 13.55, 15.25 „Įteisintas mentas. 
Kitapus įstatymo“. 18.25 „Šamanas. Nauja grės-
mė“. 20.15 „Šuo 2“. 22.15 Koncertas. 23.50 „Bal-
zakiškas amžius, arba visi vyrai...“ 4.30 Dainuota 
Sovietų Sąjungoje. 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija. 
8.30, 17.55, 2.15 Miško istorijos. 8.50 Dienos 
receptas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00, 
18.20, 4.30 Trumpa istorija. 12.10, 22.45, 5.15 
Polonija 24. 12.30, 23.05, 5.35 Polonijos pokal-
bis. 12.45, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gilus vanduo“. 
16.10 Prie Tatrų. 16.25 Vilnoteka. 16.45 „Nota-
cijos“. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 Kaip 
tai veikia. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Buvo, 
nepraėjo. 19.25, 6.35 Valstybės interesai. 20.25 
Reportažas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Komi-
saras Aleksas“. 22.35 Nepriklausomybės por-
tretai. 0.05 A.Gargas tyrimas. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
7.05 „Apgaulės meistrai 2“. 9.20 „Medžioklės 
sezonas atidarytas“. 10.55 „Ateiviai. Revoliucija“. 
12.50 „Angelų miestas“. 14.55 „Puikybė ir prie-
tarai“. 17.10 „Medžioklės sezonas atidarytas 2“. 
18.50 „Jaunėlis“. 21.00 „Hačiko. Šuns istorija“. 
22.50 „Atgal į ateitį I“. 1.05 „Memento“.   

 DIscoVeRy 
7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30 Greitai ir 
triukšmingai. 10.00 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 10.30 Sandėlių medžiotojai. 11.00 Sunk-
vežimių vairuotojai. 12.00, 19.00 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.00 Išgyventi drauge. 14.00 
Nuogi ir išsigandę. 17.00 Nepaprasti inžinierių 
sprendimai. 18.00 Kovos dėl konteinerių. 18.30 
Nekilnojamojo turto karai. 21.00 Perdirbimas. 
22.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projektai. 
23.00 Akropolio istorija. 24.00 Kosmoso verslas. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 16.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 17.00 
Neįprastas maistas. 21.00 Paslaptingi paplūdi-
miai. 22.00 Paslaptingieji vandenys. 23.00 Kai 
puola vaiduokliai. 24.00 Vaiduoklių medžiotojai. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas 

„Pasmerkti 2“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 „Bruto ir Neto“ (N-7).
12.30 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 „Bruto ir Neto“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Komedija „Aš, tu ir 
Diupri“ (N-7).

0.45 „Kaulai“ (N-7).
1.40 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.30 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

3.15 TV serialas 
„Amerikiečiai“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.30 KK2 (N-7).
13.25 TV serialas 

„Rožių karas“.
14.25 TV serialas 

„Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Premjera! 

Kriminalinė drama 
„Neribota prieiga“ 
(N-14).

0.20 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

1.20 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.05 Alchemija. 
Švietimo amžius.

2.35 Retrospektyva. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Štutgarto kriminalinė 

policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 7“ (N-7).
11.40 Gyvenimas.
12.40 Kas ir kodėl?
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu 

į gestų k.).  
Sportas. Orai.

18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Svarbios detalės.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 TV serialas „Pinigai 

ir galia“ (N-7).
0.35 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mes nugalėjom.

6.40 „F.T.Budrioji akis“.
7.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
8.35 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
9.35 TV serialas „Tokia 

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

gatvės“ (N-7).
11.40 „Nepataisomi“ (N-7).
12.40 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
13.40 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
14.50 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
15.55 TV serialas „Tokia 

tarnyba“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
19.30 TV serialas 

„Nepataisomi“ (N-7).
20.30 Savaitės 

kriminalai (N-7).
21.00 Veiksmo f. 

„Paskutinė kulka“ 
(N-14).

22.40 Trileris „Gilus 
sukrėtimas“ (N-7).

0.45 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N-14).

1.25 Savaitės 
kriminalai (N-7).

1.50 „Pragaro katytė“.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.15 Moterų balsas. Dabar.
8.15 „Mainai 

gamtoje“ (N-7).
9.20 „Likimo 

melodija“ (N-7).
10.25 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Moterų balsas. Dabar.
21.30 „Karo merginos“ 

(N-7).
22.30 Reporteris. Lietuva 

tiesiogiai. Orai.
23.45 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N-7).
1.45 „Pasaulio turgūs. 

Atėnai“ (N-7).
2.15 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
3.00 „Albanas“ (N-7).
3.45 „Vienišas vilkas“ 

(N-7).
4.30 „Rojus“ (N-7).

7.55 „Heidė“.
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
8.50 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Maistas ir aistros.
12.35 Tarptautinis sportinių 

šokių festivalis 
„Lithuanian  
open 2017“.  

14.05 Mokslo sriuba.
14.20 „Hablo kosminis 

teleskopas. 
15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
15.40 „Lesė“.
16.05 „Nuo gamyklos 

konvejerio 2“.
16.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora (subtitruota).
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Dirigento Petro 

Bingelio 75-mečiui. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“.
21.30 Keliaukime kartu. 
22.00 Vaidybinis f. 

„Anarchija 
Žirmūnuose“.

23.30 Septynios Kauno 
dienos.

24.00 Dabar pasaulyje.
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sausio 4 d.

 18.00  „Moterų daktaras“ 18.55  „Kobra 11“  6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Liūno broliai. 8.15, 12.50, 
16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 19.15 
Blogas šuo. 10.05, 14.40, 22.55 Neištirta Indo-
kinija. 11.55 Akvariumų verslas. 15.35, 23.50 
Laukiniai ir pavojingi. 17.25 Banginių karai. 

 SPort1
8.40 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Neapolio 
„SSC Napoli“ - Genujos „Sampdoria“. 10.40 
Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 18 
turas. Vakar. 11.20 „CrossFit Games“. Ketvirta 
laida (moterų svorių kilnojimas). 11.50 „CrossFit 
Games“. Pirma laida (moterų bėgimo rungtis). 
12.10 KOK-49 World Grand Prix. Talinas. 14.40 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Juven-
tus“  - Romos „AS Roma“. 16.40 „CrossFit 
Games“. Pirma laida (moterų dviračių-kroso 
rungtis). 17.00 Dailusis čiuožimas. „Žvaigždžių 
šou ant ledo“. 18.00 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Neapolio „SSC Napoli“ - Genujos „Samp-
doria“. 20.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 20 turas. 20.30 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 12 laida. Premjera. 21.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido  
„Real“ - Madrido „Estudiantes“. 22.40 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12 laida. 
Šiandien. 23.10 KOK World series. Vilnius. 1 d.   

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
7.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - „Chelsea“. 10.15 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ -  
„Leicester“. 12.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Swansea“ - „Tottenham“. 13.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris“ - „Olympiacos“. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Spartak“ - „Salavat Yulaev“. Tiesio-
ginė transliacija. 18.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 18.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Chelsea“. 20.45 Premier lygos 
apžvalga. 21.45 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 24.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Tottenham“ - „West Ham“. 
1.50 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“ - „Neftekhimik“. 

 euroSPort
7.00, 2.00 Tenisas. ATP serijos turnyras. Aus-
tralija. 9.00 FIFA futbolas. 9.30, 14.45, 22.30, 
1.15 Šuoliai su slidėmis. Keturių kalnų turny-
ras. Austrija. 10.00, 24.00, 0.50 Slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 13.00 Biatlonas. Pa-
saulio taurė. Vokietija. 17.00 Kalnų slidinė-
jimas. Pasaulio taurė. Kroatija. 18.30, 20.30 
Tenisas. ATP serijos turnyras. Kataras. 20.25, 
0.25 Eurosport žinios. 0.30 Automobilių ralio 
lenktynės. 0.45 Žiemos sportas. 

„AŠ, tu ir DiuPri“
Komedija. JAV. 2006.
Režisieriai: Anthony Russo, Joe Russo.
Vaidina: Kate Hudson, Owen Wilson, Matt Dillon.

Ką tik iškeptų jaunavedžių Karlo ir Molės gyvenimas negali būti saldesnis - 
vedybinio gyvenimo malonumai, įsikūrimas naujuose namuose. Atrodo, 
niekas negali sudrumsti idilės. Tačiau, kai į jų gyvenimą įsiveržia Karlo ge-
riausias draugas Diupri, reikalai pasikeičia. Kiek ilgai seksis pakęsti nevaly-
vą, liežuvio už dantų nenulaikantį ir drovumo jausmo neturintį draugą?

tV3
22.30

rekomenduoja

„PASKutinĖ KulKA“
VeiKsmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: William Kaufman.
Vaidina: Cuba Gooding Jr.,
Dolph Lundgren, Bill Murray.

Nemažai Amerikos organizuo-
to nusikalstamumo lyderių Rytų 
Europoje pasislėpė nuo JAV tei-
singumo. Tarpusavio kare mafijos 
galvos samdo žudikus. Vienas to-
kių - amerikietis Rėjus...

„neiŠtiKimYBĖ“
Trileris. JAV. 2016.
Režisierius: Shintaro Shimosawa.
Vaidina: Josh Duhamel, 
Anthony Hopkins, Al Pacino.

Jaunas advokatas Benas imasi by-
los prieš stambų farmacijos verslo 
magnatą Deningą ir, galima sakyti, 
taip pasirašo sau mirties nuospren-
dį. Jis pateko į tokį košmarą, kokio 
nebūtų galėjęs nė įsivaizduoti.tV6

21.30

BtV
21.00

„neriBotA PrieiGA“
Kriminalinė drama. Airija, JAV,
Prancūzija. 2016.
Režisierius: John Moore.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Jason Barry, Karen Moskow.

Maiklas turi viską, ko tik troško. Jo 
kompanija ruošiasi performuoti 
visą privačių skrydžių užsakymo 
industriją. Viskas klostosi sėkmingai 
iki tol, kol santykiai su artimiausiu 
padėjėju tampa nepakenčiami...

lnK
22.30

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

7.45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.

8.15 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
12.35 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

14.35 „Zigis ir Ryklys“.
15.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
19.00 „Detektyvė 

Rizoli“ (N-7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Vienuolyno 
paslaptis“ (N-14).

22.45 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

0.25 „Policija ir Ko“ (N-7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).
11.30 „Rouzvudas“ 

(N-7).
12.30 „Kastlas“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „Rouzvudas“ (N-7).
17.00 „Kastlas“ (N-7).
17.55 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
18.55 „Kobra 11“ 

(N-7).
19.55 „Rezidentai“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
21.30 Trileris 

„Neištikimybė“ 
(N-14).

23.40 Aukščiausia 
pavara.

0.40 „Kobra 11“ (N-7).
1.45 „Daktaras 

Hausas“ (N-7).
2.35 „Paskutinis 

iš vyrų“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų 
daktaras“ (N-7).

10.30 Pinigai 
iš nieko.

11.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

12.30 „Mega virtuvės“.
13.30 Klaipėdos 

patruliai (N-7).
14.00 Dokumentinis f. 

„Džono Kenedžio 
nužudymas“.

15.00 „Sviridovai“ 
(N-7).

16.00 „Pamatyti 
vaivorykštę“  
(N-7).

16.55 „Valdžios 
tvirtovė“ (N-7).

18.00 „Moterų 
daktaras“ (N-7).

19.00 „Minutė po 
minutės“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Siaubingi 
namai.

21.30 „Toledas“ 
(N-14).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Fortitudas“ 
(N-14).

0.25 „Prakeiktas metas“ 
(N-14).
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Kinas 

Vilnius
FORuM 

CinEMAs 
AKROPOlis

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-31, 2-4 d. 11 val. 29-4 d. 13.20, 14.50, 
17.10 val. 29-30, 1-4 d. 18.20, 19, 19.30, 
20.50, 21.45 val. 29-30 d. 23.10 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-30, 1-4 d. 18.30, 21.20 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 10.15 val.  
29-4 d. 12.40, 14.40, 16.40 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, 3d, V) - 2-4 d. 10.25 val.  
(„Tavo vaikas“ premjera).
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 4 d. 18.40 val. (COSMO VIP 
premjera).

FORuM CinEMAs  
VinGis

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-31, 2-4 d. 11.45 val. 29-4 d. 14, 16.30, 
18 val. 29-30, 1-4 d. 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.45 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-4 d. 14.30 val. 29-30,  
1-4 d. 19.10, 21.40 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 11, 12.50 val. 
29-4 d. 14.50, 16.50 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, 3D, V) - 2-4 d. 12 val. („Tavo 
vaikas“ premjera).

„Pokerio princesė“ (biografinė 
drama, JAV, N-13) - 4 d. 21.20 val. 
(COSMO VIP premjera).
SENASIS VINGIS:
„Kaip išgelbėti Kalėdas?“ (komedija, 
dubliuota lietuviškai, Prancūzija, N-7) - 
29-31, 2-4 d. 12.10 val. 29-4 d. 14.20, 
16.40 val.
„Mažasis vampyras“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Nyderlandai, V) - 
29-31, 2-4 d. 12 val.
„Ferdinand“ (animacinis f., JAV, V) - 
29-4 d. 14.10 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ 
(kriminalinė drama, Malta, JAV, N-13) - 
29-30, 1-4 19 val.
„stebuklas“ (tragikomedija, 
Lietuva, Bulgarija, Lenkija, N-7) -  
29-4 d. 16.50 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 29-30, 1-4 d. 21.40 val.
„Kvadratas“ (drama, Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija, N-13) - 29-30, 1-4 d. 
21.30 val.
„užburtas ratas“ (drama, JAV, N-13) - 
29-30, 1-4 d. 19.10 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, V) - 29 d. 
14.50 val. 1 d. 14 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ 
(kriminalinė drama, Malta, JAV, N-13) -  
29 d. 16.50 val.
„Dvilypis meilužis“ (romantinis trileris, 
Prancūzija, Belgija) - 29 d. 19 val. 30 d. 
21 val.
„Dėl viso pikto“ (komedija, 
Prancūzija, Belgija) - 29, 31 d. 21 val.  
30 d. 19 val.

„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 12.30 val.
„Veidai Kaimai“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 30 d. 14.30 val.
„Kvadratas“ (drama, Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) - 30 d. 16.20 val. 1 d. 
20.15 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 31 d. 16.20 val.
„Virėjas, vagis, jo žmona ir jos 
meilužis“ (kriminalinė drama, 
Nyderlandai, Didžioji Britanija, Prancūzija) - 
31 d. 18.30 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 1 d. 16 val.  
2 d. 21 val. 3 d. 17 val. 4 d. 19 val.
„Apie kūną ir sielą“ (drama, Vengrija) - 
1 d. 18 val. 4 d. 21 val.
Programa „Magiški virsmai“ 
(animacinis f., Lietuva) - 2 d. 15.30 val.
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) - 2 d. 16.50 val.
„Tu išnyksti“ (Danija, Švedija) - 2 d. 
18.40 val. 4 d. 16.40 val.
„Magiška dėžutė“ (animacinis f., 
Danija) - 3 d. 15 val.
„Arčiau debesų“ (Danija, Belgija, 
Švedija, Nyderlandai, Norvegija) -  
4 d. 15 val.

MulTiKinO OZAs
„Visi pasaulio pinigai“ (detektyvinė 
drama, JAV, N-16) - 1 d. 17 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, 3D, V) - 2 d. 18.30 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-30, 2-4 d. 10.45, 12.45, 
14.45, 16.45 val. 31 d. 10.15, 12.45,  
14.30 val. 1 d. 12.15, 14.15, 16.15 val.

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29 d. 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21.15, 22 val. 
30 d. 16.15, 18.15, 19, 20, 21.15, 22 val.  
31 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val. 
1 d. 13, 15.15, 19, 20, 21.15, 22.10 val.  
2 d. 11, 16, 18, 20, 21, 22 val. 3 d. 11, 16, 
18, 19, 20, 21.15, 22 val. 4 d. 11, 13, 16, 
18, 19, 20, 21.15, 22 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 29-30, 2-4 d.  
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.  
31 d. 11, 13.30, 16, 18.30 val. 1 d. 13.30, 
16, 18.30, 21 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 29-30,  
2-4 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. 
31 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45 val.  
1 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 29, 4 d. 10.45, 15, 17.15, 19.15, 
21.15 val. 30, 2-3 d. 10.45, 13, 15, 17.15, 
19.15, 21.15 val. 31 d. 10, 11.15, 13.30, 
15.45, 17, 18, 19 val. 1 d. 12, 14, 17.45, 
19.45, 21.45 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai 
džedajai“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
29-30, 2-4 d. 13.10, 17, 20.30, 18.45,  
21.45 val. 31 d. 12, 15, 18 val. 1 d. 16, 
18.15, 20, 21.30 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
29-30, 4 d. 10, 11.30, 12.30, 14, 15,  
16.30 val. 31 d. 10, 12.15, 14.30,  
16.30, 18.45 val. 1 d. 12, 13, 14.30,  
15.15, 17.30 val. 2 d. 10, 11, 12.30,  
13.30, 15, 16 val. 3 d. 11.30, 14,  
14.45, 16.30 val.

Kino teatruose nuo gruodžio 29 d.
MuziKinė KoMedija, JAV, 2017
režisierius: DAn BAron

Vaidina: Brie LArson, scott BAkuLA, DonALD 
sutherLAnD, tyne DALy, utkArsh AmBuDkAr ir kiti

FilMas anglų Kalba su lietuVišKais subtitrais

Premjera  „Ryžių karoliukai“
„Basmati Blues“

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas 

„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, V) - 29-31, 
2-4 d. 10.30 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
30 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
3 d. 12 val. (specialus seansas mamytėms).

Kaunas
FORuM CInEMas

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-31, 2-4 d. 10.50 val. 29-4 d. 13.40, 
15.50 val. 29-30, 1-4 d. 18.20, 19.10, 
20, 20.45, 21.30, 22.20 val. 29-30, 1-4 d. 
23.10, 23.59 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-30, 1-4 d. 20.20 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 10.20 val.  
29-4 d. 13.15, 15.55 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, V) - 2-4 d. 10.35 val. („Tavo 
vaikas“ premjera).
„Pokerio princesė“ (biografinė 
drama, JAV, N-13) - 4 d. 19.25 val. 
(COSMO VIP premjera).

CInaMOn
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-30, 2-4 d. 10, 11.30, 13.45, 
15.50 val. 31 d. 10, 13.50 val.  
1 d. 13.45 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-30, 2-4 d. 14.45, 15.45, 17,  
18, 19.15, 20.15, 21.30, 22.30 val.  
31 d. 11.30, 13.40, 16 val.  
1 d. 14.45, 17, 18, 19.15, 20.15,  
21.30, 22.30 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-30, 1-4 d. 20 val. 31 d. 
15.40 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV) - 29-30, 2-4 d.  
13.15, 19.45 val. 31 d. 13.15 val. 1 d. 
15.20, 19.45 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija) - 
29-31, 2-4 d. 11.45 val. 1 d. 15.30 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV) - 29-31, 2-4 d. 18.15 val.  
1 d. 18.50 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D) - 29-31, 2-4 d. 12.45 val. 1 d. 
13.20 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
29-30, 2-4 d. 10.30, 12, 15.30, 17.30 val. 
31 d. 10.30, 11.15, 15.30 val. 1 d. 13.30, 
17.30 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 29-31, 
2-4 d. 13.30 val. 1 d. 15.40 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai 
džedajai“ (fantastinis f., JAV, 
N-13) - 29-31, 2-4 d. 15.15 val.  
1 d. 15.50 val.

„Žvaigždžių karai. Paskutiniai 
džedajai“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 29-31, 2-4 d. 20.45 val.  
1 d. 21.15 val.
„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, V) - 29-31, 
2-4 d. 11 val. 1 d. 13.15 val.
„Poilsiautojai: pavydo žaidynės“ 
(komedija, Lietuva, N-13) - 29-30, 1-4 d. 
22.15 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 29-30, 1-4 d. 17.45, 22 val. 31 d. 
15.50 val.

KlaIPėDa
FORuM CInEMas

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 29-4 
d. 13.05, 14.50, 17.10, 17.40 val. 29-30, 
1-4 d. 18.30, 19.30, 20, 21, 
21.50 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-30, 1-3 d. 19 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 10.20 val.  
29-4 d. 13.20, 15.20 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, 3D, V) - 2-4 d. 12 val. („Tavo 
vaikas“ premjera).
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 4 d. 19 val. (COSMO VIP 
premjera).

ŠIaulIaI
FORuM CInEMas

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-31, 2-4 d. 10.10 val. 29-4 d. 13.20, 
14.50, 16.10, 17.10 val. 29-30, 1-4 d. 
18.20, 19.30, 20.40, 21.50 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29-30, 1-4 d. 19.15 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 10.20 val.  
29-4 d. 12.30, 15.40 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, V) - 2-4 d. 13.30 val. („Tavo 
vaikas“ premjera).
„Pokerio princesė“ (biografinė drama, 
JAV, N-13) - 4 d. 20.50 val. (COSMO VIP 
premjera).

PanEvėŽys
FORuM CInEMas BaBIlOnas

„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
29-31, 2-4 d. 24 val. 29-4 d.  
14.40, 17 val. 29-30, 1-4 d. 18.10,  
19.20, 20.40, 21.40 val. 20, 2 d. 20.20 val. 
4 d. 21 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 29, 1, 3 d. 20.20 val.
„Fiksikai. Didžioji paslaptis“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
Rusija, V) - 29-31, 2-4 d. 10.20, 13.10 val.
„Koko“ (animacinis f., JAV, dubliuotas 
lietuviškai, V) - 2-4 d. 12.50 val. („Tavo 
vaikas“ premjera).
„Pokerio princesė“ (biografinė 
drama, JAV, N-13) - 4 d. 17.40 val. 
(COSMO VIP premjera).
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo gruodžio 29 d.
animacinis filmas, Rusija, 2017
režisieriai: Vasiko VedošVilis, 
andRejus kolpinas, iVanas pšonkinas

Vaidmenis dubliaVo: algiRdas 
dainaVičius, judita uRnikytė,  
juozas gaižauskas, seRgejus  
iVanoVas, juRgis damašeVičius iR kiti

Fiksikai - maži, gerašir-
džiai žmogeliukai, kurie pa-
slapčia gyvena žmonių na-
muose ir yra nagingi techni-
kai. Konkrečiau kalbant - jie 

akimirksniu sutaiso bet kokį 
sugedusį prietaisą. Mielai fik-
sikų šeimynėlei reikalai iš 
rankų ima slysti visai netikė-
tai. Vienas iš jų atranda būdą 
keliauti elektros srove. Dabar 
galima pataisyti bet kokį daik-
tą, esantį bet kur! Tačiau nau-
jąjį sugebėjimą išbandantis 
nepatyręs, išdykęs fiksikas 
Ugnius namuose sukelia tikrą 
chaosą.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo gruodžio 29 d.
Komedija, lietuVa, 2017
režisierius: kęstutis gudaVičius

Vaidina: audRius BRužas, leonaRdas 
poBedonosceVas, kiRilas  
glušajeVas, mantas Vaitiekūnas, 
ineta stasiulytė, mindaugas  
papinigis, Valentinas kRulikoVskis, 
donatas šimukauskas, gaBRielė 
malinauskaitė-Rudzienė, kaRina 
stungytė iR kiti.

Šįkart scenarijaus pagrindu 
tapo viena iš sėkmingiausių 

pastarųjų metų skandinavų ko-
medijų - keliose šalyse jau 
ekranizuotas to paties pavadi-
nimo filmo scenarijus, kurio au-
toriai - danai Claudia Boderke 
ir Larsas Meringas. Visų laikų 
populiariausios lietuviškos ko-
medijos „Tarp mūsų, berniukų“ 
žvaigždės sugrįžta naujoje ko-
medijoje „Klasės susitikimas“. 
Kaip pasikeitė berniukų gyve-
nimas per tuos dvejus metus?

„Forum Cinemas“ inf.

 „Fiksikai. Didžioji paslaptis“

Premjera

 „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta“

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr. 

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.



46 laisvalaikis 2 0 1 7  g r u o d ž i o  2 9

teatras/KONCertaI

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

29 d. 18.30 val. - L.A.Minkus 
„Don Kichotas“. 3 v. baletas. Choreogr. 
V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.
30 d. 18.30 val. - G.Verdi „Traviata“. 
Dir. J.Geniušas.
31 d. 18.30 val. - Ludwig Alois Minkus 
„Bajaderė“. 4 v. baletas. Choreogr. M.Petipa. 
Dir. M.Staškus.
2 d. 18.30 val. - J.Strauss „Vienos krau-
jas“. 3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
3 d. 18 val. - P.Čaikovkij „Spragtukas“. 2 v. 
baletas. Choreogr. K.Pastor. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
T.Slobodzianek „Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
29 d. 19.30 val. Mažojoje salėje - „Drąsi 
šalis (Lietuvos diena)“. Rež. C.Graužinis.
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - 
M.Ivaškevičius „Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
30, 31 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas 
sodininkas“ (VšĮ Vytauto Kernagio fondo 
spektaklis). Rež. Vytautas V.Landsbergis.
31 d. 18 val. Didžiojoje salėje - 
M.Lermontov „Maskaradas“. Rež. R.Tuminas.
2, 3 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Šokio spek-
taklis „Idiotas“ (ACH teatras). Rež. A.Cholina.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
29 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio“ 
(J.Bramso, R.Šumano ir Klaros Šuman meilės 
istorija). Rež. P.Galambosas (Vengrija).
30 d. 18.30 val.; 31 d. 18 val. - 
M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. Režisierius 
statytojas R.Tuminas, rež. A.Dapšys.
3 d. 18.30 val. - „Pasikalbėk su manimi 
eilėmis“. Idėjos autorė V.Bičkutė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
29 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Žemaitė 
„Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
30 d. 12, 12.30, 13. 13.30, 15, 15.30, 
16, 16.30 val. Teatro fojė - T.Kavtaradzė 
„Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
31 d. 12 val. Mažojoje salėje - Vytautas 
V.Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“. Rež. 
A.Vidžiūnas.
31, 3 d. 18 val. - „Cinkas“. Rež. E.Nekrošius.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
30, 31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
„Legenda apie Didįjį Kombinatorių“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
„Rikiki, Sniego Liūtas ir Raganiukės Kalėdų 
burtai“.
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Šeimos 
vidurdienis pasitinkant Naujuosius metus su 
šuneliu Pifu.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 
2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

29 d. 18.30 val. - Premjera! „Kryptis“. Rež. 
J.Trimakaitė.
30 d. 18.30 val. - „Lila: slaptas Demiurgo 
žaidimas“. Rež. Ž.Vingelis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
30 d. 12 val. - Premjera! „Po grybuku“. 
Rež. Jacek Mall.
31 d. 18 ir 20.30 val. - „Karalius nuogas“. 
Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
29 d. 19 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 12 val. - Premjera! „Bambeklis 
Bajoras“. Rež. A.Giniotis.
30 d. 15 val. - Premjera! „Bildukai“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
30 d. 19 val. - „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. 
Rež. A.Giniotis.
31 d. 18 val. - Šventinis naujamečio vakaro 
koncertas „Laimingų Keistų!“

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
29 d. 16 ir 19 val.; 3, 4 d. 19 val. - 
B.Brecht „Vestuvės“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - G.E.Lessing 
„Natanas išmintingasis“. Rež. G.Varnas.
30 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis 
„Miškinis“. Rež. V.Silis.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
G.Labanauskaitė-Diena „Žalgirės“ (N-16). 
Rež. V.Bareikis.
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Mūsų 
miestelis“. Rež. D.Rabašauskas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
30 d. 18 val. - Projektas su Estijos 
PromFest. G.Verdi „Traviata“. 2 d. opera.  
Rež. A.Lamp. Dir. E.Pehk.
31 d. 19 val. - Naujųjų metų koncertas.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
30 d. 11 val. Mažojoje salėje - „Mergaitė 
su degtukais“. Rež. D.Ulmytė. Po spektaklio - 
susitikimas su Kalėdų Seneliu!
30 d. 14 val. - „Sniego Senio sapnas“. 
Rež. S.Jačėnas. Po spektaklio - susitikimas 
su Kalėdų Seneliu!
30 d. 18 val. - Naujametis koncertas 
„Du vėjai - viena pūga“. Judita Leitaitė 
(mecosopranas) ir Vygantas Kazlauskas 
(vokalas, gitara).

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs

29 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak 
„Katės namai“. Rež. D.Rabašauskas.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
I.Vyrypajev „Girti“ (N-18). Rež. L.Vaskova.

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
31 d. 19 val. Palanga, koncertų salėje - 
„Štrauso muzikos sūkurys“.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Skriskim 
drauge“. Valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“, solistas C.Ellis (voka-
las). Dir. U.Vaiginis. Vedėja S.Stankevičiūtė.

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
30 d. 17 val. - Stiklo arfa - „Tarp dangaus 
ir žemės“. Galss Duo (Lenkija): A.Szafraniec ir 
A.Szafraniec (stiklo taurės). Styginių kvintetas.
31 d. 17 ir 20 val. - Koncertas „Naujieji 
su šv. Kristoforo orkestru“. Vilniaus m. 
sav. šv.Kristoforo kamerinis orkestras. 
Dir. M.Barkauskas. Vakarą veda D.Katkus. 
Solistai: A.Pilibavičiūtė (sopranas), 
E.Davidovičius (tenoras).

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
31 d. 18 val. - „Atsisveikinimo simfonija“ 
palydint senuosius. Lietuvos kamerinis 
orkestras, solistas ir dirigentas S.Krylov. 
Solistas D.Bidva.

MOKYTOJŲ nAMAi
29 d. 18 val. VMN Svetainėje - Muzikos 
klube „Vienišas vilkas“ „Vilkų naujakas“. 
Įėjimas - nemokamas.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
29 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menė-
je - „Žiema gyvai“. Vaidas Baumila ir grupė.
30 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menė-
je - „Schubertiada“. M.Rubackytė (fortepijonas), 
D.Pascal (fortepijonas), M.P.Milone (violonče-
lė, mecosopranas), R.Vosyliūtė (smuikas).
31 d. 17 ir 20 val. Didžiojoje renesansinėje 
menėje - „Metų laikai“. Kamerinis orkestras 
„Cappella Temporale“. Dmitry Sinkovsky 
(smuikas, kontratenoras).

KAunAs
KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA

29 d. 18 val. - „Britų kalėdiniai topai“. 
Vokalinis sekstetas „THE QUEEN’S SIX“. 
D.Brittain (kontratenoras), T.Carleston (kon-
tratenoras), N.Madden (tenoras), D.Bland 
(tenoras), A.Thompson (bosas-baritonas), 
S.Whiteley (bosas-baritonas).
30 d. 17 val. - „Viva la opera!“ Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dir. M.Pitrėnas). Solistai: 
V.Talerko (sopranas), P.Kabongo (tenoras). 
Koncertą veda V.Gerulaitis (muzikologas). 
Dir. M.Pitrėnas.
31 d. 16 val. - „Naujametiniai klasikos 
perlai“. Kauno miesto simfoninis orkestras  
(vyr. dir. C.Orbelian (JAV), vadovas 
A.Treikauskas). Kauno valstybinis choras 
(meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: 
L.Dambrauskaitė (sopranas), K.Smoriginas 
(bosas). Dir.: R.Šumila, P.Bingelis.

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

29 d. 18.30 val., I a. fojė - „Claros 
Schumann salonas. Valso triumfas“. 
G.Gedvilaitė (fortepijonas), J.Sodeika (for-
tepijonas), J.Jankauskaitė (mecosopranas), 
L.Bendaravičius (tenoras).
31 d. 18.30 val. - „Aistringos muzikos 
naktis“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovas M.Bačkus). Solistai: G.Scigliano 
(akordeonas, bandonija, Italija), V.Čepinskis 
(smuikas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Spektakliai žiūrovus nuteikia šventiškai, leidžia patirti bemaž 
vaikiškai tyrą šventės džiaugsmą, tačiau „Maskaradas“, ko gero, 
pranoksta visus, čia yra ką veikti ir mąstančiam, ir grožio bei hu-
moro ištroškusiam žiūrovui. Meilės istorija, kurios epicentru tam-
pa pamesta apyrankė, apipinama įvairiausiais personažais - lošėjais, 
damomis, baroniene, kunigaikščiu, tarnais ir tais, kurių tiksliai 
neįvardinsi. Tai žmonės, kurie mus supa kasdien, kurie yra tyros 
meilės tarpininkai ir kenkėjai. 

„Maskaradas“
Gruodžio 31 d. 18 val. - 
 vilniaus mažojo teatro spektaklis bus  
rodomas nacionalino dramos teatro salėje

režisierius: Rimas Tuminas

vaidina: indRė PaTkauskaiTė, 
inga BuRneikaiTė, aRvydas daPšys,  
vyTauTas Rumšas, mindaugas CaPas,  
gediminas giRdvainis,  
almanTas šinkūnas, laRisa kalPokaiTė,  
Jonas BRaškys iR kiTi

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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PASUK GALVĄ

SU
DO

KU

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Nuosavas. Kirpykla. 
Laringitas. Margarinas. Eks. Mama. Sau. 
Ralai. Gandas. Jaunikis. Diskoteka. Akas. 
Elada. Ps. Kagor. Baik. Ask. Aviatorė. 
Antikvaras. Agit. Delsia. Askaridė.
Horizontaliai: Auk. Pirmagimis. Amas. 
Kad. Apyrankė. Ne. Do. Atl. Akla. Ateivis. 
Lar. Sel. Iki. Karis. Kakava. Ina. Adata. Nauj. 
Agora. GS. Oras. Prėsk. Saturnas. Aik. Ar. 
Veselka. Argi. Kaisti. Id. Sausis. Katė.
Pažymėtuose langeliuose:  
RaKtas.  

„Sothys“ grožio namai
Adresas: A.Jakšto g. 8/10, Vilnius

Telefonas: +370 620 15551
Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/Sothys-Grožio-Namai-Vilniuje

Atsakymą iki sausio 2 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtoja - 
Laima Budraitė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Sothys“ emulsija  
tamsiems ratilams.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite 
laimėti

„Sothys“ - viena žymiausių 
pasaulyje profesionalios 

kosmetikos firmų.

„sothys“ 
valančią 

putojančią 
želė
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knygos

Lynne TwisT

PINIGŲ SIELA
Kategorija: humaniTarinė 
LiTeraTūra

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: angLų k.
Vertėjas: maTas geLežauskas

Viršelio dailininKė: 
miLena grigaiTienė

Tomas misiukonis,  
aLmanTa JakšTaiTė-VinkuVienė

VADOVAS PER 24 H
Kategorija: VersLas ir ekonomika

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: LieTuVių k.
Viršelio dailininKė: 
miLena grigaiTienė

ISTORINIS 
KAUNAS. 
VAIZDŲ KAITA
sud. VyTas V.PeTrošius

Kategorija: aLbumai

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: LieTuVių k.
Viršelio dailininKas: 
ernesTas Vinickas

arLene drake

VIDINIS VAIKAS
Kategorija: PsichoLogiJa

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: angLų k.
Vertėja: indrė PoLiuškeVičienė

Viršelio dailininKė: 
žiViLė adomaiTyTė

Stebuklingi metai yra ankstyvosios vaikystės laikotarpis. Žodžiu „stebuklingi“ 
nenorima pasakyti, kad vaikas gyvena užkerėtame pasaulyje, kuriame patenkinami 
visi jo troškimai. Tik suaugusieji mano, kad vaikystė - tai rojus, nekalto ir 
nuoširdaus džiaugsmo metas. Mintis apie aukso amžių tėra iliuzija, mat (kaip 
ironiška) nė vienas iš mūsų to laikotarpio neprisimename. Pirmasis vaikystės 
laikotarpis, apytikriai penkeri pirmieji žmogaus gyvenimo metai, yra nugrimzdę į 
užmarštį tarsi dingęs miestas, o kai grįžtame į tuos laikus augindami savo atžalas, 
jaučiamės prašalaičiai ir ne taip lengvai randame teisingą kelią. Knygoje Selma 
H.Fraiberg vedasi skaitytoją į vaiko fantazijas ir pasaulį, kurį kiekvienas mūsų galime 
pamažu atrasti savyje. Autorė pasakoja apie ankstyvojoje vaiko raidoje kylančias 
problemas ir atskleidžia, koks svarbus yra bandymas suprasti, nes tik supratimas 
kritiniais momentais gali pateikti teisingą sprendimą.

„Istorinis Kaunas. Vaizdų kaita“ - tai unikalios koncepcijos, smalsumą žadinantis 
fotoalbumas, atspindintis laiko tėkmėje besikeičiantį miesto portretą. Leidinyje 
unikalios ikisovietinio Kauno fotografijos ir atvirukai gretinami su šių dienų 
kadrais, taip perteikiant urbanistinę ir architektūrinę miesto raidą. Išskirtinę lei-
dinio kokybę užtikrino patyrusi kūrybinė komanda. Leidinio sudarytojas - Vytas 
V.Petrošius, sėkmingai įgyvendinęs tapačios koncepcijos projektą „Unikalusis 
Vilnius. Vaizdų kaita“. Leidinio fotografas - Gintaras Česonis - Mokslų akademi-
jos premijos laureatas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, 2014 m. 
pelnęs Kultūros ministerijos Balio Buračo fotografijos meno premiją už Kauno 
tarpukario architektūros, Lietuvos miestelių fotografijų ciklus. Įdomiausius  
senuosius vaizdus iš muziejų, archyvų, kolekcininkų rinkinių albumui kruopščiai 
atrinko istorikas ekspertas Arvydas Pakštalis.

Šios knygos pavadinimas - „Pinigų siela“, bet iš tiesų ji yra apie mūsų pačių sielą, kaip 
ir kodėl mes patys dažnai ją užgožiame, ignoruojame, netgi pakenkiame per savo santykį 
su pinigais. Galutinis šios knygos tikslas - kelias į asmeninę ir finansinę laisvę.
Knyga pasakoja apie tai, kad suvokę savo požiūrį į pinigus - kaip juos uždirbame, 
leidžiame, atiduodame - galime atrasti netikėtų įžvalgų apie savo gyvenimą. Pasitelkdama 
asmenines istorijas ir praktinius patarimus, autorė parodo, kaip galime savo nepritek-
liaus, kaltės emocijas pakeisti pakankamumu, laisve ir tikslingumu. Vartotojų 
visuomenėje, kurioje kaip savivertės matas garbinama reklama, pardavimai ir nepasoti-
namas apetitas turėti daugiau, „Pinigų siela“ siūlo žengti žingsnį atgal, atvirai ir kritiškai 
pažvelgti į tą neįtikėtiną galią, kurią mūsų gyvenime turi pinigai: įvertinti jų ryšį su 
pamatinėmis žmogaus vertybėmis, įsigilinti į savo santykį su pinigais, pakeisti jį, o kartu 
ir savo gyvenimą.

Ši knyga yra konkrečių praktinių patarimų vadovams rinkinys. Knygoje rasite įžvalgų 
ir pavyzdžių, kaip stiprinti savo vaidmenį komandoje, kaip elgtis sudėtingose 
vadovavimo situacijose, kaip ugdyti ir motyvuoti žmones. Knyga skirta augantiems 
vadovams - ir tiems, kurie neseniai ėjo vadovaujamas pareigas, ir labiau patyrusiems 
lyderiams - kurie ieško, kaip galėtų praturtinti savo darbą su žmonėmis.
Tomas Misiukonis yra „OVC Consulting“ kompanijos partneris ir konsultantas. 
Savo darbinėje praktikoje jis individualiai konsultuoja vadovus, veda ugdymo  
ir lyderystės mokymus. Tomas taip pat yra knygų „Koučingo praktika vadovams“, 
„Koučingo technikos“ autorius, knygų „Dėmesio grupė“ ir „Boso valanda“  
bendraautoris.
Almanta Jakštaitė-Vinkuvienė yra „OVC Consulting“ partnerė ir darbuotojų 
įsitraukimo sprendimų organizacijose konsultantė.

seLma h.Fraiberg

STEBUKLINGI 
METAI
Kategorija: PsichoLogiJa

išleidimo metai: 2017
originalo Kalba: angLų k.
Vertėja: JuLiJa daVidonienė

Viršelio dailininKė: žiViLė adomaiTyTė

Įsivaizduokite, kad sutinkate penkerių ar šešerių metų vaiką. Mažasis atsargiai 
prie jūsų prisiartina ir sušnibžda: „Man taip baisu. Mano mama mane muša.“ 
Tada nedrąsiai pakelia marškinėlius. Jūs iškart pastebite mėlynes.
Ką daryti? Kiekvienas pultų guosti šį mažylį, stengdamasis apsaugoti jį nuo 
pavojų ir išsiaiškinti, kas vyksta jo namuose.
O jeigu tas vaikas esate jūs? Knygoje psichoterapeutė pateikia veiksmingą 
pratimų planą, kurį pati daugelį metų taiko gydydama žmones po vaikystėje 
patirtų fizinių ir psichologinių traumų. Remdamiesi autorės siūlomomis  
technikomis, atrasite savyje apleistą vaiką ir išmoksite juo pasirūpinti.  
Įveikę ilgus metus slėptą baimę, įgysite stiprybės susikurti tokį gyvenimą, kokio 
esate išties verti.
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„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

Galanterijos parduotuvės „Odera“. 
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė  
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 28% 
nuolaida juvelyriniams dirbiniams ir 
aksesuarams. www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”. 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

apranga, aksesuarai      

Oskaro Koršunovo teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus  
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“. 
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras. 
15% nuolaida 2 bilietams. www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius ir vaikiškus 
spektaklius. www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”. Vilnius. 25% 
nuolaida 2 bilietams.Tel. (8 614) 95 952, 
(8 618) 59 753, www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras.15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.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
Valstybinis Šiaulių dramos teatras. 
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TeaTras

Restoranas-bistro „Mykolo 4“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.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 „Lauro lapas“. Vilnius. 10% 
nuolaida sąskaitai (išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.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
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 
Baras „California“. Vilnius. 
13% 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 „Narutis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai (išskyrus verslo 
pietus, banketus ir spec. pasiūlymus). 
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. 
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”. 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai).  
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”. Vilnius, Trakai. 
15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“. 
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
akcijinius patiekalus ir dienos pietus). 
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806, 
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“. Pažaislio 
parkas. 10% nuolaida europietiškos 
virtuvės patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433, www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”. 
Kaunas. 10% 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-svečių namai „Lokio pastogė”. 
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai kavinėje. 
25% nuolaida salės ir pirties nuomai.  
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys

kavinės, resToranai

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
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“. Vilnius. 
15% nuolaida procedūroms.  
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499, 
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“. Vilnius, 
Druskininkai. 15% nuolaida grožio, SPA 
procedūroms ir soliariumui.  
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. Šiauliai. 
10 % nuolaida nuo oficialių kainų 
paslaugoms ir prekėms.  
Tel. (8 611) 33 227, www.merci-merci.lt
Grožio salonas „Gatineau“. Vilnius. 
Totorių g. 19. 15% nuolaida visoms 
grožio paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt
Moters mokykla. 15% nuolaida 
užsiėmimams. Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė 
www.selective.lt. Vilnius. 
25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.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 namai „Sothys“. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms ir paslaugoms. 
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Rytų masažo namai „Azia SPA“. 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele. Tel.: (8 5) 244 4646, 
(8 644) 03 000, www.aziaspa.lt
Soliariumas „Nefertiti”. Kaunas. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms. 
Tel. (8 37) 23 74 50
Ajurvedos centras „Shanti”. Vilnius. 
15% nuolaida visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt

grožio paslaugos

nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti nauJos paprastos „laisvalaikio“  
kortelės. užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa

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

   
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
Vyriškų kostiumų studija „Tartan“. 
Vilnius. 10 % nuolaida siuvimo ir taisymo 
paslaugoms. Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
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   
Tekstilinė automobilių plovykla 
„Tyra“. Vilnius. Bronzinė programa - 
6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur. 
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy Rental”. 
Vilnius. 18% nuolaida įmonei priklausančių 
lengvųjų automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo paslaugoms. 
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“. 
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt

kiTos paslaugos

    
Koncertų organizatorius  „ARTS  
Libera International“. 20% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 677) 00 699,  
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“. 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“. 
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras. Vilnius. 20%  nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

koncerTai, renginiai

Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 20% nuolaida 
apgyvendinimui ir 15% nuolaida  
sąskaitai. Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“. Molėtų r. 
Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”. 
Vilnius. 10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 15% 
nuolaida viešbučio ir restorano paslaugoms 
(iš pagrindinio meniu). Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui ir 15% 
nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”. 
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso paslaugoms, 
kitoms papildomoms pramogoms ir 
paslaugoms bei sąskaitai restorane.  
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

viešbučiai

Kelionių agentūra „Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga kelionėje, 
tiksliai nurodyta kiekvienos kelionės 
aprašyme. Tel. (8 5) 210 1216,  
www.boutiquetravel.lt 
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
Laipynių parkas „Dainuvos nuotykių 
slėnis“. Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
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
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau kaip  
2 žmonėms. Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”. 
Nida. 15% nuolaida kelionei 
laivu, 1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 
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
„Pool House” biliardas. Vilnius. 10% 
nuolaida žaidimui ir 5% nuolaida biliardo 
inventoriui įsigyti. Tel. (8 656) 50 014

kiTos praMogos

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 
„GK klinika“. Vilnius. 10% nuolaida 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 255 33 53,  
(8 620) 55 599, www.gkklinika.com
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
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“. Vilnius. 12% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt. 15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”. 20% 
nuolaida akinių rėmeliams, saulės akiniams, 
jų priedams. www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.www.
optikavizija.lt

sveikaTos paslaugos

Sostinių golfo klubas. 
Pipiriškių k., Elektrėnų sav. 
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai ir 
kitoms paslaugoms, 15% maistui.  
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic Club“. 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 6 mėnesių 
narystėms (įskaitant ir el. sąskaitas). 
Tel. 8 (5) 2159384, www.raclub.lt
Savicko sporto klubas. Vilnius. 
10 % nuolaida visiems kartiniams, 
dieniniams, pilnas ir pilnas plius 
abonementams. Tel. (8 616) 14477,  
www.savickosportoklubas.lt
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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”.  
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.   
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas. Jurbarko r., 
Smalininkai. 50% nuolaida mėgėjų 
turnyrų dalyviui (1 asm.) startiniam 
mokesčiui, 30% nuolaida individualiam 
(2 asm.) pasivažinėjimui, 144,81 Eur 
nuolaida (1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida golfo 
žaidimui ir įrangos nuomai bei 100% 
nuolaida treniruočių zonai ir lazdų nuomai 
pirmojo apsilankymo metu.  
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas „Legionas”. 
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).  
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”. 30% nuolaida 
dažasvydžio pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

sporTas ir praMogos

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, kvepiančioms žvakėms, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. Tel. (8 696) 11 600,  
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”. 
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.  
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
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
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“. 
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

kiTos prekės

    

„American English School”.  
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje,  
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 24,62 Eur 
nuolaida kalbų kursams mokytis grupėse 
Lietuvoje. Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“. Vilnius. 
30% nuolaida interjerinių lėlių gaminimo  
kursams. Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt

MokyMo kursai
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Kinas 

l

Mergina klausia vaikino:
- Kuo būsi Naujųjų metų va-

karėlyje?
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

„Besmegeniams algas išmo-
kėsiu vasarą“, - pareiškė Kalėdų 
Senelis.

l

Vyras sako žmonai:
- Jeigu aš užtruksiu koman-

diruotėje ir nespėsiu grįžti iki 
Naujųjų metų, aš tau atsiųsiu 
sveikinimo telegramą.

- Gali ir nesiųsti. Aš ją jau 
skaičiau, ji guli tavo švarko ki-
šenėje.

l 
Du marsiečiai atskrido į Že-

mę per Naujuosius metus. Pa-
matė fejerverkus ir sako:

- Žiūrėk, kokia silpna žemie-
čių raketinė gynyba!

l

Ateina Kalėdų Senelis pas 
vaikus ir vieno jų klausia:

- Na, mielas berniuk, 
kokios dovanėlės tu norė-
tum?

Berniukas, nieko nesa-
kęs, tik „bum“ Seneliui į 
nosį.

- Vaike, ką tu darai?!
- O čia tau už praeitus 

Naujuosius!!! 
l

Vaikų darželyje auklėtoja:
- Na, vaikučiai, pašau-

kime tą, be kurio neapsiei-
na nei vieni Naujieji me-
tai. Na, trys - keturi...

- Policijaaaa...

        

horosKopai/aneKdotai

 

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

Profesionalios astrologės 
Lilijos Banaitienės paslaugos 

aNEkDOTai

Avinui. Bus aktualūs 
šeimos reikalai. Santykiuose 
vyraus nuoširdūs jausmai. 

Galite kreiptis į vadovybę 
dėl paaukštinimo, tačiau dideliems 

pinigams skirta kita savaitė. 
Atkreipkite dėmesį į savo endokrininę 
sistemą ir inkstus, jie gali būti 
jautresni. 

Jaučiui. Jausmai bus 
diplomatiški ir rafinuoti. 
Seksis pasirašyti didelius 

kontraktus, ypač su  
užsieniu. Antroje savaitės  

pusėje - geras laikas politikams ir 
švietimo darbuotojams vykdyti savo 
tikslus.  Sėkmingas laikas gydyti 
gerklę.

DvyniAms. Puikus laikas 
teisininkams, teisėtvarkos 
darbuotojams, psicholo-
gams, fotografams, meno 

kūrėjams. Padidės susidomėjimas 
ezoterika, burtais, magija. Geras 
laikas dirbantiems jėgos struktūrose: 
policininkams ir kariškiams. Savijauta 
nebus pati geriausia, patartina gydyti 
bronchus, plaučius. 

Vėžiui. Turintieji antras 
puses kurkite gražius 
santykius. Asmeniniame 

gyvenime pokyčių nenuma-
toma, jei esate vieniši, statusas kol 
kas nesikeis. Džiaugsitės sunkaus ir 
atkaklaus darbo rezultatais. Ir tik jūs 
vieni žinosite, kokia yra sėkmės kaina. 
Puikus laikas meditacijai, regresijos 
seansams.

SVarStykLėmS.
Asmeniniame gyvenime 
palankus metas leistis į 

savęs pažinimo kelionę, 
atrasti naujų dvasinio tobulėjimo 

būdų. Pats geriausias metas 
dirbantiems teisėsaugoje. Saugokite 
inkstus, endokrininę sistemą, rinkitės 
maistą.

Ožiaragiui. Asmeninis 
gyvenimas bus ramus, 
stabilus ir aiškus. Kai kurių 

dokumentų tvarkymas gali 
užtrukti, tačiau rezultatai nenuvils. 

Turintiems problemų su stuburu, 
sąnariais, geras laikas sanatoriniam 
gydymui.

mergeLei. Asmeninius 
santykius grįskite draugiš-
kumu ir bendradarbiavimu, 

palaikykite savo antros pusės 
idėjas ir iniciatyvą. Galimas 

netikėtas laimėjimas ar pelningas 
užsakymas. Skirkite daugiau dėmesio 
sveikatai, ypač jeigu turite problemų 
dėl kraujospūdžio, būtinus vaistus 
visada laikykite po ranka.

Liūtui. Porose vyraus 
darna, harmonija, 
skaidrumas. Palankus 

laikas meninei kūrybai, 
intelektualiai veiklai. Saugokite 

širdies kraujagysles, mažiau vartokite 
alkoholio, sunkaus maisto. Palanku 
sportuoti, reikia tik pasirinkti savo 
mėgstamą sporto šaką.

ŠAuliui. Netikėtai prasi-
dėjęs meilės romanas bus 
romantiškas, veržlus, teiks 

malonumo ir vilčių dėl bend-
ros ateities, bet greta bus daug 

pykčių ir pavydo, emocijų. Sudaryti 
naujus kontraktus ypač seksis švietimo, 
turizmo agentūrų darbuotojams. Puikus 
laikas valyti kepenis, gydyti, dubens, 
klubų sąnarius, plaučius, bronchus. 

skorpionui. Jeigu dirbate 
kartu su savo antrąja puse, 
būkite atsargūs, didelė tiki-

mybė, kad su jumis pasielgs 
nesąžiningai. Puikus metas imtis 

veiklos, kuriai galėtumėte skirti visą 
savo laiką ir širdį. Palankios dienos 
apsilankyti pas šeimos gydytoją profi-
laktiniam patikrinimui. Galite sulaukti 
kvietimo vykti į tolimą kelionę.

vAnDeniui. Užgrius konf-
liktų lavina, būdami suirzę ir 
reikšdami nepasitenkinimą, 

kankinsite aplinkinius ir patys 
save. Bendraudami su kolegomis 

atlikite mažytę reviziją - patikrinkite 
jų nuoširdumą. Venkite peršalimų, 
kondicionierių, skersvėjų.

žuVimS. Aplinkiniai nesu-
pras jūsų nuotaikų kaitos, o 
tai kiš koją bendraujant. Ši 

savaitė - geriausia užbaigti 
pradėtiems darbams, sumany-

mams. Išnaudokite susikaupusią 
energiją vieno etapo užbaigimui ir kito 
etapo pasiruošimui. Pailsėkite, pame-
dituokite prie vandens telkinio. Puikus 
laikas valyti kepenis.

PrOgNOZė  gruODžiO 29 D. - SauSiO 4 D.
gerOS DieNOS: SAUSIO 3, 4 D.

BLOgOS DieNOS: GRUODŽIO 29 D., SAUSIO 2 D.

ŠVENTĖ. Kalėdiniais rūbeliais aprengti  

naujagimiai Bankoko ligoninėje (Tailandas).




