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 ■ Kokius aprangos derinius šven-
tiniam vakarui pasiūlė modelis 
Simona Starkutė ir kokia, pasak 
jos, pagrindinė tokios aprangos 
taisyklė? 18 p.

Stiliaus kodas šventei

 ■ Kokių neįprastų patiekalų pasi-
gaminti šventiniam vakarui siūlo 
„Virtuvės mitų griovėjas“ Alfas 
Ivanauskas? 20 p.
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 ■ Kokių Kalėdų tradicijų laikosi ir 
kaip jas interpretuoja kondite-
ris Ali Gadžijevas bei kiti žymūs 
žmonės? 13 p.
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Laura MazaLienė: Šarūnas 
yra mano gyvenimo mokytojas
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„Kol gyvenime dar yra pirmų kartų, tol 
jis yra įdomus“, - įsitikinęs buvęs sporto 
žurnalistas, dviejų dukrų - Deimilės (2) ir 
Aurėjos (4 mėnesiai) - tėtis ŠArūnAs 
mAzAlAs (29). o pirmų kartų jo ir jo 
žmonos „mamų radijo“ įkūrėjos lAuros 
mAzAlienės (27) gyvenime praeinan-
čiais metais iš tiesų netrūko. jiedu atidarė 
restoraną „Vaflių namai“, susilaukė antros 
dukrelės, Šarūnas sporto žurnalisto kėdę 
iškeitė į lietuvos krepšinio lygos komuni-
kacijos direktoriaus pareigas, laura  
išleido žurnalą „Įkvepiančiai motinystei“...  
Vieni darbai veja kitus, o laikas nenumal-
domai bėga, tai kas gi juos pačius įkvepia 
naujai dienai ir naujiems iššūkiams?

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet jums pirmosios Kalėdos, kai 
esate keturiese. Kuo dar ypatingos bus 
šios šventės?

Laura: Jos ypatingos jau vien tuo, kad 
mūsų vyresnioji dukra Deimilė jau supranta, 
kad tai stebuklingas metas, kad egzistuoja 
Kalėdų Senelis. Todėl mums, kaip tėvams, 
yra didžiulė atsakomybė paruošti, supažin-
dinti ją su tradicijomis, papasakoti, iš kur at-
siranda dovanos, kodėl visi puošia namus. Aš 
pati labai aiškiai prisimenu tą jausmą, kai nu-
busdavau Kalėdų rytą ir bėgdavau prie eglu-
tės. Mane apimdavo tokia euforija. Dabar, 
matyt, bus pirmi metai, kai tas jausmas vėl 
sugrįš. 

Šarūnas: Vien dėl to, kad šiemet esame 
keturiese, Kalėdos bus ypatingos. Kalėdos 
yra šeimos šventė, o dabar patys jau esame 
viena didelė šeima.

- Tai gal šiemet visi prie Kūčių stalo 
sės jūsų namuose?

Laura: Ne. Mūsų šeimos yra iš pajūrio, 
todėl dažniausiai Kūčias leidžiame pas juos. Bet 
nesvarbu, kur bus tos šventės, jos ypatingos 
tuo, kad bent jau mano širdyje pagaliau gyvena 
pilnatvės jausmas. Kai tik susipažinome su Ša-
rūnu, iškart pradėjome galvoti apie šeimą.  

Laura MazaLienė
n Gimimo metai, vieta: 1990 m. 
gegužės 5 d., Klaipėda
n išsilavinimas: aukštasis
n Veikla: „Vaflių namų“ vadovė, 
komunikacijos specialistė
n Šeimos padėtis: ištekėjusi, augina dvi 
dukras - Deimilę (2) ir Aurėją (4 mėnesiai)

Šarūnas MazaLas
n Gimimo metai, vieta: 1988 m. 
birželio 18 d., Skuodas
n išsilavinimas: aukštasis
n Veikla: „Vaflių namų“ vadovas, 
komunikacijos specialistas
n Šeimos padėtis: ištekėjusi, augina dvi 
dukras - Deimilę (2) ir Aurėją (4 mėnesiai)

Dosjė

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Laura MazaLienė: Šarūnas 
yra mano gyvenimo mokytojas
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Jei kasdien šeimai 
skirtum kažkiek 
savo dėmesio 
ir laiko, gal 
nereikėtų tų 
materialių dalykų

Šarūnas
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Kai gimė Deimilė, atrodė viskas šaunu, nes 
daugelis ties vienu vaiku ir sustoja. O mes iš-
kart žinojome, kad dar trūksta. Dabar esame 
keturiese, Šarūnas kartais pajuokauja - gal dar 
šuniuko reikia. Bet mano pilnatvės rezervas 
užsipildęs, pagaliau sukūrėme savo šeimos vie-
netą, įgyvendinome svajonę turėti darnią šeimą.

- Kaip vaikai pakoregavo šventines 
tradicijas?

Laura: Kol nebuvo vaikų, tol ir tų tradi-
cijų nebuvo labai laikomasi. Pasipuošdavome 
eglutę, bet Šarūnas į tai gana skeptiškai žiū-
rėdavo. O aš norėjau kurti tą šventišką dvasią. 

Šarūnas: Šiemet pirmą kartą puošiau 
eglutę su tokia smagia emocija. 

Laura: Jis niekada neapsimetinėja, jei ne-
jaučia vidinio draivo, nevaidins, kad smagu. 
Matyt, dabar yra tas metas, kai abu matome 
tikrąją švenčių prasmę. Apskritai, esame to-
kie žmonės, kuriems kažkas prikirpo uodegas 
ir jie negali nustygti vietoje. Todėl ir mūsų 
šventės tokios būdavo - tai pas vienus drau-
gus, tai pas kitus, kad tik nesėdėtume namuo-
se. O šiemet viskas kitaip - turime labai gra-
žią eglutę, leidžiame laiką namuose, kažką 
veikiame su vaikais, kepame kalėdinius sau-
sainius. Žinoma, visos tos tradicijos, kaip ir 
pati mūsų šeima, yra dar labai jaunos, bet gal 
dėl to taip ir džiugina. Be to, šiemet Deimilei 
pirmą kartą bus kalėdinė šventė darželyje. Iš 
pradžių galvojau, kad reikia nupirkti kostiu-
mą, paskui pagalvojau, kad reikia pasiūti. Gal 
čia bus dar viena šventinė tradicija.

- Tai dar daug pirmų kartų laukia, 
tiesa?

Laura: Tikrai taip. Nors atrodė, kad jau 
gyvenime esame visko patyrę, bet vaikai pa-
rodė, kad mūsų dar laukia daug naujų patirčių.

Šarūnas: Kol gyvenime dar yra tų pirmų 
kartų, tol jis yra įdomus. Tikiuosi, mūsų dar 
laukia daug tų pirmų kartų. 

- Gal pamenate praėjusių metų di-
džiausią pirmąjį kartą?

Laura: Padarėme didžiausią gyvenimo 
avantiūrą - atidarėme restoraną „Vaflių na-
mai“, apie tai nieko nesuprasdami. Tiesiog iš 
didelio noro ir tikėjimo, kad turime gerą idė-
ją. Tai buvo labai didelis iššūkis tiek mums, 
kaip porai, tiek kaip idėjų sumanytojams. 

Šarūnas: Tai buvo vienas sunkiausių me-
tų projektų. O didžiausias iššūkis, mano ma-
nymu, buvo veiklos sustygavimas ir sugebė-

jimas atlikti labai daug darbų vienu metu. Juk 
įkūrėme „Vaflių namus“, aš dirbau Lietuvos 
radijuje ir televizijoje (LRT), pasiryžau dės-
tyti sporto žurnalistiką Vilniaus universitete, 
Deimilė dar nėjo į darželį, Laura laukėsi, su-
galvojo išleisti savo žurnalą. Buvo kosmiškai 
daug darbų. 

Laura: Paskui atėjo vasara, gimė mūsų 
antroji dukra Aurėja, beveik tuo pačiu metu 
Šarūnas pakeitė darbą, atsirado žurnalas 
„Įkvepiančiai motinystei“. Galbūt mes tokie 
žmonės, kad kitaip tiesiog nemokame gyven-
ti. Gal mums reikia tų iššūkių.

- Sakoma, kad kuo daugiau turi darbų, 
tuo greičiau juos padarai. Ar vis dėlto jau-

čiate, kad pritrūksta energijos, kad reikia 
stabtelėti ir apgalvoti savo prioritetus?

Šarūnas: Kai darbai vienas kitam netruk-
do, gali jų labai daug nudirbti. Dabar tai būtų 
sudėtinga padaryti, nes turiu gana atsakingas 
pareigas - esu komunikacijos direktorius Lie-
tuvos krepšinio lygoje, turiu darbą biure nuo 
ryto iki vakaro. Kai grįžtu namo, laiko lieka 
tik poilsiui su šeima. 

Laura: Galėtume daryti tiek ir dar dau-
giau, bet visa tai būtų šeimos sąskaita. Mes 
abu sutariame, kad to nenorime. Praeinantys 
metai mums, kaip porai, pažėrė ne vieną 
iššūkį - pirmą kartą stipriai pykomės ir ne 
kartą. Supratome, kad kažkas negerai. Juk 
iki tol kelerius metus puikiausiai sutarėme.  

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Pinigai atneša 
tik trumPalaikę 
laimę, į ilgalaikę 
laimę reikia 
investuoti  
savo laiką

Laura

Laura Mazalienė artėjančių švenčių proga  
visiems linki stabtelti ir pasidžiaugti šia akimirka
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Kas atsitiko? Gal visko per 
daug užsikrovėme? Gal man 

norėjosi taip kvailai įrodyti sau 
ir kitiems, kad motinystė manęs nesustabdys, 
bet kodėl aš turiu tai įrodinėti, jei pati nesijau-
čiu gerai? Manau, dabar, artėjant metų pabai-
gai, dar kartą persvarstysime savo vertybes ir 
prioritetus. Nes apmaudu, kai šeimos poreikiai 
nepastebimai nueina į antrą planą. Tada prasi-
deda pykčiai, nesusipratimai. Žinoma, smagu, 
kai pažvelgi atgal ir matai, kiek visko padarei, 
kad gali savimi didžiuotis, bet prisimeni ir tai, 
kad kažkas dėl to nukentėjo, kad vaikai buvo 
irzlūs, kad su vyru susipykai. Ir kam to reikia? 

- Dėl pinigų?
Šarūnas: Žinoma, visa tai tam, kad dau-

giau uždirbtum. Bet čia reikia ieškoti to auk-
so viduriuko. Jei dėl darbų gausos nukenčia 
šeima, turi kaip nors ją pamaloninti - išleisti 
pinigų, kad vėl būtų visi laimingi, keliauti kar-
tu, atsipalaiduoti, nupirkti ką nors. Bet jei 
kasdien šeimai skirtum kažkiek savo dėmesio 
ir laiko, gal nereikėtų tų materialių dalykų. 
Čia ir imi svarstyti, kas geriau - laiminga šei-
ma ir ne tiek daug pinigų ar turtai, bet nelai-
mingi artimieji.

Laura: Sakoma, kad laimė be pinigų ne-
galima. Yra dalis tiesos, nes pinigai labai daug 
ką leidžia. Pamenu, vasarą buvo toks labai 
įtemptas metas, ir aš sakau, viskas, mums 
visiems reikia atitrūkti. Išskridome pailsėti į 
Turkiją. Nuo ryto iki vakaro leidome laiką 
kartu, nebuvo jokių ginčų, jokių rūpesčių. Bet 
vos nusileidome oro uoste, abu vėl įnikome 
į telefonus, į darbus ir ta savaitė poilsio kaip-
mat pasimiršo. Tada pagalvojau, jei turime 
galimybę kasdien būti tokie laimingi, kodėl 
jos atsisakome? Pinigai atneša tik trumpalai-
kę laimę, į ilgalaikę laimę reikia investuoti 
savo laiką. Visa tai labai gerai jaučia vaikai. 
Mūsų didžioji jau supranta, kad tėčio nuolat 
nėra namie, ir man gaila, kad jie nebeturi to 
ryšio, kokį turėjo iš pradžių. Todėl dabar yra 
mūsų darbų riba, kai galvosime, kaip daryti 
toliau. Nes kai buvo vienas vaikas, dar galė-
jome tuos kalnus versti, bet kai atsirado ant-
ras, matau, kaip greitai bėga laikas. 

- Norisi jį sustabdyti?
Laura: Taip. Dabar matau, kaip greitai už-

augo Deimilė, ir galvoju: o kur aš buvau? Ne-
noriu, kad taip nutiktų ir su Aurėja. Dveji me-

tai man tiesiog praskriejo, iš jų - pusę metų 
mano Deimilė buvo su aukle, kuri man tik pa-
pasakodavo, ką ji padarė, ką pasiekė. Tada ne-
buvo tokios nuoskaudos, bet dabar, kai matau, 
kad ir antras vaikas labai greitai auga, noriu 
kitaip sudėlioti savo gyvenimo prioritetus. 

- Ar turėjote susikūrę kokių nors mi-
tų apie antro vaiko auginimą? 

Laura: Labai bijojau, kad savo antros 
dukters nesugebėsiu mylėti taip stipriai, 
kaip pirmosios. Mes gana anksti sužinojome, 
kad turėsime mergytę. Todėl iki paskutinės 
akimirkos nerimavau, kad net kai gims, ne-
bus tokios euforijos. Bet vos ji gimė, neri-
mas kaipmat išsisklaidė. Deimilė dabar jau 
yra didesnė, ji gana savarankiška, turi savo 
nuomonę, jos neprisiglausi kada nori ir dėl 
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Daugeliui atroDo, 
kaD jei labai 
gražios nuotraukos 
socialiniuose 
tinkluose, tai ir 
santykiai bus tobuli. 
bet taip nėra

Šarūnas

Šarūnas ir Laura sutinka, kad idealių santykių 
pagrindas yra pagarba vienas kitam 
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to taip gaila. O kai žiūriu į mažąją Aurėją, 
bandau vertinti kiekvieną akimirką. Kai au-
go Deimilė, vis laukėme, kol pradės ropoti, 
kol pradės vaikščioti, kalbėti. Tarsi skubino-
me ją užaugti. Noriu, kad antroji užaugtų 
neskubėdama, bet suprantu, kad laiko nesu-
stabdysi. 
Šarūnas: Prieš pirmą vaiką domėjomės, 

skaitėme daug literatūros. O laukdamiesi ant

rojo, nieko nedarėme. Gal truputį kitaip pra-
dėjome žiūrėti į tėvystę, kad tai nėra toks 
baisus ir nesuprantamas dalykas, kad ne pa-
gal vadovėlį reikia vaikus auginti. 

Laura: Man daug kas sako, kad mūsų 
antroji mergaitė labai rami. Taip, ji rami. Ir aš 
pamenu, kai gulėjome ligoninėje jai gimus, o 
Šarūnas sako, tu nusistatyk žadintuvą, kad 
po trijų valandų atsikeltum jos žindyti. Nes 

taip mus mokė prieš pirmąjį vaiką. Ir šį kar-
tą pasakiau, kad jei ji norės valgyti, atsibus ir 
aš ją pamaitinsiu. Viskas. Nuo tos nakties, 
pirmus keturis mėnesius, Aurėja be problemų 
miegodavo. O su Deimile, pamenu, kas tris 
valandas ją žadindavome, sauskelnes keisda-
vome, tada dar valandą ant kamuolio šokinė-
davome, migdydavome. Dabar galvoju, kam 
viso to reikėjo...

„LAISVALAIKIO“ INTERVIU
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Tu niekada 
nežinai, kas 
greičiau išauš – 
ar nauja diena, ar 
naujas gyvenimas

Laura
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- O kaip sesė reagavo į naują šeimos 
narį?

Šarūnas: Aš manau, kad gerai, nors Lau-
ra dėl to su manimi nesutinka. 

Laura: Aš manau, kad jai, kaip vaikui, yra 
psichologiškai sunku. Mūsų ryšys su Deimi-
le iki šiol yra labai stiprus. Kaip rašo dauge-
lyje psichologinių knygų, įsivaizduokite - vy-
ras parveda į namus draugę ir sako, dabar 
gyvensime trise, bus linksma, aš kartais su 
ja pasibučiuosiu, kartais pamiegosiu, bet bus 
smagu. Ir tu galvoji, na ne, man nebus smagu. 
Aš manau, Deimilė tai pajautė ir gal jaučia iki 
šiol. Neduok Dieve, kažkas pirmas užkalbina 
sesę, o ne ją. Ji įpratusi iš manęs gauti daug 
dėmesio, o kartais aš tiesiog fiziškai nespėju, 
tada jau, žiūrėk, kokią lėlę meta į sesę ar tie-
siog prieina, į ranką įkanda. Bet kuo Aurėja 
darosi didesnė, tuo geriau. Jau ir pažaisti ga-
lima, ir prajuokinti. O tie pavydo priepuoliai - 
matyt, normalu, praeis metai, kiti ir viskas 
prisimirš. 

- Patys esate iš didelių šeimų?
Laura: Aš esu vienturtė, o Šarūnas turi 

sesę ir brolį, gal dėl to ir pats norėjo didelės 
šeimos. Jis dar ir dabar pasako, kad gal dar 
trečią. Bet kol kas palaukime. Vyrams papras-
čiau - jie išeina į darbą ir tiek, o man jau eina 
treti motinystės metai. Kai Šarūnas sako, kad 
tą dieną eis į įmonės kalėdinį vakarėlį, kitą 
vakarą ves renginį, paskui - dar į renginį, gal-
voju - o aš tik į muzikos mokyklėlę einu. Aš 
irgi noriu kur nors išeiti. Bet suprantu, kad 
dar išauš mano diena. 

- Žiūrint į jus vis dėlto atrodo, kad 
gyvenate be jokių rūpesčių. Kokia yra 
idealių santykių paslaptis?

Laura: Pasaulyje būtų labai daug laimin-
gų porų, jei būtų galima taip tiesiog imti ir 
pasakyti tą receptą. Iš tikrųjų nesame išskir-
tiniai - kaip ir visose porose ir pas mus visko 
būna. Nereikia daryti išvadų remiantis vien 
informacija socialinėje erdvėje. Be abejo, kad 
į socialinius tinklalapius dedi tik tai, kuo no-
ri pasidžiaugti su kitais. O kai esi susipykęs 
ar bandai vienas kitą žvilgsniu pasmeigti, to 
neafišuoji. Kad ir kaip būtų, aš manau, kad 

tobulų santykių pagrindas yra pagarba. Kai 
tik susipažįsti, esi užburtas aistros ir tave 
tenkina ir išmėtytos kojinės, ir neplautos 
lėkštės. O laikui bėgant atsiranda vaikai, bui-
tis, bendri verslo projektai, tu matai, kad nuo-
monės kuo toliau, tuo išsiskiria labiau, ir jei 
tos pagarbos nebus, santykiai bus pasmerkti. 

- Turite kokių nors taisyklių savo šei-
moje?

Šarūnas: Neturime televizoriaus miega-
majame. O kalbant apie idealius santykius, 
tai nemanau, kad apskritai tokie egzistuoja. 
Gal tik taip atrodo socialinėje erdvėje. Dau-
geliui atrodo, kad jei labai gražios nuotraukos, 
tai ir santykiai bus tobuli. Bet taip nėra.

Laura: Mūsų pagrindinė taisyklė - visada 
išsikalbėti ir pasakyti, kas yra ne taip. Nes aš 
esu toks žmogus, kuris gali nuryti ir kelis 
mėnesius tylėti. Man vieną kartą nepatiko, 
antrą kartą nepatiko, trečią. Būna, kad paskui 
pratrūkstu, o Šarūnas sako, tai kaip čia taip - 
juk viskas buvo gerai. Sakau, kad nebuvo ge-
rai, bet aš tylėjau. Tai man čia tokia gyvenimo 
pamoka, kad reikia kalbėtis, nors ir sunku, 
nes dažnai kritiniais momentais man tiesiog 
pradeda riedėti ašaros ir diskusija tuo pasi-
baigia. Todėl dažniau rašau laiškus, žinutes, 
konstruktyviai išdėstau savo mintis, norus, 
lūkesčius ir visi būna patenkinti. 

- Ar atrandate laiko pabūti dviese?
Laura: Sunkiai. Mūsų laikas būna nebent 

savaitgaliais, jei vaikai užmiega vienu metu. 
Tai realiai per savaitę turime kokias 4 valan-
das sau. Anksčiau apie tai nesusimąstydavo-
me, kiek daug duoda porai laikas, praleistas 
kartu. Dabar suprantame, kad mums trūksta 
pasišnekėjimo, pabuvimo dviese. Juk laikui 
bėgant žmogus keičiasi ir jei tu nebendrausi, 
nesigilinsi, nesidomėsi ta asmenybe, su kuria 
gyveni, jūs atitolsite. Todėl kai tik atvažiuoja 
seneliai, mes su Šarūnu stengiamės bent va-
landėlei ištrūkti kavos atsigerti. Nes mūsų, 
kaip poros, santykiai netobulėja nuo tada, kai 
pradėjau lauktis Deimilės. Kartais jaučiu, kad 
nebesu jam įdomi ne tik kaip moteris, kaip 
žmogus, o kaip asmenybė. O tai yra svarbu. 
Mes privalome domėtis vienas kitu. Nes no-
risi, kad mus sietų ne tik vaikai, buitis ir sek-
sualinis gyvenimas, bet ir pomėgiai, lūkesčiai, 
svajonės. Todėl dabar, kai yra du vaikai, gal 
net dažniau ištrūkstame, negu kai buvo vie-
nas. Nes suprantame, kaip velniškai greitai 
bėga laikas. 

- Ko vienas iš kito išmokote?
Laura: Esu toks žmogus, kuris gali užsi-

plieksti, nekalbėti, nesiaiškinti, užriesti nosį 
ir laukti, kol kitas ateis taikytis. Bet matau, 
kad visa tai santykiuose nesukuria jokios pri-
dėtinės vertės. Ne taip turi žmonės gyventi. 
Šarūnas yra mano gyvenimo mokytojas, mo-
ko mane tramdyti savo emocijas. Ne visada 

pavyksta, bet po truputį. Iš 
jo daug ko galima pasimokyti - 
ramybės, tikėjimo tuo, ką darai, 
sugebėjimo dirbti preciziškai, mylėti gyveni-
mą. Jis buvo tas žmogus, kuris mane pakerė-
jo savo požiūriu į gyvenimą, kad reikia imti 
viską, ką jis duoda ir dar daugiau. Ir kartais 
jam sakau, tu mane tuo užkrėtei, o kur dabar 
tavo tas entuziazmas?

Šarūnas: Iš Lauros irgi yra daug ko iš-
mokti. Ji mane išmokė, kad moteris reikia kar-
tais nudžiuginti maloniomis smulkmenomis. 

- Ko palinkėtumėte vienas kitam ar-
tėjančių švenčių proga?

Laura: Abiem palinkėčiau sustoti ir pa-
jausti tą žavingą akimirką. Gal čia mūsų kar-
tos problema - lėkti, uždirbti milijoną ir tik 
tada gyventi. Bet tu niekada nežinai, kas grei-
čiau išauš - ar nauja diena, ar naujas gyveni-
mas. Tai visiems linkiu, kad kasdien vertin-
tume tai, ką turime, o ne galvotume, kad iš-
gersime puodelį kavos, kai užaugs vaikai, 
pakeliausime, kai užaugs vaikai. Vertinkime 
tai, ką turime čia ir dabar.

Šarūnas: Aš visiems palinkėčiau ramy-
bės. Kai pradedi galvoti, šio žodžio reikšmė 
yra labai didelė. Gal ir Laurai reikia palinkė-
ti ramybės. Bet, matyt, natūralu, kad kai au-
gini mažus vaikus, naktimis reikia keltis, bū-
na sunku, bet palinkėčiau, kad į viską žiūrėtų 
ramiau. Blaiviai mąstant būna protingesnės 
mintys. 

- Ar Naujieji metai jums yra ta riba, 
kai sau duodate kažkokius pažadus?

Laura: Mes jų nesureikšminame. Kol ne-
buvo vaikų, švęsdavome su draugais, o pas-
taruosius dvejus praleidome namuose. Turi-
me kitą datą, nuo kurios skaičiuojame savo 
metus - tai mūsų santuokos data - liepos 7 d. 
Turime tokią knygelę, kurioje yra klausimai 
man ir Šarūnui, kaip mes pasikeitėme, kokios 
yra mūsų blogos savybės, kokios geros atsi-
rado. Kasmet į juos atsakome, palinkime vie-
nas kitam ko nors gražaus. Ta diena mums 
svarbesnė, nes tai yra ir mūsų pažinties die-
na, ir santuokos. O Naujieji metai... Anksčiau 
atrodydavo, kaip tėvai taip gali - pažiūri tele-
vizorių ir eina miegoti. Taigi reikia švęsti. Bet 
dabar dėl to širdies neskauda. Abu supranta-
me, kad yra du maži vaikai, vienas jų dar žin-
domas, artimųjų Vilniuje neturime. Tai gal ką 
sugalvosime, o jei ne, praleisime namie. 
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„LAISVALAIKIO“ INTERVIU

Gimus antram 
vaikui, truputį 
kitaip pradedi 
žiūrėti į tėvystę. 
supranti, kad tai 
nėra toks baisus 
ir nesuprantamas 
dalykas, kad ne 
paGal vadovėlį reikia 
vaikus auGinti

Šarūnas

esame tokie 
žmonės, kuriems 
kažkas prikirpo 
uodeGas ir jie 
neGali nustyGti 
vietoje

Laura
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Kai augo Deimilė, vis 
lauKėme, Kol praDės 
ropoti, Kol praDės 
vaiKščioti, Kalbėti. tarsi 
sKubinome ją užaugti. 
noriu, KaD antroji 
užaugtų nesKubėDama

Laura
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Šventinių tradicijų 
sūkuryje
Susėsti su šeimia prie 12 patiekalų Kūčių stalo daugeliui yra bene pagrindinė 
didžiųjų metų švenčių tradicija. Žinomi žmonės, nepaisant savo užimto grafiko, 
koncertų ar darbo tiesioginiame TV eteryje - ne išimtis. „Laisvalaikis“ domėjosi, 
kokių dar tradicijų jie laikosi ir kokios šventinės pareigos jiems patikėtos. 

TEMA

Šventinės 
tradicijos

pagal etnologę 
Nijolę MarciNkevičieNę: 

12 patiekalų
jei žiūrėsime iš religinės pusės, 12 patiekalų simbolizuoja  
12 apaštalų, kuriuos reikia pagerbti ir šalia kurių gali būti
13 - jėzus kristus. kita vertus, reikia pagerbti kiekvieną 
mėnesį, kiekvienas patiekalas skirtas kiekvienam mėnesiui. 
Tikima, kad jei ant kūčių stalo bus 12 valgių, visi metai bus 
sotūs. Nors ne visada taip būdavo, buvo ir 7, ir 9, tik pastarai-
siais metais įsivyravo skaičius 12.

Raudona spalva
ant kūčių stalo turi būti raudonos spalvos gėrimų - kisieliaus, 
kompotų, arbatos, vyno. raudonos spalvos gėrimai simboli-
zuoja atgimimą ir turtą.

valgiai
anksčiau kūčių vakarienė nebuvo prabangi. valgiai buvo tik 
pasninkiniai - be majonezo, grietinės, kiaušinių. Dabar žmonės 
to nesilaiko. Neiškenčia mišrainės nepagardinę kokiu riebesniu 
padažu. Bet ateina kita mada - sveikas maistas. jei ruošime 
valgius laikydamiesi sveikos gyvensenos principų, kūčių stalas 
bus labai teisingas.

vakaRė žvaigždė
kūčių vakarienės pradžiai ženklą duoda vakarinė žvaigždė. kai 
ji pateka, sutemsta, vadinasi, jau galima sėsti prie stalo. Nors, 
pavyzdžiui, žemaičiai sėsdavo tik vidurnaktį. Tuo metu yra tikroji 
kūčia.

Šienas
Nors gyvename mieste, šieno ant kūčių stalo reikia. juk iš 
gyvulių imame ir pieną, ir sūrį, ir kitus produktus. Šienas tarsi 
pagerbia tuos mūsų draugus, tai gyvulijos simbolis, jau nekalbu 
apie krikščionybę - juk jėzus gimė ant šiaudų. Be to, tai sąlytis 
su gamta, vasara. kai kurie kūčioms pasilaikydavo ypatingo 
šieno - ramunėlių, kvepiančio.

BuRtai
kūčių naktį burtai yra būtini. vienas geriausiai žinomų - šiaudo 
traukimas. kas ištraukia trumpą, išgyvens iki kitų kūčių. kitas 
su šiaudais susijęs burtas - imti saują ir skaičiuoti - jei porinis 
skaičius, susirasi porą, jei ne - liksi vienas. Taip pat galima 
burtis ir su kūčiukais. Dar vienas burtas vieinišiams - advento 
pradžioje nusiskinti vyšnios šakelę. jei ji iki kalėdų pražys, 
kitąmet ant tavo rankos sužibės žiedas.

vėlės
Po kūčių vakarienės reikia palikti stalą tokį, koks buvo. Svarbu 
nepalikti tuščių indų. jei kuriame nors nebeliko kokio patiekalo - 
įdėkite dar. Stalas turi būti gražus, tvarkingas, negalima nakčiai 
palikti peilių, kad vėlės nesusižeistų. vieni tiki, kad ateis pats 
Dievas, kiti - angeliukai. Treti sako - avinėliai. Dažniausiai 
manoma, kad ateina mirusieji. Dėl to uždega žvakę ant lango.

eglė
eglę puošti būtina. Mitologijoje eglė yra nuskriaustos moters 
simbolis. Tai su požemiais susijęs medis. Neveltui ir per laido-
tuves būtent eglės šakomis yra barstomas takas. Be to, ji labai 
graži. Tai tarsi savotiška dovana.

Dainininkė kotryna JuoDzevičiūtė  
švenčių neįsivaizduoja be kalėdinės muzikos

„Be abejo, pagridinė tradicija pabūti su šeima. Aplankome senelius, pusseseres, 
kitas gimines. Antroji tradicija - dovanos. Aš labai mėgstu jas pakuoti, dovanoti ir 
kiekvienam įteikti bent kokią nors mažą dovanėlę. Neįsivaizduoju Kalėdų ne tik be 
dovanų, bet ir be muzikos. Labai mėgstu paleisti muziką, kad dar labiau jausčiau 
kalėdinę nuotaiką. Manęs neerzina ir parduotuvėse skambanti kalėdinė muzika, ji 
suteikia teigiamų emocijų. Dar viena tradicija - Kalėdų eglė, už kurios puošimą 
dažniausiai būnu atsakinga aš. Iš anksto pradedu ieškoti žaisliukų, įvairių papuo-
šimų. Dovanas pakuojame Kalėdų rytą. Aš tikiu Kalėdų Seneliu, o kartais ir pati 
juo tampu, todėl man labai gera atsikelti ir ieškoti tų dovanų. Dar viena iš tradici-
jų - žiūrėti filmą „Haris Poteris“. Metai iš metų jį žiūriu per Kalėdas.“
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TEMA

„Ali šokolAdinės“ įkūrėjAs, konditeris Ali GAdžijevAs 
tradicijas interpretuoja savaip

„Šventine nuotaika gyvenu jau pora mėnesių. Žmonės iš anksto ruošiasi 
Kalėdoms, ieško saldumynų, tortų, dovanų rinkinių, tad šeimos šokoladinėje 
jau nuo lapkričio pradžios gaminame desertus, kurie yra ne tik skanūs, bet ir 
šventiški bei patrauklūs akiai: dekoruoti raudonais, auksiniais, sidabriniais 
ar blizgiais akcentais, liofilizuotomis uogomis ir panašiai. Gruodžio pradžioje 
šventinė nuotaika atkeliauja ir į namus - pirmąjį žiemos savaitgalį dažniausiai 
puošiame eglutę, tiklsiau, puošia žmona Patricija. Jai patinka viskas, kas susiję 
su dekoru ir puošyba, todėl ji visuomet nekantriai laukia, kada namuose at-
siras eglė. Tradicijų laikomės ir per Kūčias. Jei jas švenčiame su giminaičiais, 
visi susėdame prie tradicinio stalo su 12 patiekalų: silke, kūčiukais ir aguonų 
pienu. Tačiau jei švenčiame namuose, tradicijas stengiuosi interpretuoti savaip, 
kiek moderniau, daugiau improvizuoju. Žinoma, žmona dažniausiai pagami-
na silkės pagal savo mamos receptą, tačiau ant stalo taip pat būna įdomesnių 
patiekalų iš žuvies, o šiemet planuoju pagaminti ir austrių. Vieno tradicinio 
deserto neturime. Konditerija tokia plati sritis, kad kasmet norisi pagaminti 
ir paragauti ko nors naujo. Anksčiau po vakarienės apsikeisdavome dovano-
mis, o šiemet į namus sugrįžo tikėjimas Kaldėdų Seneliu, sūnelis Ajus jam 
rašė laišką, tad dovanų Kalėdų rytą ieškosime po eglute.“
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Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

tema

LNK žurNaListė asta žuKaitė-NaLivaiKieNė 
šventes praleidžia TV eteryje

„Jau penktus metus iš eilės dirbu tiek per Kūčias, tiek per 
Kalėdas. Tai jau savotiška tradicija - būti žiniose. Iškart po 
jų su vyru važiuojame į Kauną, kur prie šventinio stalo laukia 
mano šeima, o kitą dieną vėl grįžtu į žinias, nešina mišrainėmis 
ir kitomis gardžiomis vaišėmis. Vaišiname kolegas, dalinamės 
kalėdine nuotaika. Žinoma, truputį apmaudu, kad tenka tiek 
važinėti, bet jau įpratome. Mama manęs visada prašo, kad 
pagaminčiau ir atvežčiau kokį nors netikėtą, dar neragautą 
patiekalą. Susirandu internete keletą receptų, paeksperimen-
tuoju ir nuvežu. Bet šiaip visi 12 patiekalų vakarienės rūpesčiai 
tenka jai. Apskritai man malonesnis yra švenčių laukimas, o 
ne pačios šventės. Savo namuose, likus mažiausiai dviems 
savaitėms iki Kalėdų, papuošiu eglutę. Visai kitaip daro mama. 
Ji griežtai stato eglutę tik per Kūčias ir niekam kitam neleidžia 
jos puošti. Anksčiau, kai dar sesuo čia gyveno (dabar ji gyve-
na Amerikoje), darydavome burtus. Eidavome klausytis, iš 
kurios pusės šunys loja. Iš kurios pusės jaunikaitis atvyks. 
Dabar po vakarienės nuvažiuojame į bažnyčią. O Naujieji 
metai man yra visai kitokia šventė. Ji asocijuojasi su 
linksmybėmis, draugais, o Kalėdos - su šeima ir ramybe.“

DaiNiNiNKė igLė BerNotaitytė 
dovanas išpakuoja per Kūčias

„Dar laukiant gražiausių žiemos švenčių, kartu su šeima savait-
galiais įsitaisome prie televizijos ekrano ir žiūrime „Vienas namuose“ 
filmus. Nesvarbu, kad visi jau puikiai žinome kiekvieną siužeto vingį 
ir kone mintinai mokame kai kuriuos dialogus. Kad eglutė nepabostų, 
ją papuošiame likus savaitei iki Kalėdų, o kartais ir Kūčių išvakarėse. 
Kūčioms dažniausiai visa šeima susirenka mano tėvų arba tetos 
namuose. Tradiciškai stalą nukranuname 12 patiekalų - žuvimi, 
mišrainėmis, o per Kalėdas kepame antį. Anksčiau, kai mano sesuo 
buvo mažesnė ir dar tikėjo Kalėdų Seneliu, dovanas išpakuodavome 
nubudę ryte, dabar dovanėlėmis tiesiog apsikeičiame po Kūčių 
vakarienės. Vis dėlto man pati smagiausia švenčių tradicija, kai susi-
renka visa šeima, jaukiai bendrauja, juokiasi, fone skamba kalėdinė 
muzika, namai gražiai papuošti, židinyje rusena ugnis...“
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tema

TV laidų Vedėjas Rolandas Mackevičius 
atsakingas už ypatingą silkę

„Mano pagrindinė užduotis per šventes yra iš rūsio atneš-
ti eglutę. O puošiu ne aš. Aš nemoku, neturiu išlavinto skonio. 
Šiemet prieš Kūčias planuojame nukeliauti į Laplandiją. 
Kadangi mano sūnus labai daug kalba apie lėktuvus, filmu-
kus žiūri tik apie lėktuvus, pasakas skaitome tik apie lėktuvus, 
bet neprisimena, kai skrido pats, norime jį nuskraidinti pas 
Kalėdų Senelį. O pačios Kūčios, be abejo, bus su šeima, o 
tiksliau - su dviem šeimomis. Pradedame pas mano mamą, 
suvalgome po tris tabletes dėl virškinimo ir važiuojame pas 
Ievos (Ievos Mackevičienės - Rolando žmonos - red.past.) tė-
vus. Stengiamės, kad ant stalo būtų 12 patiekalų. Labai mėgs-
tame tokią silkę „mohito“. Pats ją gaminu ir tai, tiesą pasa-
kius, yra jau mūsų tradicija. Šitas patiekalas daromas tik per 
Kalėdas ir vežamas abiems šeimoms. Antrą Kalėdų dieną 
šiemet kviesime tiek mano, tiek Ievos tėvus pas save. Pama-
tysime, ar pavyks visus surinkti. O dėl dovanų... Mes neiš-
laukiame Kalėdų ryto, atidarome jas dar Kūčių vakarą.“
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GROŽIO PALETĖ

Naujausios makiažo tendencijos -
Metams einant į pabaigą, vizažo meistrė 
Justė Žilionytė (studija „Face Maker“) 
pataria, ne tik kaip pasipuošti ypatingoms 
progoms, bet ir kokios makiažo tendencijos  
bus „ant bangos“ peržengus naujųjų metų 
slenkstį.  

Ypač „ant bangos“, bent 
jau mados pasaulyje, šiuo 
metu yra lūpos be tikslaus 
kontūro. Tiek spalvotos, 
tiek be spalvos - makiažo 
priemonę aplikuojant pirštu, 
laisvai tapšnojant lūpas 
gauname lengvą išsiliejusių 
lūpų efektą. Pasirinkite tam 
tikrą lūpdažio spalvą, ja pirštu 
patapšnokite lūpų viduriuką 
ar labiau vidinę dalį. Ant 
viršaus aplikuokite arba lūpų 
blizgį, arba vazeliną. Efektas 
stulbinantis ir suteikiantis 
lengvą bei neįpareigojantį 
įvaizdį.

Palei akies formą 
ant viršutinio voko 
uždedamas šešėlis jo 
neišsklaidant, o 
paliekant ryškų 
kontūrą.  
Taip akis atrodys 
plačiai atmerkta. 
Toks makiažas leis 
pakoreguoti tiek 
užkritusius vokus, 
tiek pavargusias akis. 
Ši tendencija grįžta 
iš šešiasdešimtųjų 
ir Twiggy (britų 
modelis) mėgstamų 
ryškių linijų ant 
judančio akies 
voko. Čia galima 
eksperimentuoti 
spalvomis, šešėliais - 
vadinamasis 
„bananas“ gali būti 
dviejų ar daugiau 
spalvų. O dar kitos 
spalvos pravedimas 
gali puikiausiai 
kontrastuoti ir atverti 
akį dar labiau - 
tam reikalingas tik 
teisingas spalvų 
pasirinkimas.

ir šventei, ir kasdienai
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Naujausios makiažo tendencijos -

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ ir Eimantė JURŠĖNAITĖ

Makiažo studijos ir grimo mokyklos 
„Gafaro“ įkūrėja Justina Gafaro 
siūlo nebijoti laužyti nusistovėjusių 
taisyklių ir naujametę naktį blizgu-
čiais paryškinti ne akis, o lūpas. 

Tamsios lūpos su pigmentais garan-
tuos aplinkinių žvilgsnius, o makiažas 
atrodys įspūdingai. Nepersistenkite, jū-
sų akcentas - išskirtinės lūpos. Taip ryš-
kinant lūpas akis dažykite švelniai, tik 
matiniais šešėliais, neužgožkite jų tam-
siu akių makiažu. Ryškų kontūravimą ir 
antakius taip pat rinkitės tik tada, kai 
lūpas dažote švelniai. Jei pasirinksite per 
ryškų makiažą, atrodysite kaip kalėdinė 
eglutė. Todėl saikas yra labai svarbu. 

kaip klijuoti blizgučius? 

Pirmiausia lūpas reikia padengti il-
galaikiais matiniais skystais lūpų da-
žais. Lūpdažiui pradedant džiūti ant lū-
pų, reikia paimti birių blizgučių ir su 
pirštu klijuoti juos ant lūpdažio. Klijuo-
kite tiek, kiek norite, tačiau labai svar-
bu nesuspausti lūpų tarpusavyje, kad 
blizgučiai neprarastų savo spindesio. 
Ilgalaikiai lūpų dažai užtikrins blizgučių 
išsilaikymą, o nuvalyti lūpų dažus leng-
vai galite su paprastu virtuviniu alieju-
mi, nes micelinio vandens, patikėkite, 
čia neužteks.

Pabandyk Pati!

Makiažas: „GAFARO“ studija 
Fotografija: Vytautas Pilkauskas

GROŽIO PALETĖ

Justė Žilionytė kviečia registruotis makiažams el.adresu:
 https://www.treatwell.lt/salonas/face-maker/www.facebook.com/immafacemakerinstagram.
com/immafacemaker
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Jie šiuo metu yra ypač madingi. Blizgučiai gali būti uždėti visaip - kūrybingai, 
netvarkingai ir galbūt net šiek tiek vaikiškai - viskas tinka. Tiek ant lūpų, tiek ant akių, 
tiek ant veido. Gali būti ramios ir tos, kurios bijo eksperimentuoti su makiažu ir jo 
efektais, galvodamos, kad nėra tam gabios - tai jūsų laikas. Užtenka patepti akies 
voką blizgučių pagrindu ir ant viršaus pirštu užtapšnoti norimų blizgučių - efektas bet 
kokiu atveju bus geras ir nėra jokios būtinybės tam turėti specialių teptukų ar kitų 
priemonių aplikavimui!
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StiliauS kodaS

Šventiniu lakotarpiu turime daugybę progų pasi-
puošti, tačiau kartais pritrūkstame idėjų. Super-
modelis Simona Starkutė pristato keletą „Chic“ 
parduotuvės derinių, kurie tikrai įkvėps šventinio 
stiliaus beieškant. Šventinėje „Chic“ fotosesijoje su-
sitinka aksomas, sidabro, juodos, giliai raudonos, 
pieno baltumo spalvos, žvilgantys audiniai, ažūras, 
plunksnos, gėlių raštai. Įvaizdį pagyvina kailiu de-
koruoti aksesuarai, o nuo žiemos šalčių saugo visų 
miesto stileivų dievinamas drabužis - parka su na-
tūraliu kailiu. Prie šventiškų derinių priderintas ir 
šventiškas makiažas.

simonos įžvalgos: 
„Mokėti keletą šimtų eurų už šventinę suknelę tikrai 

neverta. Tad nuoširdžiausias patarimas - per daug ne-
išlaidauti ir nepasiduoti kalėdinei pirkimo karštinei. 
Kai visi aplinkui viską perka nežiūrėdami į kainas, 
labai lengva pamesti galvą. Jau daug metų sukuosi ma-
dos versle ir žinau, kad investuoti šimtų į vieno vakaro 
įvaizdį tikrai neapsimoka. Pasirinkusios greitosios ma-
dos suknelę, prie jos priderinkite brangesnius aksesua-
rus: odinę delninę, deimančiukais puoštus auskarus ar 
kokybiškus tikros odos batelius. Visus šiuos dalykus jūs 
galėsite nešioti daug metų. Svarbiausia yra pasirinkti 
klasikinius ir ne prie vieno drabužio tinkančius akse-
suarus. O tviskanti, žėrinčiomis detalėmis puošta suk-
nelė jums puikiai pasitarnaus keliuose šventiniuose 
vakarėliuose. Švenčių metu aš mėgstu pasipuošti žėrin-
čiais, pakilią nuotaiką kuriančiais drabužiais.“Šv
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Jei norite per šventes atrodyti ne tik gražiai, bet ir tinkamai, 
būtinai atsižvelkite į kvietime nurodytą aprangos kodą 

Pusiau formali apranga (angl. „Black Tie“)
Kvietime nurodytas aprangos kodas reiškia, kad reikia 
atrodyti formaliai ir prabangiai, tad rinkitės tai, ką 
turite geriausia. Kokteilinė suknelė gali atrodyti per 
kukliai, tinkamiausia ilga, siekianti žemę arba bent 
jau kelius dengianti suknelė, itin plonos pėdkelnės, 
dailūs aukštakulniai ir kuo mažesnė delninė. Nesirinkite 
bižuterijos, geriau puoškitės smulkiais papuošalais iš 
brangiųjų ir pusbrangių metalų bei akmenų. 

Kokteilinė apranga (angl. „Coctail Attire“, „Coctail Dress“)
Geriausiai tinka kokteilinė ar maža juoda suknelė, 
prabangiai atrodantis sijono ir marškinių ar palaidinės 
derinys. Tokiu atveju derinkite plonas, peršviečiamas 
pėdkelnes, dailius aukštakulnius ir delninę rankinę. 
Derinį gali papuošti ir smulkūs,  prabangūs juvelyrikos 
dirbiniai, ir stambesni, įdomesni papuošalai - masyvesni 
žiedai, stambesni vėriniai, daug apyrankių ir didesni 
auskarai. Šiam aprangos kodui tinka ir kokybiškas 
išeiginis kostiumas ar kombinezonas. Tačiau jei renkatės 
kelnių ir palaidinės derinį, rinkitės kiek įdomesnį 
variantą - plačias, trumpintas ar dekoruotas kelnes. 

Puošnus neformalus (angl. „Dressy Casual“)
Toks aprangos kodas tinka jaunatviškam vakarėliui su 
draugais, svarbiausia apsirengti puošniau, nei rengiatės 
kasdien. Šiuo atveju tinka ir patogios suknelės, sijono 
ir blizgių marškinėlių ansamblis, kelnių ar net džinsų 
bei palaidinės derinys. Pėdkelnės tokiu atveju gali būti 
ir žaismingesnės, o bateliai nebūtinai aukštakulniai. 
Galite rinktis ir masyvius papuošalus, šiuo atveju tinka ir 
bižuterija. Nebūtina rinktis ir delninės, tinka daili rankinė 
ar kuprinė. 

StiliauS kodaS

ką sufleruoja aprangos kodas?
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Parengė Eimantė juršėnaitė
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Keptos romaninės salotos su ančiuviais ir mėtinėmis bulvytėmis

VAIŠĖS

Reikės:
● 400 g mažų bulvyčių
● 60 g ančiuvių
● 3 mažų romaninių salotų
● 60 g kaparėlių
● 100 g ridikėlių
● 200 g vyšninių pomidoriukų
● 2 šakelių šviežio šalavijo
● 4 šakelių šviežios mėtos
● 30 g sviesto
● Druskos, pipirų
● Šlakelio alyvuogių aliejaus

Bulves išvirkite su mėtų šakelėmis ir druska. 
Atvėsinkite.
Grilinėje keptuvėje iškepkite per pusę perpjautas 
romanines salotas, pabarstykite druska ir pipirais.
Bulves supjaustykite kubeliais, pakepkite kartu 
su kaparėliais, ančiuviais, sviestu, pomidorais ir 
šalaviju.
Lėkštėje patiekite keptas salotų gūžes, ant viršaus 
uždėkite bulvių bei ančiuvių salsą ir papuoškite 
pjaustytais ridikėliais.

antiena su KoKosų pieno daugiaryžiu ir „shiitaKe“ grybais

Reikės: 
● 2 anties krūtinėlės filė
● 200 g „shiitake“ grybų
● 200 g mažų kukurūzų burbuolių arba 
konservuotų kukurūzų
● 200 g „arborio“ ryžių
● 200 g kokosų pieno
● 1 mėlynojo svogūno
● 1 raudonosios paprikos
● 100 ml terijakio padažo
● 60 g Parmezano arba „Džiugo“ sūrio
● 30 g šviežios kalendros
● 1 šakelės šviežio rozmarino
● 1 šakelės šviežio čiobrelio
● Šlakelio alyvuogių aliejaus
● Druskos, pipirų

Papriką ir svogūną supjaustykite kubeliais, pakep-
kite keptuvėje ir suberkite „arborio“ ryžius, dar šiek 
tiek pakepkite ir supilkite kokosų pieną. Ryžius 
virkite ant silpnos ugnies vis įpildami vandens.
Anties krūtinėlės odą įpjaukite ir pabarstykite 
druska bei pipirais. Dėkite oda į apačią į sausą, 
šaltą keptuvę ir statykite ant kaitresnės ugnies. 
Įdėkite čiobrelio ir rozmarino. Kai apkeps iš 
abiejų pusių, pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 180 
laipsnių, 10 min.
Kol antis keps, pakepkite „shiitake“ grybus ir 
kukurūzų burbuoles. Užpilkite terijakio padažo ir 
dar tiek pat vandens. Leiskite nugaruoti.
Ryžiams baigus virti įtarkuokite sūrį ir viską 
permaišykite. Įdėkite kalendros lapelių.
Lėkštėje serviruokite daugiaryžį, „shiitake“ grybų 
padažą ir iškeptą antį.
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Tiems, kas dar nesuplanavo vaišių stalo, „Laisvalaikis“ ir ALfAs IvAnAuskAs 
šiemet siūlo artimuosius nustebinti neįprastais patiekalais. 

Reikės:
● 250 g silkės filė
● 2 šaukštų „Wasabe sezame“ prieskonių mišinio 
● 1 „Pomelo“ greipfruto
● 2 pankolių
● 2 obuolių
● 4 valgomųjų („šalotinių“) svogūnėlių
● 120 g cukraus sirupo
● 100 g raudonojo vyno acto
● 100 g vandens
● 30 g granatų sirupo
● 1 žaliosios citrinos
● 60 g alyvuogių aliejaus
● Druskos, pipirų

Silkę nusausinkite ir supjaustykite didesniais stačiakampiais gabalėliais, pabarstykite 
„Wasabe sezame“ ir padeginkite karamelizatoriumi. Jei jo neturite, praleiskite šį etapą.
Svogūną nulupkite ir sudėkite į verdantį marinatą: 100 g vandens, 100 g 
cukraus sirupo ir 100 g raudonojo vyno acto.
„Pomelo“ greipfrutą nulupkite ir išimkite jo minkštimą.
Obuolius ir pankolius smulkiai supjaustykite ir padėkite į šalį.
Žaliosios citrinos sultis sumaišykite su granatų sirupu ir 20 g cukraus sirupo. 
Iš lėto pilkite aliejų, kol padažas taps vientisas. 
Sumaišykite padažą su obuoliais, pankoliais ir „Pomelo“ greipfrutu, 
pabarstykite druska ir pipirais.
Serviruokite į lėkštę, ant viršaus uždėkite silkės filė ir kalendros lapų.

VAIŠĖS

Šventinis stalas 
pagal „Virtuvės mitų griovėjus“

SilkėS ir kivių SalotoS

Silkė Su „Pomelo“ greiPfrutu
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Reikės:
● 200 g silkės filė
● 200 g šaltai rūkytos lašišos
● 300 g kivių
● 300 g šviežių agurkų
● 1 šakelės šviežios mėtos
● 1 šakelės šviežios kalendros
● 2 šaukštų alyvuogių aliejaus

Agurkus ir kivius nulupkite.
Silkę, lašišą, agurkus ir kivius 
supjaustykite kubeliais, įpilkite 
alyvuogių aliejaus ir viską 
sumaišykite. 
Patiekite stiklinėse papuošę mėta 
ir kalendra.
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Kalėdiniai sausainiai su cuKruočiais (cuKatomis)

VAIŠĖS

Reikės:
● 150 g kambario 
temperatūros sviesto
● 100 g cukraus miltelių
● 2 trynių
● 25 g cukruočių
● 250 g miltų
● Tarkuoto šokolado 
pabarstyti

Minkštą sviestą sutrinkite 
arba suplakite kartu su 
cukraus milteliais, po 
vieną sudėkite trynius, 
išmaišykite. Suberkite 
smulkintus cukruočius, 
po to miltus. Labai grei
tai užminkykite tešlą.
Iškočiokite ją maždaug 
0,5 cm storiu ir 
formelėmis išspauskite 
sausainius.
Kepkite iki 180 °C tempera
tūros įkaitintoje orkaitėje.
Dar karštus sausainius 
pabarstykite tarkuotu 
šokoladu.

Kaip dekoruoti 
šventinį stalą?
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Moliūgų keksas su šokoladiniu glaistu

Šventinei vakarienei turėkite nedaug, bet kokybiškų, universalių indų, kurie gali tikti ir 
salotoms įdėti, ir eglišakiams ar blizgučiams

Itin šventiškai atrodo 
aukso spalvos elementai - 
tai gali būti ir žaisliukai, 
ir žvakidės, ir indai

Vietoj eglės šakų 
galima naudoti kėnio, 
tujų, pušų šakas. Jas 
paįvairinkite uogomis, 
eukalipto šakomis, 
amariliais. Pastarosios 
gėlės yra itin žiemiškos, 
jas merkite į nedidelį 
kiekį vandens - užtenka 
vos 2-3 cm

Nedarykite aukštų 
dekoratyvių kompozicijų. 
Jos turi būti tokio 
aukščio, kad žmonėms, 
sėdintiems skirtingose 
stalo pusėse, netrukdytų 
vienam kitą matyti

Indus naudokite baltos spalvos - prie jų lengviausia priderinti įvairias dekoracijas

VAIŠĖS

Reikės: 
● 2 kiaušinių
● 250 ml moliūgų tyrės (galite naudoti vaikų 
tyrelę be kitų priedų)
● 100 ml aliejaus
● 150 g nerafinuoto cukranendrių cukraus 
● 250 g miltų
● 1 šaukšto vanilinio cukraus su natūralia vanile
● 1 šaukšto kepimo miltelių
● Druskos
● 1 šaukšto prieskonių meduoliams mišinio
Papuošimui:
● 100 g pieniško šokolado
● Vaisių

Išklokite kepimo popieriumi keksinę formą 11x24 cm.
Sumaišykite kiaušinius, moliūgų tyrę, aliejų ir 
nerafinuotą cukranendrių cukrų.
Kitame dubenyje sumaišykite miltus, druską, 
vanilinį cukrų su natūralia vanile, kepimo miltelius 
ir prieskonių meduoliams mišinį.
Supilkite skystuosius produktus į biriuosius. Viską 
sumaišykite ir sukrėskite tešlą į formą. Kepkite 180 °C 
apie valandą. Ištraukite iš orkaitės, pirmiausia aušinkite 
formoje, o po 15 min išimkite ir aušinkite ant grotelių.
Šokoladą ištirpinkite ir apliekite kekso paviršių.
Puoškite pagal pageidavimą.

Kad šventės būtų ne tik gardžios, bet ir 
malonios akiai, „Virtuvės mitų griovėjų“ 
idėjinis lyderis Alfas Ivanauskas pataria, 
kaip papuošti stalą. „Laisvalaikis“ dalijasi jo 
patarimais, ką daryti, kad stalo dekoracijos 
neužgožtų patiekalų ir būtų lengvai kore-
guojamos kitos dienos vakarienei. Žvakides rinkitės vienos rūšies, labai gražiai ant kalėdinio stalo atrodo metalo spalvos
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Į vieną kavos parduotuvę Hanojuje (Vietnamas) lankytojai tiesiog 
plūsta - mat čia kavą nešioja robotė, pavadinta Morta. 130 cm aukš-
čio ir 20 kg svorio robotė, kurios vertė apie 9000 JAV dolerių, yra 
vienintelis ir pirmasis robotas, kuris „dirba“ kavos parduotuvėje 
Hanojuje. Morta gali kalbėti, prašydama kliento paimti gėrimą nuo 
padėklo, gali pasakyti „ačiū“ bet kuria kalba. Robotė gali „dirbti“ 
nesustodama iki 15 valandų (tiek, kiek veikia jos baterijos).

„Tianjin Binhai“ biblioteka Tiandzino mies-
te Kinijoje traukia ne tik skaitytojų, bet ir ar-
chitektų dėmesį. Penkių aukštų biblioteka, dar 
vadinama „Akimi“, užima 33,700 kvadratinių 
metrų plotą. Įspūdingos architektūros biblio-
tekos lentynose, įrengtose nuo grindų iki lubų, 
telpa apie 1,2 milijono knygų. Pirmame ir ant-
rame aukštuose įrengtos poilsio zonos ir skai-
tyklos. Kituose aukštuose yra kompiuterių sa-

lės, konferencijų salės ir biuras.
XXI amžiaus architektūros šedevru vadina-

mą statinį suprojektavo olandų firma MVRDV 
kartu su Tiandzino miesto planavimo ir projek-
tavimo institutu. Tik spalio mėnesį atidarytą 
biblioteką jau aplankė tūkstančiai žmonių. Vien 
per pirmąją savaitę po atidarymo dienos kas 
dieną čia atvykdavo maždaug 10 000 žmonių ir 
stovėdavo eilėje norėdami patekti į vidų.

kaleidoskopas

Įspūdingiausia 
pasaulyje biblioteka

Lankytojus traukianti padavėja

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

  laisvalaikis 2 0 1 7  g r u o d ž i o  2 2 25

Į vieną kavos parduotuvę Hanojuje (Vietnamas) lankytojai tiesiog 
plūsta - mat čia kavą nešioja robotė, pavadinta Morta. 130 cm aukš-
čio ir 20 kg svorio robotė, kurios vertė apie 9000 JAV dolerių, yra 
vienintelis ir pirmasis robotas, kuris „dirba“ kavos parduotuvėje 
Hanojuje. Morta gali kalbėti, prašydama kliento paimti gėrimą nuo 
padėklo, gali pasakyti „ačiū“ bet kuria kalba. Robotė gali „dirbti“ 
nesustodama iki 15 valandų (tiek, kiek veikia jos baterijos).

Šventinių atvirlaiŠkių  
dar neatsisakoma.  
kokie mėgstamiausi?

Didžiausios metų šventės - šv. Kalė-
dos ir Naujieji metai - atkeliauja su svei-
kinimais ir linkėjimais. Skaitmeninių 
technologijų epochoje žmonių įpročiai ir 
sveikinimo būdai pasikeitė. Lietuvos 
paštas skaičiuoja, kad atvirlaiškių su 
sveikinimais kasmet mažėja, juos keičia 
išmaniosios technologijos, bet ranka už-
rašyto žodžio vertė ir prasmė - didėja.

„Tradicija siųsti ranka rašytus svei-
kinimo laiškus ar atvirlaiškius pamažu 
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje nyksta. 
Skaičiuojame, kad rašytinės informaci-
jos kasmet siunčiama apie 10-15 proc. 
mažiau, bet prognozuoti atvirlaiškių 
siuntimo eros pabaigą dar anksti.

Švenčių metu atvirlaiškių populiaru-
mas atgyja, o juos pirkti šv.Kalėdų ir Nau-
jųjų metų proga gyventojai pradeda jau 
lapkritį. Prieš Kalėdas šalies paštuose 
atvirlaiškių ir atvirukų parduodama apie 
40 proc. daugiau nei įprastu metu. Tai 
rodo, kad šventes daug kas tebesieja su 
ranka rašytais sveikinimais kaip gražiau-
siu dalijimosi šiluma ir nuoširdžiausiais 
linkėjimais būdu“, - pasakojo Lietuvos 
pašto tinklo direktorė Inga Dundulienė.

Išsirinkti, kokiame atvirlaiškyje ra-
šyti sveikinimą, šiandien irgi yra ne-
menka užduotis, nes atvirukų įvairovė 
paštuose - didžiulė: piešti, karpyti, foto-
grafuoti, apklijuoti.

„Ikikalėdiniu laikotarpiu gausiau-
siai šalies paštuose perkami atvirlaiškiai 
ir atvirukai, kuriuose pavaizduota eglu-
tė, Kalėdų senelis, religiniai motyvai, o 
ypač - žvakės“, - sakė I.Dundulienė.

Spartus šiuolaikinio gyvenimo tem-
pas nūdienos žmones atpratino sveikini-
mus rašyti ranka, nes laiškus kaip bend-
ravimo priemonę pakeitė elektroninis 
paštas, telefono skambučiai ir trumpo-
sios SMS žinutės, socialiniai tinklai.

„Dalis žmonių ir įmonių vis dar ren-
kasi galimybę pasveikinti atvirlaiškiu, 
šitokiu būdu parodyti artimiesiems ar 
draugams didesnį dėmesį. Ranka para-
šytas ar pasirašytas sveikinimas skaitme-
ninių technologijų epochoje yra itin ma-
loni staigmena tam, kuris jį gauna. Gavę 
atvirlaiškį mes jau žinome, kad sveikini-
mą siuntęs žmogus paaukojo nemažai 
asmeninio savo laiko, kol išrinko ir įsi-
gijo atvirlaiškį, ir įdėjo dar daugiau mei-
lės rinkdamas gražius sveikinimo, palin-
kėjimo žodžius“, - sakė I. Dundulienė.

Eltos inf.

Įdomu

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

kaleidoskopas
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scena

Šventiniame sūkuryje - 

Festivalio „Muzikinės Kalėdos“ koncertai 

vyksta „White Piano Hall“ koncertų salėje  

(Kėdainių g. 1, Vilniuje),  

bilietus platina TIKETA

n Violončelininkas Robertas Grodas, pastaraisiais metais 
gyvenantis ir dirbantis Kipre, su pianistu Eugenijumi 
Žarskumi bendrus koncertus rengia nedažnai, bet kiekvie-
nas jų pasirodymas - ypatingas. Zoltano Kodaly Sonatą 
violončelei h-moll muzikos istorikai vadina vienu 
ryškiausių kūrinių violončelei solo per beveik 200 
metų, praėjusių po to, kai aštuonioliktojo amžiaus 
pradžioje J.S.Bachas parašė genialiąsias siuitas violon-
čelei. Gruodžio 28 d. 19 val. muzikantų duetas atliks 
Belgijoje gimusio, bet Paryžiuje gyvenusio Cesaro Francko 
Sonatos A-dur transkripciją violončelei ir fortepijonui.
n Gruodžio 29 d. 19 val. smuikininkė Justina 
Auškelytė, pianistė Akvilė Šileikaitė ir dainininkas 
Vaidrius Smilinskas primins ir Federico Fellini filmų per-
sonažus, ir Nino Rotos muziką kinui, ir Astoro Piazzollos 
šokių melodijas. Šios ir kitos inspiracijos leido sukurti 
žavų muzikos kokteilį, puikiai tinkantį šventiniam vakarui.

n Operos dainininkė Jomantė Šležaitė ir pianistas 
Vaidrius Smilinskas jau ne vienus metus koncertuoja 
kartu. Gruodžio 30 d. 19 val. šventiniame koncerte 
priešpaskutinę metų dieną skambės nemirtingi įvairių 
epochų, žanrų ir stilių kūriniai.
n Pasitinkant 2018-uosius festivalyje „Muzikinės 
Kalėdos“ šventinių melodijų konfeti iššaus net 
penkis kartus - 14, 16, 18, 20 ir 22 val. Pirmuosius 
tris koncertus klausytojams dovanos virtuoziškas 
garso estetų ketvertas „Subtilu-Z“. 20 ir 22 val. 
festivalį vainikuos Operos grando Virgilijaus 
Noreikos auklėtinė KAROlINA GlINSKAITė ir pia-
nistė Birutė Asevičiūtė, kurios žada neeilinį vakarą 
su nekasdiene muzika. Giacomo Puccini, Giuseppe 
Verdi, Gabriel Faure ir kitų kompozitorių opusai - ir 
prisiminimams apie tai, kas buvo, ir svajoms apie 
tai, ko trokšta širdis.

Tradicinis festivalis „Muzikinės Kalėdos“ 
kviečia į jaukius muzikinius vakarus  
sostinės „White Piano Hall“ koncertų  
salėje, ypatinga aura alsuojančiame  
Pranciškonų vienuolyne, pačioje  
senamiesčio širdyje.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

n Jei Bachas, Mocartas ir kiti didieji būtų rašę roko 
operas ir muziką filmams, tikriausiai šiandien tokio 
tipo kūrybos „reitingai“ muzikologų akyse būtų ne 
menkesni negu simfonijų ir oratorijų. Gruodžio 
27 d. 19 val. koncerte „Širdies ritmu“ tenoro TOMO 
PAVIlIONIO, smuikininkės Agnės Doveikaitės ir 
pianistės UGNėS SABAITyTėS trio neklibins per ilgus 

metus nusistovėjusių sampratų. Muzikantų tikslas kur 
kas paprastesnis - pamaloninti klausytojo ausį ir sielą 
puikia muzika iš filmų, miuziklų ir popscenos žvaigž-
džių repertuaro. Elvio Preslio „love Me Tender“, 
„Circle of life“ iš animacinio filmo „liūtas karalius“, 
„Memory“ iš miuziklo „Katės“ - juk tai tikrų tikriausia 
klasika.

n Išsiilgusieji gražiausių popbaladžių ir 
originalių kompozicijų, lydimų muzikinių 
improvizacijų bei subtilaus humoro gruodžio 
22 d. 19 val. laukiami vieno talentingiausių 
jaunųjų lietuvos dainininkų lietuvoje - Dainoto 
Varno ir pianisto bei kompozitoriaus Vitalijaus 
Neugasimovo koncerte. Prieššventiniame šur-
mulyje tai bus lyg atgaiva širdžiai ir trumpas 
stabtelėjimas laike.
n Į džiazo koncertą išsirengęs žmogus gali 
būti tikras tik dėl vieno - jis niekada nežino, 
ką išgirs. Gruodžio 26 d. 19 val. švelnaus, 
bet įtaigaus balso savininkė GIRMANTė 
VAITKUTė ir pianistas Andrejus Polevikovas 
antrąją Kalėdų dieną kviečia į jausmingų dainų 
ir improvizacijų vakarą. Ilgai brandinta ir 
kruopščiai parinkta programa - tarsi muzikinio 
nesvarumo seansas.

ir „Muzikinės Kalėdos“

Girmantė Vaitkutė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Karolina Glinskaitė
Organizatorių nuotr.

Ugnė Sabaitytė
Tomas Pavilionis

Organizatorių nuotr.
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Kinas datos

Dainininkė  
Judita Leitaitė 
1959 12 27

Stilistė  
Agnė Gilytė
1983 12 25

Sveikos mitybos specialistė 
Ilka Adams
1985 12 28

Dainininkė  
Ingrida Kazlauskaitė 
1983 12 26

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

sveikina

Prancūzijoje vaikučiai laukia Pero Noelio. Tiksliau, 
jie yra du. Linksmas ir geras Peras Noelis vilki 
raudoną švarką ir raudonas kelnes. Jo galvą puošia 
raudona smaili kepuraitė. Jis gyvena Šiauriniame 
poliuje ir važinėjasi aštuonių elnių kinkiniu, 
pasiėmęs maišą žaislų, kuriuos dovanoja  vaikams. 
Antrasis - Šalandas - barzdotas senis, dėvintis 
kailinę kepurę ir paltą. Jis laiko krepšį su vytelėmis 
nepaklusniems vaikams.

Švedijoje yra du geradariai: stambokas senis su 
didele nosimi - Julmotenas ir nykštukas Julnisaras. 
Ir vienas, ir kitas prieš didžiąsias metų šventes 
vaikšto po namus ir palieka dovanas ant palangių.
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Faktai, kurių nežinojote apie  
Kalėdų Senelį

Lenkijoje Kalėdų Senelis yra panašus į vyskupą: 
vilki tokį pat raudoną apdarą, o ant galvos užsidėjęs vyskupo mitrą. Naktį iš gruodžio 18-osios į 19-ąją 
jis paslapčia patenka į namus per kaminą ir kampuo-se išdėlioja žaislus.

Vokietijoje, Lenkijoje ir Olandijoje šv.Nikolas atke-
liauja gruodžio 6 d. Geri vaikai nuo jo dovanų gauna 
du kartus: tą dieną ir per Kalėdas. 

Italijoje vaikai laukia Babbo Natale. Čia vaikai gauna 

dovanų ne tik per Kalėdas, bet ir po Naujųjų metų. 

Sausio 5-osios naktį jie palieka savo batus prie 

durų, o sausio 6-osios rytą juose randa saldainių ir 

mažų dovanėlių. 

Kalėdų SeneliS bene vienas svarbiausių didžiųjų metų švenčių simbolių, kuriuo 
tiki tiek maži, tiek dideli. net mokslininkai iki šiol ginčijasi dėl jo egzistavimo.  
Tiesa, skirtingose šalyse jis turi skirtingas pareigas ir skirtingai atrodo.

Suomijoje Kalėdų Senelis vadinamas Joulupukki. 
Jis turi ilgus plaukus, apsivilkęs raudonais 
drabužiais. Joulupukki pasirodo vaikams apsuptas 
nykštukų, kurie dėvi smailias kepuraites ir kailiuku 
apsiūtas skraistes.

w     
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„Gražiausia filmų muzika“ - gruodžio 28 d. 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6/16 , Vilnius)

Ar kada esate svajoję apie galimybę pasijusti kaip kine? Neabejojame, 
kad šventinį vakarą kartu su solistais EvEliNA SAšENko (30) ir 
JEroNimu miliumi (33) bei lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, 
diriguojamu maestro Gintaro rinkevičiaus, klausydamiesi gražiausios 
visų laikų filmų muzikos nusikelsite į stebuklingą kino pasaulį.

„Laisvalaikio“ inf.

 televizija ● kinas ● teatras ● kryžiažodžiai ● horoskopai
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Turbūt ne veltui apie gražiausias, netikėčiausias ir įsimintiniausias 

gyvenimo akimirkas sakome, kad tuomet „pasijutome lyg filme“ - juk 

kine, painiai sudėliotuose mūsų gyvenimų siužetų atspindžiuose, iš 

tiesų dažnai matome išsipildžiusias savo svajones. Tik čia, nepakylant 

nuo kėdės, galima keliauti po tolimas šalis, patirti beribę meilę, įsimin-

tiniausius nuotykius, pamiršti problemas, o svarbiausia - paįvairinti 

savo gyvenimą tikrais jausmais ir spalvomis. E.Sašenko ir J.Miliaus 

koncertinėje programoje - gražiausi kūriniai iš garsiausių kino filmų.

 kine
Pasijusti  
lyg
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 8.20  Gyvenimo būdas  15.15  „Grizis ir 
  lemingai“

 19.30  Beatos virtuvė 13.25  „Rožių karas“ 8.55  „Meilės sūkuryje“

 TV8
6.45 Televitrina. 7.00 Ką pasakė Kakė Makė? 
7.15 Senoji animacija. 8.00 „Natalija“ (N-7). 
8.55 Menų sala. 9.25 „Aistros vynas“ (N-7). 
10.20 Džeimio Oliverio ir vaikų Kalėdos. 11.20 
Romantinė drama „12 kalėdinių dovanų“ (N-7). 
13.00 „Sunkvežimių miestelis“. 13.30 „Karaliaus 
Babaro ir drambliuko Badu nuotykiai“. 14.00 
„Mažųjų gyvūnėlių krautuvė“. 14.30 „Reindže-
ris Robas“. 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. 21.00 Romantinė 
drama „Kalėdos iš naujo“ (N-7). 22.35 „Meilės 
miestas“ (N-7). 0.35 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 Info komentarai su Indre Makaraityte. 
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 Savaitės kriminalai (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 @rimvydasvalatka. 21.30 Info 
diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 
@rimvydasvalatka. 24.00 Dabar pasaulyje. Ži-
nios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 15.05 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Sidabrinis 
šilas“. 14.15 „Rima Markova. Stiprios moters 
silp nybės“. 15.25 Mados nuosprendis. 16.30 
Susituokime. 17.15 Vyriška/Moteriška. 18.10 
Sąmokslo teorija. 19.00 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  20.55 Juoktis lei-
džiama. 22.40 Kas? Kur? Kada? 23.50 Vakaras su 
Urgantu. 0.35 Komedija „Apie ką tyli merginos“. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 Žmogaus 
likimas. 12.00, 18.00 60 minučių. 13.55 Chabaro-
vo principas. 17.00 Andrejus Malachovas. 20.00 
Petrosiano šou. 22.05 Nutylėjimo sindromas. 

 Ren
9.05 Tinkama priemonė. 10.00 „Šeimos dramos“. 
11.40 Pati naudingiausia programa. 12.25, 15.05 
Čapman paslaptys. 14.10 Keista byla. 16.00 „Teisė 
mylėti“. 17.35 Gyva tema. 18.25 Tinkama priemonė. 
19.25 „Šeimos dramos“. 21.20 „Žmonijos paslaptys 
su Olegu Šiškinu“. 23.05 Mums net nesisapnavo. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 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 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 „Susi-
tikimo vieta“. 15.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
16.05 „Įkaitęs perimetras“. 18.50 „Šuo“. 22.50 
„Zacharas Prilepinas. Rusų kalbos pamokos“. 
23.20 „Idėja verta milijono“. 0.50 „Uodega“. 

 TV PolonIa
7.55 Vilnoteka. 8.10 ZUS be sienų. 8.30, 17.55, 
2.15 Naminukai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00, 18.20, 5.05 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, 17.20 Žinios. 13.50 „Pagalbos signa-
las“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Komisaras 
Aleksas“. 16.15 Verta kalbėti. 17.30 UNESCO 
druskos lobis. 17.45 Žodžių žaidimas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „Vistuliada“. 19.25 Regiono 
kronika - Zaolzė. 19.55, 4.40 „Pagalbos signa-
las“. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 J.Kačmarskio ir 
P.Gintrovskio dainų koncertas. 1.10, 6.30 Pra-
moginė laida. 1.50 Publicistinė laida. 

 TV1000
8.05 „Džeris Magvairas“. 10.50 „Erina Broko-
vič“. 13.30 „Tobulas pasaulis“. 16.20 „Tolimas 
kraštas“. 19.10 „Riterio žvaigždė“. 21.45 „Debe-
sų Žemėlapis“. 1.10 „Mobilusis“. 3.10 „Žydroji 
pakrantė“. 5.10 „Nebrendylos“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 19.00, 21.00 Automobilių agentai. 7.00, 
8.30, 20.00 Kaip jie veikia? 7.30 Greitai ir triukš-
mingai. 10.00, 18.00 Sandėlių medžiotojai. 
11.00 Aliaskos geležinkeliai. 13.00 Gelbėjimas. 
17.00 Mechanizmai. 21.00, 3.00 Teisingumas 
tamsiuose miškuose. 22.00, 4.00 Tarp gyvačių. 
23.00 Kriminalistų pasaulyje. 24.00 Jūs buvote 
įspėti. 1.00 Sunkvežimiai. 2.00 Kas Žemėje? 
5.00 Automobilių agentai. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Mano namelis ant ratų. 10.00, 16.00 Viešbučių 
verslas. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 17.00, 
5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 Turto 
gelbėtojai. 22.00, 3.00 Statybos Pensilvani-
jos krante. 23.00, 4.00 Vaiduoklių medžiotojai. 
24.00 Kai puola vaiduokliai. 

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 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. 
19.30 Animacinis f. 

„Ledyn metis. Žemynų 
atsiradimas“ (N-7).

21.10 „LTeam apdovanoji-
mai 2017“. Vedėjas 
J.Jankevičius.

22.40 Istorinė veiksmo 
drama „Centurionas“ 
(N-14).

0.40 Fantastinis trileris 
„Vaizdo dienoraštis“ 
(N-14).

2.05 Kriminalinis trileris 
„Įtariamasis“ (N-14).

4.00 TV serialas 
„Kobra 11“ (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).
12.25 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. Pasaulio 
pakrašty“ (N-7).

0.15 Nuotykių drama 
„Kaulinis  
tomahaukas“  
(N-14).

2.35 Veiksmo f. „Atpildas“ 
(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. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastinis 

nuotykių f. „King 
Kongas“ (N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Fantastinis nuotykių f. 

„King Kongas“  
(tęsinys).

2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Mūsų gyvūnai.

6.40 TV serialas „Diag-
nozė - žmogžudystė“.

7.35 TV serialas „Farų 
karai“ (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 
„Teisingumo agentai“.

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.
18.27 Inovacijos mano 

mieste.
18.30 TV serialas 

„Teisingumo agentai“.
19.30 Ekstrasensų mūšis.
21.35 Veiksmo f. „Abso-

liutus blogis“ (N-14).
23.35 Kriminalinė veiksmo 

drama „Žydrasis 
griaustinis“ (N-14).

1.40 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (1) (N-14).

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

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
6.50 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
7.20 Moterų balsas. 
8.20 Gyvenimo būdas 

(N-7).
9.20 „Likimo melodija“ 

(N-7).
10.25 „Gurovo bylos 3. 

Mirtis tiesioginiame 
eteryje“ (N-7).

11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Gluchariovas“ (N-7).
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. Orai.
18.50 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.00 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
23.05 „Gluchariovas“ (N-7).
1.10 „Delta“ (N-7).
3.00 „Albanas“ (N-7).
3.45 „Vienišas vilkas“ (N-7).
4.30 „Rojus“ (N-7).
5.20 „Albanas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
7.00 „Riteris Rūdžius“.
7.10 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.25 „Heidė“.
7.50 Skrendam.
8.20 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
8.50 „Nuo gamyklos kon-

vejerio 2“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stop juosta.
12.40 Kalbantys tekstai.
13.25 Legendos.
14.10 Su muzika per 

Europą. 
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 Mokslo sriuba.
18.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
19.35 „Zoologijos sodo 

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

plėšikė“ (N-14).
23.10 Luko Geniušo rečitalis.
0.30 DW naujienos rusų k.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Atspindžiai. 

 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 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės 

deimantai“ (N-7).
10.30 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.35 „Ekspertė Džordan“.
12.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.35 „Diagnozė - žmogžu-

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

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

21.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Lyg niekur 
nieko“ (N-14).

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

2.05 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.50 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

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 „Grainderis“ (N-7).
11.30 „Rouzvudas“ (N-7).
12.30 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N-7).

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

protai. Kitapus 
sienų“ (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 Nuotykių f. 
„Karalius Artūras“ 
(N-7).

1.00 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas 3“ 
(N-14).

2.55 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 Siaubingi 
namai.

13.00 „Turgus - miesto 
širdis“.

14.00 Pinigai iš nieko.
14.55 „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
16.00 Skaniausias 

gatvės maistas.
17.00 „Ten, kur viltis“ 

(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!  
„Ženk pirmąjį  
žingsnį“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 Kriminalinis trileris 
„Tamsos pakraštys“ 
(N-14).

„KARIBŲ PIRATAI.  
PASAULIO PAKRAŠTY“
Nuotykių filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, 
Orlando Bloom, Keira Knightley.

Po kapitono Džeko Sparou išgel-
bėjimo Vilas, Elizabeta ir kapitonas 
Barbosa turi susikauti su žiauriuoju 
kapitonu Džonsu, kuris vieną po 
kito naikina laisvuosius piratus...

„KRIKŠTATĖVIS III“
krimiNaliNė drama. JAV. 1990.
Režisierius: Francis Ford Coppola.
Vaidina: Al Pacino, 
Diane Keaton, Bridget Fonda.

Gerokai pasenęs Maiklas Korleonė 
ryžtasi trauktis iš nusikalstamo pa-
saulio ir tapti garbingu verslininku. 
Bet reikia Vatikano palaiminimo. 
Todėl jis ieško įpėdinio. Netrukus 
už visas nuodėmes Maiklas Kor-
leonė sumokės didžiausią kainą.

gruodžio 22 d.

 21.00  „Ženk pirmąjį 
  žingsnį“

 19.00  „Kobra 11“ 18.00  „Neklausk meilės 
  vardo“

 AnImAL PLAneT
7.25, 11.00, 20.10 Timo Folkneris laukinėje gamto-
je. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 9.10, 13.45, 
19.15 Visa tiesa apie kates. 10.05, 14.40, 22.55 
Laukinės Indonezijos salos. 11.55 Banginių karai. 
15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 21.05 
Nacionalinis parkas. 18.20, 22.00 Afrikos tankmėje. 

 SPORT1
7.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 8.50 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Sant Etjeno 
AS - Monako AS. 10.50 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 11.20 „CrossFit Games“. Trečia 
laida (rungtys: vyrų jėgos bėgimas, moterų jėgos 
bėgimas). 12.10 KOK World series. Vilnius. 14.30 
„CrossFit Games“. Trečia laida (rungtys: svorių 
kilnojimas, šokinėjimas per šokdynę). 15.40 Italijos 
„Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 16.20 Pasaulio 
taurės plaukimo varžybos. Tokijas. 2 diena. 18.00 
Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. Sant Etjeno 
AS - Monako AS. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 21.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Barselonos 
„Barcelona“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 22.40 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 23.10 
KOK World Series. Kaunas. 1 d. 1.40 NBA krep-
šinio lyga. Jutos „Jazz“ - Klivlando „Cavaliers“.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.30 Smiginis. 2018 metų pasaulio čempio-
natas. Aštunta diena. 10.30 Ledo ritulys. KHL. 
„Amur“ - Rygos „Dinamo“. 12.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Valencia Basket“ - „Žalgiris“. 14.30 
Smiginis. 2018 metų pasaulio čempionatas. 
Devinta diena. Tiesioginė transliacija. 18.45 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 19.15 Futbo-
las. Premier lygos apžvalga. Tiesioginė trans-
liacija. 21.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Bar-
celona“. 1.45 Smiginis. 2018 metų pasaulio 
čempionatas. Devinta diena. 

 eUROSPORT
6.30, 8.30, 12.00, 14.30, 23.30, 1.45, 4.45 
Akrobatinis slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. 
Italija. 7.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Prancūzija. 9.30, 18.00, 0.30 Žiemos sportas. 
10.00, 16.00 Akrobatinis slidinėjimas. FIS Pa-
saulio taurė. Kinija. 13.00, 17.00, 19.45, 22.45, 
1.00, 4.00 Snieglenčių sportas. FIS Pasaulio 
taurė. Italija. 18.30, 20.45, 2.30, 3.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 20.40, 0.25 
Eurosport žinios. 5.30 Olimpinės žaidynės. 

„KARALIUS ARTŪRAS“
Nuotykių filmas. JAV, Didžioji Britanija, Airija. 2004.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Clive Owen, Mads Mikkelsen, Keira Knightley. 

Prieš savo valią tapęs vadu, Artūras tetrokšta kuo greičiau išvykti iš 
neramios, pavojingos Britanijos ir grįžti į taikią, stabilią Romą. Tačiau ir 
jis, ir jo ištikimieji riteriai suvokia, jog romėnams pasitraukus, Britanijai 
reikės naujo lyderio. Valdovo, kuris atremtų nuožmius saksų puolimus, 
kurio valdoma šalis drąsiai pasitiktų naujus laikus. 

„cenTURIOnAS“
istoriNė veiksmo drama. 
JAV, Prancūzija. 2010. 
Režisierius: Neil Marshall.
Vaidina: Michael Fassbender, 
Dominic West, Olga Kurylenko.

Kvintusas Diasas - romėnų centurio-
nas, legendinio gladiatoriaus sūnus. 
Jis veda karių būrį į piktų stovyklą gel-
bėti į nelaisvę paimto karvedžio. Per 
susirėmimą žūsta piktų vado sūnus. 

LnK
21.00

TV3
22.40

TV1
22.55

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Televitrina.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Legenda apie Korą“.
7.30 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 „Madagaskaro 
pingvinai“ (N-7).

9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Filmas šeimai „Sosto 

įpėdinis“ (N-7).
12.00 Komedija visai 

šeimai  
„Ledo princesė“.

14.05 Nuotykių f. „Artefaktų 
medžiotojai“ (N-7).

15.55 Komedija „Karalius 
Ralfas“ (N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“. 

Loterija.
19.30 Komedija „Vienas 

namuose 3“ (N-7).
21.35 Romantinė drama 

„Bruklinas“ (N-7).
23.50 Nuotykių f. „Jūros 

vilkas“ (N-7).
3.20 Istorinė veiksmo 

drama „Centurionas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
9.25 „Tinginių miestelis“.
9.55 „Tomo ir Džerio 

Kalėdos“.
10.15 „Sniego mūšis“.
12.00 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir Išminties 
akmuo“ (N-7).

15.05 TV serialas „Ponas 
Bynas. Kalėdos“.

15.35 Komedija šeimai 
„Pelės medžioklė“.

17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 „Operacija „Y“ ir kiti 

Šuriko nuotykiai“.
21.30 Nuotykių komedija 

„Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija 
Kleopatra“ (N-7).

23.50 Komedija „Kosminė 
stotis 76“ (N-14).

1.45 Nuotykių drama 
„Kaulinis  
tomahaukas“ (N-14).

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, 1.15 „Didžiosios 

orkos - pokyčių  
pranašės“.

12.45, 2.15 „Leopardai žvejai“.
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. 

Finalas. 
23.45 Drama „Kalėdinis 

atsisveikinimas“ (N-7).
3.05 Teisė žinoti.

 13.40  „Puaro“ 15.55   „Karalius Ralfas“

ŠeŠtadienis

„ASTERIKSAS IR OBELIKSAS. MISIJA KLEOPATRA“
Nuotykių komedija. Prancūzija, Vokietija. 2002.
Režisierius: Alain Chabat.
Vaidina: Gerard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci.

Gražuolė Kleopatra susiginčijo su romėnų valdovu Julijumi Cezariu, kas 
talentingesni - egiptiečiai ar romėnai. Kleopatra pažadėjo, kad jos ver-
gai per tris mėnesius pastatys nuostabiausius rūmus. Rūmų architektas 
išsiunčiamas prašyti pagalbos galingųjų Pano ramiksų ir karių Asterikso 
bei Obelikso, o taip pat jų ištikimojo draugo Dogmatikso.

rekomenduoja

„KALĖDINIS SPEKTAKLIS“
RomaNtiNė komedija. JAV. 2011.
Režisierius: David S.Cass.
Vaidina: Melissa Gilbert, Robert 
Mailhouse, Candice Azzara.

Vera - labai griežta Brodvėjaus reži-
sierė, eilinį kartą atleista iš darbo. Jai 
neliko kitos išeities, tik keliauti į ma-
žą miestelį ir prisidėti režisuojant jų 
kalėdinę šventę. Čia ji sutinka savo 
buvusį sužadėtinį ir sužino, kad bū-
tent jis rekomendavo ją į miestelio 
šventės režisieres. Veros mažame 
miestelyje laukia ne ką mažesni 
iššūkiai nei Niujorko Brodvėjuje.

„BRUKLINAS“
RomaNtiNė dRama. D.Britanija, 
Kanada, Airija. 2015.
Režisierius: John Crowley.
Vaidina: Saoirse Ronan, Emory 
Cohen, Domhnall Gleeson.

Jauna mergina El iš mažo Airijos 
miestelio palieka savo gimtinę ir iš-
plaukia didžiuliu laivu laimės ieškoti 
į JAV. Svajonių šalyje ji įsidarbina par-
duotuvėje ir apsistoja pas ponią Keli, 
kuri apgyvendina jaunas merginas. 
Netrukus šokiuose El susipažįsta su 
italų kilmės vaikinu, kuris tampa jos 
draugu. Namų ilgesys mąžta...

„GYVŲ NELIKS“
Siaubo tRileRiS. D.Britanija, JAV.
2012.
Režisierius: Ryuhei Kitamura.
Vaidina: Luke Evans, Gary Grubbs, 
Adelaide Clemens.

Greitkeliuose siautėjanti banditų gru-
puotė pagrobia per šalį keliaujančią 
porą. Paėmę įkaitais nusikaltėliai ga-
bena juos į atokų namą, tikėdamiesi 
iškvosti apie turtus. Tačiau mergina 
netikėtai nusižudo ir žiaurus žaidimas 
apsisuka 180 laipsnių kampu...

TV8
16.30

 TV8
7.25 Televitrina. 7.40 Senoji animacija. 8.10 
Romantinė drama „Kalėdos iš naujo“ (N-7). 9.50 
Filmas šeimai „Kalėdų giesmė“. 11.30 Romanti-
nė komedija „Vaikinas Kalėdoms“ (N-7). 13.15 
Romantinė drama „Pats geriausias Kalėdų vaka-
rėlis“ (N-7). 15.00 Tavo augintinis. 15.30 Menų 
sala. 16.00 Džeimio Oliverio Kalėdos. 16.30 Ro-
mantinė komedija „Kalėdinis spektaklis“ (N-7). 
18.15 Komedija „Kalėdų senelis ieško žmonos“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Romantinė drama „Kalėdų laiškelis“ 
(N-7). 22.40 Premjera! Romantinė drama „Kalė-
dinės ledo skulptūros“ (N-7). 0.15 Drama „Likit 
sveikas, pone Kringlai“ (N-7). 1.50 Romantinė 
komedija „Kalėdinis spektaklis“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 14.30 
Savaitės kriminalai (N-7). 15.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 16.00 KK2 (N-7). 18.00 Vilniečiai. 
18.35 Farai (N-7). 19.30 Pasivaikščiojimai. 
20.05 Kitu kampu. 21.00 Yra, kaip yra (N-7). 
22.00 Žinios. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 24.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 0.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 4.10 Tauro ragas 
(N-7). 4.35 Apie žūklę. 5.05 Autopilotas. 5.30 
Ne vienas kelyje. 

 PBK
9.00, 9.15 „Georgijus Vicinas. „Kieno batas?“ 10.15 
„Skraidantis būrys“. 11.00 Naujienos. 11.25 Idealus 
remontas. 12.10 Juoktis leidžiama. 13.55 Komedija 
„Atostogos savo sąskaita“. 16.30 „Sergėjus Bod-
rovas. „Kur slypi jėga, broli?“ 17.30 Vakaro nau-
jienos. 17.50 Kas nori tapti milijonieriumi? 19.15 
Šiandien vakare. 20.00 Laikas. 20.20 Šiandien 
vakare. 22.25 Prožektorparishilton. 23.00 „Fono-
gramos karaliai“. 23.45 Komedija „Karti karti-2!“. 

  RTR PLANETA BALTIJA 
7.00, 10.20 Žinios. Vietos laikas. 7.20 Tyrimą atlie-
ka žinovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Penki prieš 
vieną. 10.00 Žinios. 10.40 Izmailovo parkas. 13.00 
„Ji numušė lakūną“. 17.00 „Sveikas, Andrejau“. 
19.00 Šeštadienio žinios. 20.00 Nuoširdus prisi-
pažinimas. 23.50 Atsisveikinimas su Peterburgu. 

 REN
11.20 Sąžiningas remontas. 11.55 Pati naudin-
giausia programa. 12.50 Žiūrėti visiems! 14.00 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 16.45 „Dievo 
įrodymai“. 17.35 „Žmonės X - evoliucija tęsiasi?“ 
19.20 „Įslaptinti sąrašai. Pasaulinė beprotybė: 7 
šokiruojančios sensacijos“. 21.10 Karinė paslaptis 
su Igoriu Prokopenka. 23.20 „Retromanija“.

LNK
21.30

BTV
23.50

 12.00  „Haris Poteris ir 
  Išminties akmuo“

TV3
21.35
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6.00 TV serialas 
„Diag noz� - 
�mog�udyst�“ (N-7).

7.47 Inovacijos mano 
mieste.

7.50 TV serialas 
„Diagnoz� - 
�mog�udyst�“ (N-7).

8.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie ��kl�.
10.00 Komedija „Nutr�k� 

nuo grandin�s“.
10.30 „Pragaro katyt�“.
11.30 „I� li�tuk� - 

� li�tus karalius“.
12.40 „Reali mistika“ 

(N-7).
13.45 „Vanity Fair. Visi�kai 

slaptai“ (N-7).
14.45 „Kas �udikas?“ (N-7).
17.00 LKL �empionatas. 

„Lietkabelis“ - 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesiogin� transliacija.

19.30 Muzikin� kauk�.
22.05 Veiksmo trileris 

„�udymo sezonas“ 
(N-14).

23.50 Siaubo trileris „Gyv� 
neliks“ (S).

1.25 TV serialas 
„Beg�dis“ (S).

2.20 TV serialas „Pasiut� 
�unys“ (1) (N-14).

3.15 „Kas �udikas?“ (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuv�.
7.20 „�em� i� pauk��io 

skryd�io“ (N-7).
8.25 Kal�d� skan�stai su 

Liucina.
8.30 4 kampai.
9.00 Skinsiu raudon� ro��.
9.35 Kal�d� skan�stai su 

Liucina.
9.40 Dokumentinis f. 

„Keturi met� laikai“.
10.50 Kal�d� skan�stai su 

Liucina.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Vaiduoklis“.
15.05 Kal�d� skan�stai su 

Liucina.
15.15 „Pasaulio turg�s. 

Mumbajus“ (N-7).
16.00 �inios. Orai.
16.20 Mano Europos 

Parlamentas.
16.50 Kal�d� skan�stai su 

Liucina.
16.55 „Pra��tingi 

smaragdai“ (N-7).
18.00 �inios. Orai.
18.30 „Pasaulis i� vir�aus“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 �inios. Orai.
20.25 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N-7).
22.30 �inios. Orai.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
1.00 „Merdoko paslaptys“.
2.45 „Vera. Vaiduoklis“.

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 Rasos la�eliai 2017. 
12.05 Monospektaklis 

„Doloresos Kazragyt�s 
prisiminimai“. 

12.55 Linija, spalva, forma.
13.25 Lietuvos televizijos 

jubiliejui. 60 akimirk�. 
15.05 „Gimin�s“.
16.00 Projektas Pi.
16.25 Ma�esnieji broliai. 
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Dokumentinis f. 

„�ernigovas“.
18.25 „Mar�elas Mastroja-

nis. Tobulas italas“.
19.20 Kult�ros metra��iai. 

Akimirkos su Jonu 
Meku.

20.15 Stambiu planu.
21.00 Drama „Kal�d� skry-

nel�s paslaptis“.
22.30 LRT OPUS ORE. 
23.30 Muzikos pasaulio 

�vaig�d�s.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Drama „Bank� 

pl��ik�“ (N-14).
2.25 Luko Geniu�o re�italis.
3.45 Klauskite daktaro.

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).
16.50 „Akloji“.
17.55 „B�r�ja“.
19.00 „Didingasis 

am�ius. 
Jos didenyb� 
Kiosem“ (N-7).

21.00 „Bekas. 
Akis u� ak�“ 
(N-14).

22.55 „Detektyv� Rizoli“ 
(N-7).

23.45 Kriminalin� 
drama 
„Krik�tat�vis III“ 
(N-14).

2.40 „Brokenvudo 
paslaptys. Lyg niekur 
nieko“ (N-14).

4.10 Pasisv�r� ir 
laimingi.

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias 

(N-7).
7.30 „Did�iosios 

kat�s. 
Nepaprast� gyv�n� 
�eima“.

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 „Didysis drugeli� 

nuotykis“.
14.00 „�ygis per 

Amerikas“.
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. 
„Alpinistas“ (N-14).

0.45 Kriminalinis trileris 
„Blicas“ (N-14).

2.25 Rizikingiausi 
policijos 
darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
�inios.

9.30 „Ten, kur viltis“ 
(N-7).

10.30 Pinigai i� 
nieko.

11.30 „Sviridovai“ 
(N-7).

12.30 „Mega virtuv�s“.
13.30 Siaubingi 

namai.
14.25 Animacin� 

nuotyki� komedija 
„Ponas �irnis ir 
�ermanas“.

16.00 Kino 
automobiliai.

16.30 „Vald�ios tvirtov�“ 
(N-7).

17.35 �eimos 
vakaras. 
„Sniego karalien�“.

19.00 Skaniausias gatv�s 
maistas.

20.00 Dokumentinis f. 
„Ding� 
Hitlerio turtai“.

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).

 21.00  „Kal�d� skrynel�s 
  paslaptis“

 19.00  Muzikiniai 
  sveikinimai

 11.30  „I� li�tuk� - 
  � li�tus karalius“

 14.25  „Ponas �irnis ir 
  �ermanas“

 22.55  „Detektyv� Rizoli“ 

TV PROGRAMAgruodžio 23 d.

 PBK
9.00, 9.15 „Georgijus Vicinas. „Kieno batas?“ 10.15 
„Skraidantis b�rys“. 11.00 Naujienos. 11.25 Idealus 
remontas. 12.10 Juoktis leid�iama. 13.55 Komedija 
„Atostogos savo s�skaita“. 16.30 „Serg�jus Bod-
rovas. „Kur slypi j�ga, broli?“ 17.30 Vakaro nau-
jienos. 17.50 Kas nori tapti milijonieriumi? 19.15 
�iandien vakare. 20.00 Laikas. 20.20 �iandien 
vakare. 22.25 Pro�ektorparishilton. 23.00 „Fono-
gramos karaliai“. 23.45 Komedija „Karti karti-2!“. 

  RTR PLANETA BALTIJA 
7.00, 10.20 �inios. Vietos laikas. 7.20 Tyrim� atlie-
ka �inovai. 8.15 Gyvos istorijos. 9.05 Penki prie� 
vien�. 10.00 �inios. 10.40 Izmailovo parkas. 13.00 
„Ji numu�� lak�n�“. 17.00 „Sveikas, Andrejau“. 
19.00 �e�tadienio �inios. 20.00 Nuo�irdus prisi-
pa�inimas. 23.50 Atsisveikinimas su Peterburgu. 

 REN
11.20 S��iningas remontas. 11.55 Pati naudin-
giausia programa. 12.50 �i�r�ti visiems! 14.00 
Labiausiai �okiruojan�ios hipotez�s. 16.45 „Dievo 
�rodymai“. 17.35 „�mon�s X - evoliucija t�siasi?“ 
19.20 „�slaptinti s�ra�ai. Pasaulin� beprotyb�: 7 
�okiruojan�ios sensacijos“. 21.10 Karin� paslaptis 
su Igoriu Prokopenka. 23.20 „Retromanija“.

 NTV MIR
7.00, 9.00, 15.00 �iandien. 7.25 Ap�i�ra. 7.55 
Naujas namas. 8.30 Gaminame su A.Zyminu. 
9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 Gyvas ir negyvas 
maistas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 Vartoto-
j� prie�i�ra. 13.15 Va�iuosime, pavalgysime! 
14.05 „Muchtaras. Naujas p�dsakas“. 15.20 
„Kart�...“ 16.00 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 
„Centrin� televizija“ su V.Takmenevu. 19.00 
Lauk man�s. 20.00 „Tu - �aunuolis! �okiai“ Fi-
nalas. 22.45 Komedija „U�mu�k mane! Pra�au“. 
0.50 „Tarptautin� pj�klorama“ su T.Koesajanu. 
1.50 „NTV pasis�d�jimas pas Margulis�“. 

 TV POLONIA
7.10 „Laim�s spalvos“. 9.00 Klausimai per pus-
ry�ius. 11.55 Polonija 24. 12.15 Polonijos pokal-
biai. 12.30 Sveika, Polonija. 13.20 „T�vas Mateu-
�as“. 14.15 „Ir g�riui, ir blogiui“. 15.10 Pramogin� 
laida. 15.30 M�s� namuose kalbama lenki�kai. 
16.00 Okrasa lau�o taisykles. 17.00 Kult�ringieji 
PL. 18.00, 1.15 Lenk�@lenk� �odynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meil�“. 19.45 
Pub licistin� laida. 19.50 56-asis muzikos festiva-
lis Lancute. 20.45, 2.45 Animaciniai f. 21.00, 3.00 
�inios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „1920. Karas ir 
meil�“. 22.40, 4.35 „Kontroliuojami pokalbiai“. 
0.20 Nepamir�tami koncertai - Opol� 2016 bisui. 

 TV1000
7.10 „Debes� �em�lapis“. 10.30 „Riterio 
�vaig�d�“. 13.10 „�ydroji pakrant�“. 15.15 
„Munis. Ma�asis m�nulio glob�jas“. 17.05 
„Nebrendylos“. 19.10 „Paslaptingas langas“. 
21.10 „Vedyb� planuotoja“. 23.15 „Pano labi-
rintas“. 1.35 „I�ganymas“. 3.20 „Sugr��imas � 
�ydr�j� pakrant�“. 5.10 „�okoladas“. 

 DISCOVERY 
6.00 Automobili� agentai. 7.00, 10.30, 12.00, 
21.00, 3.00 Kaip jie veikia? 7.30 Edas Stafor-
das. 8.30 Dvigubas i�likimas. 11.00 Gelb�jimas. 
13.00 Greitai ir triuk�mingai. 15.00 I� meil�s 
automobiliams. 16.00 Gara�� pasaulyje. 17.00 
Rusijos keliai. 18.00 Nardymas Australijoje. 19.00 
Sibiro mi�kuose. 20.00, 5.00 Automobili� agentai. 
22.00, 4.00 Mit� griov�jai. 23.00 Istorijos paneigi-
mas. 24.00 Kuperio lobis. 1.00 J�s buvote �sp�ti. 

 TRAVEL
6.00 Muziej� paslaptys. 7.00 Naujo b�sto 
paie�ka. 16.00 Ne�prastas maistas. 21.00 Ne�i-
noma ekspedicija. 23.00 Vaiduokli� med�ioto-
jai. 1.00 Kai puola vaiduokliai. 2.00 Ne�inoma 
ekspedicija. 4.00 Vaiduokli� med�iotojai. 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 
pabaisos. 15.35, 0.45 Laukiniai gyv�nai. 16.58, 
2.08 Timo Folkneris laukin�je gamtoje. 18.20 
Akvarium� verslas. 19.15 Namai med�iuose. 
20.10 Nacionalinis parkas. 21.05 Gyvyb� �em�je. 

 SPORT1
9.00 NBA krep�inio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Toronto „Raptors“. 11.10 „Strawberry Fields Cup 
2017“. Futbolo turnyras. Pirmasis pusfinalis. 
11.55 „Strawberry Fields Cup 2017“. Futbolo tur-
nyras. Antrasis pusfinalis. 12.40 NBA krep�inio 
lyga. Jutos „Jazz“ - Klivlando „Cavaliers“. 14.50 
NBA krep�inio lyga. Gra�iausi sezono momentai. 
15.00 „Penktasis k�linys“. Ispanijos „Endesa“ 
krep�inio lygos ap�valga. Vakar. 16.00 Tiesiogiai. 
Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Neapolio „SSC Na-
poli“ - Genujos „Sampdoria“. 18.00 Pranc�zijos 
„Ligue 1“ futbolo lyga. Sant Etjeno AS - Monako 
AS. 20.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krep-
�inio lyga. Fuenlabrados „Montakit“ - Tenerif�s 
„Iberostar“. 21.45 Tiesiogiai. Italijos „Seria A“ 
futbolo lyga. Turino „Juventus“ - Romos „AS 
Roma“ (pastaba: transliacija prasid�s i�kart po 
krep�inio transliacijos pabaigos). 23.45 NBA 
krep�inio lyga. Gra�iausi sezono momentai. 

 VIASAT SPORT BALTIC
7.00 Smiginis. 2018 met� pasaulio �empio-
natas. Devinta diena. 11.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Liverpool“. 12.50 
„Trans World Sport“ �urnalas. 13.50 Futbo-
las. Premier lygos ap�valga. 14.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Chelsea“. 
Tiesiogin� transliacija. 16.50 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Manchester City“ - „Bourne-
mouth“. Tiesiogin� transliacija. 19.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Burnley“ - „Totten-
ham“. Tiesiogin� transliacija. 21.35 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Leicester“ - „Manches-
ter United“. Tiesiogin� transliacija. 23.45 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - SKA. 

 EUROSPORT
6.00, 14.00, 21.30, 5.30 Olimpin�s �aidyn�s. 
9.30, 13.00, 18.00 Kaln� slidin�jimas. Pasaulio 
taur�. Italija. 11.00, 20.50, 4.45 Snieg len�i� 
sportas. FIS Pasaulio taur�. Italija. 12.00, 19.00, 
4.00 Akrobatinis slidin�jimas. FIS Pasaulio 
taur�. Italija. 13.30, 17.30 �iemos sportas. 
20.40, 0.25 Eurosport �inios. 0.30 Biat lonas. 
Pasaulio taur�. �vedija. 1.15 Biatlonas. Pa-
saulio taur�. Austrija. 2.00 Biatlonas. Pasaulio 
taur�. Pranc�zija. 2.30 �uoliai su slid�mis nuo 
tramplino. Pasaulio taur�. Suomija.

 13.00  „Didysis drugeli� 
nuotykis“



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

TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.30  „Tobulos 
  Kalėdos“

 0.20  „Vargdieniai“ 13.00  „Žvaigždžių 
  dulkės“

 19.30  Gytis Paškevičius

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 Filmas šeimai 

„Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas“.

12.15 Filmas šeimai „Mėne
sių valdovai“ (N7).

14.25 Komedija „Vienas 
namuose 4“ (N7).

16.15 Komedija „Kalėdų 
karštinė“ (N7).

18.05 Animacinis f. „Šrekas. 
Kalėdų bumas“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 „Gytis Paškevičius: 
Akimirka. 
Gyvenimas. Istorija“. 
Koncertas.

21.40 Veiksmo drama 
„Egzodas. Dievai ir 
karaliai“ (N14).

0.35 Romantinė 
komedija „Graži 
moteris“ (N7).

2.50 Romantinė drama 
„Bruklinas“ (N7).

6.10 Dienos programa.
6.15 Animacinis f. 

„Nykštuko Tomo ir 
Coliukės nuotykiai“.

7.45 Animacinis f. „Ragai 
ir kanopos“.

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

9.55 Nuotykių f. „Haris 
Poteris ir paslapčių 
kambarys“ (N7).

13.00 Nuotykių f. 
„Žvaigždžių dulkės“ 
(N7).

15.30 Komedija šeimai 
„Milijonas šventinių 
lempučių“.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Valanda su Rūta. 

Kūčios. Speciali 
laida. Vedėja 
R.Mikelkevičiūtė.

21.20 Merūno koncertas 
„Muzika Lietuvai“.

22.25 Biografinė drama 
„Liūtas“ (N7).

0.45 Romantinė 
komedija „Kaip 
išgyventi Kalėdas“ 
(N7).

2.20 Komedija „Kosminė 
stotis 76“ (N14).

6.00 LR himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
8.00 Šventadienio mintys.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme

čio vaikai.
12.00 „Šventojo Petro ir 

kitos popiežiškosios 
Romos bazilikos“.

13.40 Romantinė komedija 
„Šeima Kalėdoms“.

15.10 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.

16.30 „Nijolė Ščiukaitė. Vis
kas prasideda tavim“.

17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Drama „Kalėdų 

daina“ (N7).
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 Bernelių šv. Mišios 

iš Vilniaus arkika
tedros. Tiesioginė 
transliacija.

22.30 Kalėdų nakties 
šv. Mišios. 

0.20 Kalėdinis koncertas 
„Tyli naktis“.

1.00 Dainuoju Lietuvą.
3.30 Ir kas per naktis... 

Šv.Kūčių vakaras su 
Veronika.

6.30 Galiūnų čempionų 
lyga. Graikija.  
2017 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas 

(N7).
9.00 Pasaulio 

galiūnų komandinis 
čempionatas.  
2017 m.

10.00 „Pragaro 
katytė“.

11.05 Komedija 
„Operacija „Y“  
ir kiti Šuriko  
nuotykiai“.

13.05 Muzikinė kaukė.
15.35 37asis Tarptautinis 

Monte Karlo  
cirko festivalis. 
2013 m.

16.50 39asis Tarptautinis 
Monte Karlo 
 cirko festivalis. 
2015 m.

19.30 Komedija 
„Tobulos Kalėdos“ 
(N7).

21.40 Amerikietiškos 
imtynės (N7).

23.40 Veiksmo trileris 
„Žudymo sezonas“ 
(N14).

1.15 Ekstrasensų mūšis 
(N7).

2.50 „Kas žudikas?“ 
(N7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Pasaulis iš viršaus“.
7.55 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
8.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
8.30 „Pasaulis iš viršaus“.
9.05 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
9.10 „Pasaulio turgūs. 

Berlynas“ (N7).
9.55 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
10.00 Mano Europos 

Parlamentas.
10.35 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N7).
12.40 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.15 Gyvenimas be ribų. 

Niko Vujičičiaus 
motyvacinis prane
šimas konferencijoje 
„No Limits“. 2016 m.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 Gyvenimas be ribų. 
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Komedija „Žvaigždė“.
21.30 Geriausių neįgaliųjų 

Lietuvos sportininkų 
apdovanojimai.

23.30 Geriausios muziki
nės kovos. Kalėdos.

1.30 „Gurovo bylos 4. 
Trys dienos“ (N7).

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 Pradėk nuo savęs.
8.45 Kelias (evangelikams).
9.00 Rasos lašeliai 2017. 
11.20 „Kosmosas +“. 

Lietuvos naciona
linio dramos teatro 
spektaklis. 

12.50 Pasaka „Snieguolė ir 
nykštukų paslaptis“.

14.20 Juozo Erlicko autori
nis vakaras. 2012 m.

16.45 „Martyno Liuterio 
gyvenimas“.

17.00 Kalėdų pamaldos iš 
evangelikų liuteronų 
bažnyčios Vilniuje. 

18.30 Juditos Leitaitės 
koncertas „Meilė 
keičia viską“.

19.30 „Laiškai iš niekur“. 
Aut. J.Mekas.  
1997 m.

20.45 „Tutti!“ Lietuvos 
nacionalinio operos 
ir baleto teatro choro 
koncertas.

22.30 Kalėdų nakties 
šv. Mišios. 

0.20 Miuziklas 
„Vargdieniai“ (N7).

2.55 Stambiu planu.

 23.30  Geriausios 
muzikinės kovos. Kalėdos

 TV8
8.00 Televitrina. 8.15 Senoji animacija. 8.25 
Komedija „Kalėdų senelis ieško žmonos“ 
(N7). 10.00 Premjera! Filmas šeimai „Ste
buklinga kojinė“. 11.40 Fantastinė drama 
„Kalėdų magija“ (N7). 13.20 Romantinė 
drama „Kalėdų dvasia“ (N7). 15.00 Mistinė 
drama „Kalėdų dvasia“ (N7). 16.45 Roman
tinė komedija „Kalėdų angelas“ (N7). 18.20 
Premjera! Filmas šeimai „Norų medis“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Drama „Popieriniai angelai“ (N7). 22.40 Ro
mantinė drama „Kalėdų paslaptis“ (N7). 0.15 
Romantinė drama „Kalėdų laiškelis“ (N7). 
1.55 Romantinė drama „Kalėdų dvasia“ (N7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Bus visko. 7.30 Nuo... 
Iki. 8.30 KK2 (N7). 10.30 Savaitės kriminalai 
(N7). 10.55 Ne vienas kelyje. 11.30 Autopilotas. 
12.00 Kitu kampu. 13.00 Pagalbos skambutis 
(N7). 17.35 Valanda su Rūta. 19.00 KK2 (N7). 
21.00 Savaitės kriminalai (N7). 21.30 @rimvy
dasvalatka. 22.00 Žinios. 23.00 Farai (N7). 23.30 
Savaitės kriminalai (N7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 24 valandos (N7). 
4.10 Autopilotas. 4.35 Ne vienas kelyje. 5.05 
Savaitės kriminalai (N7). 5.30 Kitu kampu. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.40, 11.00 Naujienos. 6.50 
„Sargybinis“. 7.15 „Juokingi kamuoliukai. Pin
kodas“. 7.30 „Marinas ir jo draugai. Povande
ninės istorijos“. 7.50, 9.50 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 8.05 Sveikata. 9.00 Naujienos (su 
subtitrais). 9.20 Garbės žodis su J.Nikolajevu. 
10.05 Skanėstas. 11.30 „Autorius užveda“. 
13.35 Šventinis koncertas. 15.50 „Laimės šukės 
2“. 20.00 „Geriausias iš visų“. 21.30 Komedija 
„Stebuklų šalis“. 23.00 Laikas. 0.30 Komedija 
„Apie ką dar kalba vyrai“. 2.00 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa BalTIja 
4.45 „Vestuvių dieną reikės patikslinti“. 6.20 
Pats sau režisierius. 7.15 J.Petrosiano hu
moro laida. 7.45 Žinios. Maskva. 8.25 Rytinis 
paštas. 9.00 Kai visi namie. 10.00 Žinios. 
10.20 Juoktis leidžiama. 12.00 „Provincijos 
mūza“. 16.00 Jaunųjų talentų konkursas. 19.00 
Savaitės žinios. 21.00 Sekmadienio vakaras su 
V.Solovjovu. 23.30 Veikiantieji asmenys. 0.25 
„Nėriniai“. 

 Ren
7.00 Pažink mūsiškius. 7.4521.35 „Kardas“. 
0.55 Grupės „25/17“ filmaskoncertas. 

 nTV MIR
6.10 „Ekskliuzyvas“. 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. 10.10 Pir
moji pavara. 11.00 Technikos stebuklai. 11.55 
Sodininkų atsakas. 13.00 „Taip pat žmonės“. 
Valerijus Siutkinas. 14.00 „Muchtaras. Naujas 
pėdsakas“. 15.25 „Kriminalinė Rusija“. 16.00 
Tyrimą atliko... 17.00 Naujos rusiškos sensaci
jos. 18.00 Savaitės apžvalga. 19.15 Tu nepatikė
si! 20.05 Žvaigždės susiėjo. 21.55 „Aukšti staty
mai“. 23.55 „Purvinas darbas“. 3.30 „Kazokas“. 

 TV PolonIa
6.55 „Namas“. 8.40 Laisvasis ekranas. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 10.15, 2.10 Tradicijų 
knyga. Vigilija. 10.40 Grūdas. 11.15 Telerytas. 
11.45 „Kalėdų išvakarės“. 12.55, 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
14.00, 1.35 Akis į akį. 14.45 „Namas“. 16.45 
„Kontroliuojami pokalbiai“. 18.30 TV ekspre
sas. 18.55, 4.45 Pramoginė laida. 20.00, 2.30 
Animacinis f. 21.30, 3.00 Žinios. 21.00, 3.30 Ar
kivyks. S.Gandeckio kalba. 21.05, 3.35 Sportas. 
Orai. 21.20, 3.50 „Merginos iš Lvovo“. 22.10 
Tradicijų knyga. Dovanos. 22.25 Šv.Mišių 
transliacija. 0.30 Kalėdos su prezidentu. 5.45 
„Raupsuotoji“. 

 TV1000
7.30 „Vedybų planuotoja“. 9.30 „Paslaptingas 
langas“. 11.25 „Aidas“. 13.10 „Sugrįžimas į 
Žydrąją pakrantę“. 15.05 „Išganymas“. 16.50 
„Šokoladas“. 19.10 „Gražuolė ir pabaisa“. 21.20 
„Paranoja“. 23.25 „Jaunystė“. 1.35 „Mergina 
automobilyje, su akiniais ir šautuvu“.

 DIscoVeRy 
6.00 Automobilių agentai. 7.00, 10.30 Kaip jie 
veikia? 7.30 Jukono vyrai. 8.30 Aliaskos geležin
keliai. 9.30 Nepritaikytas garažas. 11.00 Supervil
kikai. 12.00 Kosmoso sandoriai. 13.00 Aukcionų 
karaliai. 14.00 Sandėlių medžiotojai. 16.00 Kovos 
dėl nekilnojamojo turto. 17.00 Megatraukiniai. 
18.00 Mirtinas laimikis. 19.00 Vandenynų ka
riai. 20.00 Aliaskos krūmynų gyventojai. 21.00 
Statybos miško tankmėje. 22.00 Gajus Martinas. 
23.00 Kaip rasti Eskobaro milijonus. 24.00 Aukso 
karštligė Aliaskoje. 1.00 Po salą su B.Grilsu. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo būsto paieš
ka. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 18.00 Neįpras
tas maistas. 19.00, 22.00 Keistas šaldytas mais
tas. 20.00, 1.00 Geriausia vieta gyventi. 23.00 
Vaiduoklių medžiotojai. 3.00 Neįprastas maistas. 

 13.40  „Šeima 
  Kalėdoms“

35laisvalaikis 2 0 1 7  g r u o d ž i o  2 2

gruodžio 24 d. 

 13.00  „Mes mylim 
  pingvinus!“

 19.20  „Užšaldytas“ 

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“.
18.10 „Būrėja“.
19.20 Komedija 

„Užšaldytas“  
(N-7).

21.00 Komedija „Šaunusis 
kapitonas. 
Gyvenimas  
be taisyklių“  
(N-14).

23.20 Romantinė drama 
„Gyvenimo užrašai“ 
(N-7).

1.40 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.25 „Bekas. Akis už akį“ 
(N-14).

3.55 Pasisvėrę ir 
laimingi.

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

nuotykis“.
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 „Mes mylim 

pingvinus!“
14.00 „Žygis per 

Amerikas“.
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 Nuotykių f. 

„Aplink pasaulį per 
80 dienų“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo drama 
„Kietas riešutėlis“ 
(N-14).

1.15 Nuotykių f. 
„Karalius Artūras“ 
(N-7).

9.00 Įdomioji 
biblioteka.  
Atminimų  
albumai.

9.30 „Ekstremalūs 
žygiai. Šventieji 
Kinijos kalnai“.

10.30 „Pamatyti 
vaivorykštę“ (N-7).

11.30 Skaniausias gatvės 
maistas.

12.30 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Robinzono Kruzo 
sala“.

14.10 Romantinė 
komedija „Laris 
Kraunas“.

16.00 Romantinė 
komedija 
„Subtilumas“.

18.00 „Mega 
virtuvės“.

19.00 „Sviridovai“ 
(N-7).

20.00 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Brėkštanti  
aušra. 1 dalis“  
(N-7).

23.00 Celine Dion 
koncertas  
„Une Seule Fois“. 
2013 m.

1.05 „Toledas“ 
(N-14).

„GYVENIMO UŽRAŠAI“
Romantinė dRama. JAV. 2004.
Režisierius: Nick Cassavetes.
Vaidina: Gena Rowlands, Ryan Gosling, James Garner.

Pensione gyvenančiai senyvai moteriai nuolat šlubuoja atmintis. Jai 
draugiją palaiko rūpestingas vyriškis. Iš užrašų knygelės jis pradeda 
skaityti graudžią meilės istoriją. Prieš daugybę metų iš garbingos šei-
mos kilusi Elė pamilo neturtingą vaikiną. Įsimylėjėliams nebuvo lemta 
džiaugtis savo jausmais, nes Elės motinai jos išrinktasis visai netiko, be 
to, prasidėjo karas.

TV1
23.20

rekomenduoja

„MILIJONAS  
ŠVENTINIŲ LEMPUČIŲ“
Komedija šeimai. JAV. 2006.
Režisierius: John Whitesell.
Vaidina: Danny DeVito, Matthew 
Broderick, Kristin Davis.

Stivas jau daugybę metų skrupulin-
gai puoselėja kalėdines tradicijas, ku-
rias jo šeima vos gali pakęsti. Šiemet 
kalėdinę palaimą netikėtai suardo į 
šalia esantį namą atsikraustęs Badis. 

„KIETAS RIEŠUTĖLIS“
VeiKsmo dRama. JAV. 1988.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Bruce Willis, Alan 
Rickman, Bonnie Bedelia.

Niujorkietis policininkas Džonas 
Makleinas atvyksta į Los Andželą 
aplankyti seniai matytos žmonos 
Holės. Kol ji linksminasi kalėdi-
niame darbo vakarėlyje, pastatą 
užgrobia teroristai ir visi vakarėlio 
dalyviai paimami įkaitais. 

„KALĖDŲ KARŠTINĖ“
Komedija. JAV. 1996.
Režisierius: Brian Levant.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, 
Phil Hartman, Jake Lloyd.

Mažasis Džeimis svajoja apie ne-
paprastą lėlę - „Turbo žmogų“, ne-
nugalimą didvyrį. Džeimio tėtis 
pasiryžta žūtbūt nupirkti sūnui 
trokštamą žaisliuką. Visame mies-
te liko tik vienas „Turbo žmogus“...

LNK
15.30

TV3
16.15

TV6
22.30

 ANIMAL PLANET
8.15 Namai medžiuose. 12.50 Rykliai Australijo-
je. 13.45 Nacionalinis parkas. 14.40 Afrikos tan-
kmėje. 15.35 Timo Folkneris laukinėje gamtoje. 
17.25 Laukiniai gyvūnai. 18.20 Pabaisos many-
je. 19.15 Aliaskos pabaisos. 20.10 Miškų įsta-
tymai. 21.05 Laukinės Indonezijos salos. 22.55 
Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Namai medžiuose. 

 SPORT1
9.00 „Road to Glory“. Laida apie kovin į sportą. 
Penktas sezonas. 9.30 „NBA Action“. Krepši-
nio lygos apžvalga. 10 laida. 10.00 Čempionai 
LT. Lietuvos graplingo atvirasis čempionatas. 
Trečia laida. 10.30 NBA krepšinio lyga. Filadel-
fijos „76ers“ - Toronto „Raptors“. Vakar. 12.40 
„Strawberry Fields Cup 2017“. Futbolo turnyras. 
Finalas. 13.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Fuenlabrados „Montakit“ - Tenerifės „Iberostar“. 
Vakar. 15.30 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos 
„76ers“ - Toronto „Raptors“. Vakar. 17.40 KOK 
48 World Grand Prix. Moldova. 2017. 1 d. 
Premjera. 19.50 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. 
Neapolio „SSC Napoli“ - Genujos „Sampdoria“. 
Vakar. 21.50 NBA krepšinio lyga. Gražiausi se-
zono momentai. 22.00 „Strawberry Fields Cup 
2017“.Futbolo turnyras. Finalas. 23.00 KOK 48 
World Grand Prix. Moldova. 2017. 1 d. Šiandien. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Smiginis. 2018 metų pasaulio čempi-
onatas. Dešimta diena. 11.00 Premier lygos 
apžvalga. 12.00 Sunkioji atletika. Pasaulio 
čempionatas. Moterys, 58 kg. 14.00 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Lietuva - Italija. 15.50 
Krepšinis. Europos čempionatas. Rusija - La-
tvija. 17.40 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Aštuntfinalis. 19.30 Krepšinis. Pasaulio čempi-
onato atranka. Estija - Didžioji Britanija. 21.20 
Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 
23.10 Krepšinis. Europos čempionatas. Pus-
finalis. 1.00 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Finalas. 3.15 Krepšinis. Eurolyga. „Valencia 
Basket“ - „Žalgiris“. 

 EUROSPORT
6.00, 14.00, 21.30 Olimpinės žaidynės. 9.30 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 11.00 Bi-
atlonas. Pasaulio taurė. Austrija. 13.00 Bi-
atlonas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 18.00 
Žiemos sportas. 18.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 19.15 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Suomija. 20.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 0.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Vokietija.

 23.00  Celine Dion 
  koncertas



6.00 Televitrina.
6.15 Komedija „Vienas 

namuose 4“ (N-7).
7.50 Komedija 

„Meškiukas 
Padingtonas“ (N-7).

9.30 Animacinis f. 
„Šrekas. Kalėdų 
bumas“.

9.55 Filmas šeimai 
„Užburta meilė“.

10.55 Filmas šeimai „Šuo, 
kuris išgelbėjo kalė-
dines atostogas“.

12.40 Komedija šeimai 
„Kalėdų karštinė 2“.

14.20 Komedija 
„101 dalmatinas“ 
(N-7).

16.15 Animacinis f. 
„Normas, lokys iš 
šiaurės“.

18.05 Animacinis f. 
„Kalėdinis 
Madagaskaras“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.30 Romantinė komedija 

„Piršlybos“ (N-7).
0.40 Romantinė komedija 

„Varge ir džiaugsme“ 
(N-7).

2.10 Komedija „Vienas 
namuose 3“ (N-7).

4.00 Komedija šeimai 
„Kalėdų karštinė 2“.

6.15 Dienos programa.
6.20 Animacinis f. „Mada-

gaskaro pingvinai“.
6.45 Animacinis f. 

„Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas“.

8.25 Animacinis f. 
„Gelbstint Kalėdų 
senelį“.

9.55 Filmas šeimai 
„Smurfai“.

11.55 Nuotykių f. „Haris 
Poteris ir Azkabano 
kalinys“ (N-7).

14.40 Veiksmo komedija 
„Medalionas“ (N-7).

16.30 Veiksmo komedija 
„Didžiosios motušės 
namai“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 Kalėdos. 

Speciali laida. 
Vedėjai: J.Žičkutė ir 
T.Ališauskas (N-7).

21.45 „Sare Roma ir draugai“. 
Atlikėjai: „Rondo“, 
I.Valinskienė, 
A.Pilvelytė, Katažina, 
V.Šiškauskas, 
I.Starošaitė ir kt. 
(N-7).

0.15 Komedija „Tobulos 
Kalėdos“ (N-7).

2.10 Nuotykių kome-
dija „Asteriksas ir 
Obeliksas. Misija 
Kleopatra“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Šventadienio mintys.
6.30 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
7.50 TV serialas 

„Stebuklingosios Nilso 
kelionės“. 1, 2 s.

9.55 Animacinis f. 
„Bjaurusis Aš“.

11.25 Pasaka „Pelenė“.
12.55 Urbi et Orbi. 

Tiesioginė transliacija.
13.30 Duokim garo! Poeto 

Pauliaus Širvio dainos.
15.00 Kalėdinis koncertas 

„Tyli naktis“.
15.40 Drama „Seserų 

Fontanų siuvykla“. 1 s.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Romantinė pasaka 

„Gražuolė ir pabaisa“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Kalėdinis interviu su 

Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.

21.20 Vytauto Šiškausko 
jubiliejinis koncertas.

23.00 Romantinė kome-
dija „Nuostabios 
Kalėdos“ (N-7).

0.30 Fantastinė drama 
„Kalėdų giesmė“ (N-7).

2.00 Komedija „Šuniški 
stebuklai“ (N-7).

 15.40  „Seserų Fontanų 
  siuvykla“

 12.40  „Kalėdų karštinė 2  19.30  KK2 Kalėdos

Pirmadienis

 TV8
7.25 Televitrina. 7.40 Filmas šeimai „Kalėdų 
gražuolė“. 9.15 Filmas šeimai „Sniegas“. 11.00 
Premjera! Komedija „Tikrasis šv.Nikolas“ (N-7). 
12.55 Premjera! Filmas šeimai „Rogių varpelių 
skambesys“. 14.50 Fantastinė drama „Mano Ka-
lėdų senelis“ (N-7). 16.20 Romantinė komedija 
„Kol tu miegojai“ (N-7). 18.20 Romantinė drama 
„Neklaužados ir geručiai“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.05 Premjera! Ro-
mantinė komedija „Mano Kalėdų meilė“ (N-7). 
23.00 Premjera! Komedija „Šventinis kriminalas“ 
(N-7). 0.50 Romantinė komedija „Kalėdų angelas“ 
(N-7). 2.25 Mistinė drama „Kalėdų dvasia“ (N-7). 

 Info TV
6.30 Savaitės kriminalai (N-7). 7.00 @rimvy-
dasvalatka. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Žinios. 
10.00 @rimvydasvalatka. 10.30 KK2 (N-7). 11.25 
Yra, kaip yra (N-7). 12.20 Skirtingų pasaulių 
sandūroje. 12.40 Pagalbos skambutis (N-7). 
13.35 24 valandos (N-7). 15.30 Valanda su Rūta. 
16.50 KK2 (N-7). 18.50 Pasivaikščiojimai. 19.20 
Kitu kampu. 20.10 Yra, kaip yra (N-7). 21.50 Bus 
visko. 22.40 Nuo... Iki. 23.30 Ne vienas kelyje. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Auto-
pilotas. 1.00 Kitu kampu. 1.40 Pagalbos skambu-
tis (N-7). 4.35 Valanda su Rūta. 5.35 KK2 (N-7). 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 Orkestro „Fo-
nografas“ koncertas. 13.55 Visų geriausias! 15.10 
Mados nuosprendis. 16.10 Susituokime. 17.00 Vy-
riška/Moteriška. 17.55 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.30 Orų prognozė. 20.35 „Sidabrinis 
šilas“. 22.25 Vakaras su Urgantu. 22.55 Pozneris. 
23.55 Vyriška/Moteriška. 0.40 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus 
likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Chabarovo 
principas“. 17.00 Andrejus Malachovas. Tiesio-
ginis eteris. 18.00 60 minučių. 20.00 „Tyrimo 
paslaptys“. 22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 0.45 
Žinios. Sankt Peterburgas. 1.00 „Klasiški vyriokai“. 

 Ren
7.05 „Turistai“. 7.50 Žvalus rytas! 9.05 Pati 
naudingiausia programa. 9.50-17.00 Prajuokink 
komiką. 19.35 Michailo Zadornovo koncertas. 
21.25 „Kaip sukurta Visata“ su Konstantinu Cha-
benskiu. 23.50 „V ir M“. 0.35 Prajuokink komiką. 

„MeDalIonaS“
Veiksmo komedija. JAV, Honkongas. 2003.
Režisierius: Gordon Chan.
Vaidina: Jackie Chan, Lee Evans, Julian Sands.

Policininkas Edis tiria dešimties metų berniuko pagrobimą. Betiriant iš-
aiškėja, kad berniukas turi nepaprastą medalioną. Kam jis atitenka, tas 
gali džiaugtis ypatingomis fizinėmis galiomis. Vykdydamas pavojingą 
užduotį policininkas žūsta, bet magiškojo medaliono dėka atgimsta ir 
įgyja neįtikėtinų sugebėjimų kautis...

„ŽIeMoS PaSaKa“
Fantastinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Akiva Goldsman.
Vaidina: Colin Farrell, Russell 
Crowe, Jennifer Connelly.

Piterį, užklydusį į prabangų dva-
rą, nusikaltimo vietoje užklumpa 
Beverli - jaunoji to dvaro pavel-
dėtoja. Pakerėtas jos drąsos ir 
nepaprasto grožio, Piteris tarsi 
pamiršta, kokiu tikslu čia atsidū-
rė, ir vienintelis dalykas, kurį jam 
dabar norisi pavogti, yra Beverli 
širdis. Tačiau likimas įsimylėjėliams 
nebus gailestingas...

„KIeTaS RIeŠUTĖlIS 2“
Veiksmo trileris. JAV. 1990.
Režisierius: Renny Harlin.
Vaidina: Bruce Willis, Bonnie 
Bedelia, William Atherton.

Į Los Andželą persikraustęs poli-
cininkas Džonas Makleinas laukia 
grįžtančios žmonos Daleso oro 
uoste Vašingtone. Tačiau staiga 
oro uostą užgrobia ginkluoti asme-
nys, siekiantys išvaduoti stambų 
prekeivį narkotikais ir išgabenti jį į 
Karibus. Makleino ir vėl laukia sunki 
užduotis, su kuria nepajėgtų susi-
doroti nė vienas kitas policininkas...

„VaRGe IR DŽIaUGSMe“
romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierė: Marita Grabiak.
Vaidina: Lisa Whelchel, 
Antonio Cupo, Edward Ruttle.

Vedybų planuotojai Vendei prieš kop-
l y čią išdygusi skyrybų advokato rekla-
ma atrodo tikras akibrokštas! Meilės 
šventę kurianti moteris tikrai nesitaiks-
tys su išsiskirti padedančiu teisininku. 
Tačiau išėjus iš darbo ciniko Marko 
pamiršti nepavyks - Vendės sūnus 
praneša ketinąs vesti Marko dukterį. 

lnK
14.40

TV3
0.40

rekomenduoja

TV6
22.30
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TV1
21.00

6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.30 TV serialas „Proku rorų 
patikrinimas“ (N7).

8.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

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

11.35 TV serialas 
„Nepataisomi“ (N7).

12.40 TV serialas 
„Teisingumo agentai“.

13.45 36asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas. 2015 
m. Prancūzija.

15.30 Kalėdiniai sveiki
nimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas.

18.30 Romantinė komedija 
„Aeroplanas“ (N7).

20.10 Romantinė komedija 
„Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N7).

21.50 Veiksmo f. „Azartiniai 
žaidimai“ (N14).

23.40 Siaubo trileris „Gyvų 
neliks“ (S).

1.05 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N7).

1.50 TV serialas „Reali 
mistika“ (N7).

2.40 „Rizikingas žygis 
Ramiajame vande
nyne. Polinezijos 
paslaptys“

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
7.35 Dokumentinis f. 

„Žvėrinčius“.
9.00 Dokumentinis f. 

„Pasaulis iš viršaus“.
9.35 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
9.40 „Pasaulio turgūs. 

Berlynas“ (N7).
10.20 „Pasaulio turgūs. 

Jeruzalė“ (N7).
11.00 „Kita moteris“ (1, 2).
13.00 Geriausios muziki

nės kovos. Kalėdos.
15.00 „Tamsioji sielos 

pusė“ (1) (N7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Tamsioji sielos 

pusė“ (N7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa (N7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Fantastinis trileris 

„Nakties sergėtojai“.
0.55 Dokumentinis f. 

„Žvėrinčius“.
2.15 Dokumentinis f. 

„Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N7).

3.05 „Geriausios muziki
nės kovos. Kalėdos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Drama „Kalėdų 

skrynelės paslaptis“.
7.35 Juditos Leitaitės 

koncertas „Meilė 
keičia viską“.

8.40 „Grizis ir lemingai“.
8.50 „Heidė“.
9.15 Kaunas Talent 2017. 
11.00 „Mama Katinas“. 

Vilniaus mažojo 
teatro spektaklis 
vaikams.

12.30 Pasaka „Nauji kara
liaus drabužiai“.

14.00 „Gnomeo ir Džuljeta“.
15.25 Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Antanas Vienuolis. 

„Prieblandoje“. Pa ne
vėžio dramos teatro 
spektaklis. 1, 2 d. 

18.30 Grupės „Sekma die
nis“ jubiliejinis kon
certas „Po 30 metų“.

20.40 Dokumentinis f. 
„Jonas Paulius II 
Amerikoje. Suvienyti 
žemyną“.

21.40 Vaidybinis f. 
„Riešutų duona“. 

22.50 Koncertas 
„Brodvėjaus Kalėdos“.

0.10 LRT OPUS 11. 
Jubiliejinis koncer
tas. 1 d.

1.50 LRT OPUS ORE.

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 „Velvet“ (N7).
15.05 „Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 Fantastinė drama „Žie
mos pasaka“ (N14).

23.10 „Nakties karalienė“ 
(N7).

0.50 „CSI. Niujorkas“ (N7).
1.35 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

2.20 „Diagnozė  žmogžu
dystė“ (N7).

3.05 Komedija „Šaunusis 
kapitonas. 
Gyvenimas be  
taisyklių“ (N14).

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 „Grainderis“ (N7).
11.30 „Rouzvudas“ 

(N7).
12.30 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N7).

13.30 „Rezidentai“ (N7).
14.00 „6 kadrai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N7).
16.00 „Rouzvudas“ (N7).
17.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N7).

18.00 „CSI kriminalistai“ 
(N7).

19.00 „Kobra 11“ (N7).
20.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis 2“ 
(N14).

0.50 „Kobra 11“ 
(N7).

1.45 „Daktaras Hausas“ 
(N7).

9.00 Kino 
automobiliai.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N7).

10.30 „Mega virtuvės“.
11.30 „Blogiau nebūna“ 

(N7).
12.30 Skaniausias 

gatvės  
maistas.

13.30 Animacinis f. 
„Sniego  
mūšis“.

15.00 Veiksmo nuotykių 
komedija  
„Trys  
muškietininkai“ 
(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. 
„Džeinė Eir“.

23.40 Balticum TV 
žinios.

0.10 Sting koncertas 
„Live in Berlin“. 
2010 m.

 20.40  „Jonas Paulius II 
Amerikoje. Suvienyti žemyną“

 23.00  „Nakties 
  sergėtojai“

 12.40  „Teisingumo 
  agentai“

 21.35  „Džeinė Eir“ 13.30  „Rezidentai“ 10.30  „Velvet“

TV PROGRAMAgruodžio 25 d. 

 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 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 15.30 
„Susitikimo vieta“. 16.05 Aštraus siužeto f. „Kri
minalinis palikimas“. 18.50 „Šuo 2“. 22.55 Dienos 
apžvalga. 23.25 Pozdniakovas. 23.35 „Uodega“. 
1.30 „Susitikimo vieta“. 3.20 Žvaigždės susiėjo. 

 TV PoloNia
7.25 Akis į akį. 8.05 „Kokios Kūčios, tokie ir visi 
metai  Kalėdos iš Katovicų“. 9.10 „Magiškas 
medis“. 10.45, 2.20 Žodžių žaidimas. 11.00 
„Arka į Betliejų“. Koncertas. 12.00 „Yra tokia 
diena“  prie šventiško stalo karališkosiose 
Lazienkose. 13.00 Urbi et Orbi. Transliacija iš 
Vatikano. 13.45, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.20 „Merginos ir Lvovo“. 15.15 Didysis Kalė
dų koncertas. 16.10 „Raupsuotoji“. 17.45 Kalė
dos Silezijoje. Koncertas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 „Vidury nakties tylos“  kalėdinis koncer
tas Pelpline (1). 20.30, 2.35 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Manimi 
nesirūpink“. 22.45 „Ponas Volodyjovskis“. 0.05 
Kalėdų koncertas Poznanėje. 1.10 „Kalėdų išva
karės“. 5.10 „Ponas Volodyjovskis“. 

 TV1000
7.50 „Paranoja“. 9.55 „Gražuolė ir pabaisa“. 
12.05 „Erina Brokovič“. 14.35 „Tai labai įdomi 
istorija“. 16.30 „Džeris Magvairas“. 19.10 
„Atsargiai! Durys užsidaro“. 21.10 „Matrica“. 
23.50 „Magdalenos seserys“. 1.55 „Debesų 
žemėlapis“. 5.10 „Munis. Mažasis mėnulio 
globėjas“. 

 DiscoVery 
6.00, 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinė
tojai. 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 
Akropolio istorija. 17.00 Didžiosios mašinos. 
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. 7.0016.30, 19.00 
Naujo būsto paieška. 17.0018.00, 5.00 Neį
prastas maistas. 21.00, 2.00 Drauge su Oliu 
Smitu. 22.00 Titanikas. Paslaptys muziejuje. 
23.00 Paslaptys muziejuje. 24.00, 3.00 Nežino
ma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 2.35 Timo Folkneris laukinėje gam
toje. 8.15, 16.30, 19.15, 0.45 Namai medžiuose. 
9.10, 13.45 Visa tiesa apie kates. 10.05, 14.40, 
22.55 Laukinės Indonezijos salos. 11.55 Nacio
nalinis parkas. 12.50 Afrikos tankmėje. 14.40, 
5.02 Laukinės Indonezijos salos. 15.35, 23.50, 
5.49 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 22.00, 3.25 Pa
baisos manyje. 18.20, 4.15 Aliaskos siaubūnai. 
20.10 Akvariumų verslas. 21.05 Kalakutų atakos. 

 sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“  
Toronto „Raptors“. 9.10 Italijos „Seria A“ futbolo 
lyga. Neapolio „SSC Napoli“  Genujos „Samp
doria“. 11.10 Dailusis čiuožimas. „Ledo šeima“. 
12.10 KOK 48 World Grand Prix. Moldova. 
2017. 1 d. Vakar. 14.50 Dailusis čiuožimas. 
„Žvaigždžių šou ant ledo“. 15.50 Prancūzijos 
„Ligue 1“ futbolo lygos apžvalga. 18 turas. 17.00 
KOK 48 World Grand Prix. Moldova. 2017. 2 d. 
Premjera. 19.20 Italijos „Seria A“ futbolo lygos 
apžvalga. 16 turas. 20.00 Dailusis čiuožimas. 
„Švęskime Kalėdas“. 21.00 Dailusis čiuožimas. 
„Šventinis ledo karnavalas“. 22.00 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Golden State „Warriors“  
Klivlando „Cavaliers“. 0.40 KOK 48 World Grand 
Prix. Moldova. 2017. 2 d. Vakar. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. 2018 metų pasaulio čempiona
tas. Dešimta diena. 14.30 Boksas. Mairis Brie
dis  Mike’as Perezas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Metallurg“ SKA. Tiesioginė transliacija. 18.25 
Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“  CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Krepšinis. Euro
lyga. „Olympiacos“  CSKA. 23.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Arsenal“  „Liverpool“. 
0.50 Futbolas. Vokietijos DfB taurė. „Borussia 
Munchengladbach“  „Bayer“. 2.40 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurė. „Bayern“  „Borussia“. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“  SKA. 

 eurosPorT
6.00, 14.00, 21.30 Olimpinės žaidynės. 9.00, 
2.30, 5.15 Slidinėjimas laisvuoju stiliumi. Pa
saulio taurė. Italija. 9.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 10.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 11.45 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 13.00, 
20.30, 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo trampli
no. Keturių kalnų turnyras. 18.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 19.30, 1.30 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Prancūzija. 3.15 Snieglenčių 
sportas. Pasaulio taurė. Italija. 4.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.50  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 13.00  Lietuvos komiko 
  vakaras

 14.00  „Snieguolė. 
  Gražiausia iš visų“

 23.20  „Super Džonio 
  prisikėlimas“

 14.30  „Turtuolis Ričis“ 19.30  „Ledo šalis“

 TV8
7.50 Televitrina. 8.05 Senoji animacija. 8.25 Ro-
mantinė komedija „Mano Kalėdų meilė“ (N-7). 
10.05 Komedija „Kalėdinių vestuvių pasaka“. 
11.45 Filmas šeimai „Sniegas 2“. 13.20 Fantasti-
nė drama „Kalėdų pagalbininkė“ (N-7). 15.00 Ko-
medija „Kalėdų senelių šeimynėlė“. 16.40 Filmas 
šeimai „Atvyksta Anė Klaus“. 18.15 Romantinė 
drama „Kalėdų angelas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.10 Filmas šeimai 
„Kalėdų senelio išdaigos“ (N-7). 22.50 Filmas 
šeimai „Mažylis Kalėdoms“ (N-7). 0.25 Fantas-
tinė drama „Kalėdų pagalbininkė“ (N-7). 2.00 
Romantinė drama „Kalėdų paslaptis“ (N-7). 

 Info TV
6.30 KK2 (N-7). 7.25 24 valandos (N-7). 9.00 
Žinios. 10.00 KK2 (N-7). 10.30 Bus visko. 11.20 
24 valandos (N-7). 12.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 13.30 24 valandos (N-7). 14.10 Autopi-
lotas. 14.40 Ne vienas kelyje. 15.15 Kitu kampu. 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 16.55 Pagalbos skam-
butis (N-7). 17.45 24 valandos (N-7). 19.30 Va-
landa su Rūta. 20.40 KK2 (N-7). 21.05 Pasivaikš-
čiojimai. 21.35 Yra, kaip yra (N-7). 23.15 Bus 
visko. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 
Nuo... Iki. 1.15 Valanda su Rūta. 2.20 Yra, kaip yra 
(N-7). 3.05 24 valandos (N-7). 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00, 1.40 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 
Naujienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 11.05 Gyvenk sveikai! 12.15 „Sidabrinis 
šilas“. 14.15 Kontrolinis pirkinys. 15.10 Mados 
nuosprendis. 16.10 Susituokime. 17.00 Vyriška/
Moteriška. 17.50 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.30 Orų prognozė. 20.30 „Sidabrinis 
šilas“. 22.30 Vakaras su Urgantu. 23.00 Detektyvas 
„Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus 
likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Chabarovo 
principas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 60 
minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 Ren
7.50 Žvalus rytas! 9.05 Rusiškas vairavimas. 9.30 
Kosminių istorijų diena. Kas ta nauja planeta? 
10.15 Aš vykstu į Marsą. 11.10 Kas valdo vandenį? 
12.00-18.05 „Pantera“. 21.20 „Mes nereikalingi! 
Jau prasidėjo paskutinis žmonijos karas?“ 22.10 
„Gamta skelbia karą“. 23.55 Rusiškas vairavimas.

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 Dalykiš-
kas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.25 „Antras šansas“. 10.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 13“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
13.00, 15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 Aštraus 
siužeto f. „Kriminalinis palikimas“. 18.50 „Šuo 
2“. 22.50 Dienos apžvalga. 23.20 „Uodega“. 
1.20 „Susitikimo vieta“. 3.10 Buto klausimas. 
4.05 Viskas bus gerai! 

 TV PolonIa
7.20 Tradicijų knyga. Kalėdojimas. 7.40 Laisva-
sis ekranas. 8.00 Kalėdų koncertas Poznanėje. 
9.00 Laida vaikams. 9.25 „Nežinomas Kūčių 
pasakojimas“. 10.30 Kultūringieji PL. 11.30 Ka-
lėdos Kolbergo kelyje. Koncertas. 12.30 „Ponas 
Volodyjovskis“. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „1920. Karas ir meilė“. 15.20, 
6.30 Didysis Kalėdų koncertas. 16.10 „Smėliu 
piešta Šv. Kalėdų istorija“. 16.45 TV teatras: 
„Merginų įžadai“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kalėdų koncertas. 20.30, 2.50 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Tėvas Mateušas“. 22.45, 5.10 „Ponas Volody-
jovskis“. 0.05 Kalėdų koncertas Poznanėje (2). 
1.10 TV teatras: „Merginų įžadai“. 

 TV1000
6.50 „Matrica“. 9.25 „Atsargiai! Durys užsi-
daro“. 11.20 „Tai labai įdomi istorija“. 13.20 
„Debesų žemėlapis“. 16.35 „Riterio žvaigždė“. 
19.10 „Sensacija“. 21.10 „Matrica. Perkrauta“. 
23.45 „Londono bulvaras“. 1.35 „Pano labirin-
tas“. 3.30 „Paslaptingas langas“. 5.10 „Vedybų 
planuotoja“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinė-
tojai. 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, 
21.00, 3.00 Aukso karštinė. 17.00 Didžiosios 
mašinos. 22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 23.00, 
5.00 Akropolio istorija. 24.00 Mitų griovėjai. 
1.00 Nuostabiausi pasaulio inžinerijos projek-
tai. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00-18.00, 21.00, 2.00 Neį-
prastas maistas. 23.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 24.00, 4.00 Įkaušęs keliautojas. 5.00 
Neįprastas maistas. 

6.50 Televitrina.
7.05 Animacinis f. „Asilo 

Kalėdos su giemėmis“.
7.15 Animacinis f. „Tolimos 

šalies dievaitis“.
7.20 Animacinis f. „Lordo 

Farkvado šmėkla“.
7.30 „Alfa ir Omega“ (N-7).
9.15 Animacinis f. „Didysis 

šunų pabėgimas“.
11.00 Filmas šeimai „Šuo, 

kuris išgelbėjo 
Kalėdas 2“.

12.45 Nuotykių filmas visai 
šeimai „Mažylis 
mieste“ (N-7).

14.25 Nuotykių komedija 
„102 dalmatinai“.

16.25 Animacinis f. „Mada-
gaskaro pingvinų 
Kalėdų nuotykiai“.

16.35 „Sniego karalienė 2“.
18.05 „Ledynmetis. 

Mamuto Kalėdos“.
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Ledo šalis“ (N-7).
21.20 Animacinis f. 

„Ledinis karštis“.
21.35 Animacinis f. „Olafo 

nuotykiai ledo šalyje“.
21.55 Nuotykių f. „Egipto 

dievai“ (N-7).
0.20 Drama „Geriausias 

egzotiškas Marigold 
viešbutis“ (N-7).

2.30 „CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius“.

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. 

„Pūkuoti ir dantyti“.
8.05 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris 
lobių saloje“.

9.30 Animacinis f. 
„Smurfai 2“

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

14.30 Komedija 
„Turtuolis Ričis“.

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

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Animacinis f. 

„Kalėdų senelio 
slaptoji tarnyba“.

21.20 Jazzu ir D.Montvydo 
muzikinė  
dvikova „Red Bull 
Soundclash“. 
Vedėjai: Radistai 
(Rolandas 
Mackevičius ir Jonas 
Nainys).

23.40 Veiksmo komedija 
„Kai svyla padai“ 
(N-14).

1.30 Veiksmo 
komedija „Didžiosios 
motušės namai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo! Poeto 

Pauliaus Širvio dainos.
7.35 Klausimėlis.lt.
7.50 TV serialas 

„Stebuklingosios 
Nilso kelionės“.

9.55 Animacinis f. 
„Bjaurusis Aš 2“.

11.40 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.

12.00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno. Tiesioginė 
transliacija.

13.15 Sveikinimų koncertas.
14.45 Lengvai ir linksmai! 

Su „Auksiniu balsu“.
15.40 Drama „Seserų 

Fontanų siuvykla“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Martynas Levickis. 

„Classic live show“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Istorinis nuotykių f. 

„Robinas Hudas“ 
(N-14).

23.20 Komedija „Super 
Džonio prisikėlimas“.

1.00 Drama „Seserų 
Fontanų siuvykla“.  
1, 2 s. (N-7).

4.35 Lengvai ir linksmai! 
Irena Starošaitė.

6.40 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

7.30 „Iš liūtukų - į liūtus 
karalius“.

8.30 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.  
2015 m. Prancūzija.

10.10 37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis. 2013 m.

11.15 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis. 2015 m.

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 Veiksmo f. „2012“ 
(N-7).

21.00 Veiksmo f. „Gatvių 
kovotojas“ (N-14).

22.55 Romantinė komedija 
„Aeroplanas“ (N-7).

0.30 Romantinė kome-
dija „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“ (N-7).

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

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

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Geriausios muziki-

nės kovos. Kalėdos.
9.10 Dokumentinis f. 

„Kormoranai“.
10.25 Dokumentinis f. 

„Pasaulis iš viršaus“.
11.00 „Kita moteris“ (N-7).
13.00 Lietuvos komiko 

vakaras. Dalyvauja 
A.Orlauskas, 
R.Šilanskas, 
J.Zavaliauskas.  
2015 m. (N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (1, 2) (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.30 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Svetimų troškimų 

sūkurys“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Kovinis f. 

„Samdiniai“ (N-14).
0.55 Trileris „Grynieji 

pinigai“ (N-14).
2.45 Dokumentinis f. 

„Kormoranai“.
3.40 Dokumentinis f. 

„Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

4.30 Kovinis f. 
„Samdiniai“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS 11. 
7.45 Pasaka „Snieguolė ir 

nykštukų paslaptis“.
9.15 Kaunas Talent 2017. 
10.40 Judita Vaičiūnaitė. 

„Skersgatvio pasaka“.
11.30 Lengvai ir linksmai! 

„Žuvėdra“.
11.50 Grupės „Where the 

Backs Come From“ 
koncertas. 2016 m.

13.00 Dokumentinis f. „Aš 
žinau tą smoką“.

14.00 Pasaka „Snieguolė. 
Gražiausia iš visų“.

15.30 Koncertas 
„Brodvėjaus Kalėdos“.

16.50 John Patrick. „Mūsų 
brangioji Pamela“. 
Nacionalinio Kauno 
dramos teatro spek-
taklis. 1, 2 d.

19.30 Misija. Vilnija.
20.00 Dokumentinis f. 

„Sudužęs apaštalo 
Pauliaus laivas. 
60-ieji metai po 
Kristaus“.

21.00 Tarptautinis šlagerių 
festivalis „Klaipėda 
2017“.

22.30 Muzikinė drama 
„Anapus visatos“ 
(subtitruota, N-14).

0.40 LRT OPUS 11. 
2.20 TV šou „60 akimirkų“.
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gruodžio 26 d. 

 23.00  Pink koncertas 15.00  „Kaulai“ 15.05  „Žmogus-voras“

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10, 2.35 Timo Folkneris laukinė-
je gamtoje. 8.15, 16.30, 0.45 Namai medžiuose. 
9.10, 13.45, 19.15, 1.40 Mieliausi Amerikos 
augintiniai. 10.05, 14.40, 22.55, 5.02 Lauki-
nės Indonezijos salos. 11.55 Pabaisos manyje. 
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 Rykliai Australijoje. 

 SPort1
7.00 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Juven-
tus“ - Romos „AS Roma“. 9.00 NBA krepšinio lyga. 
Golden State „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Vakar. 11.10 Dailusis čiuožimas. „Švęskime Ka-
lėdas“. 12.10 KOK 48 World Grand Prix. Moldo-
va. 2017. 2 d. Vakar. 14.30 NBA krepšinio lyga. 
Golden State „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 
Vakar. 16.40 „CrossFit Games“. Pirma laida (mo-
terų dviračių-kroso rungtis). 17.00 KOK-49 World 
Grand Prix. Talinas. Premjera. 19.30 „CrossFit 
Games“. Pirma laida (moterų bėgimo rungtis). 
20.00 Čempio nai LT. Lietuvos graplingo atvirasis 
čempionatas. Ketvirta laida. 20.30 „Road to Glory“. 
Laida apie kovos sportą. 21.00 Dailusis čiuožimas. 
„Pašoksime?“ 22.00 KOK-49 World Grand Prix. 
Talinas. Šiandien. 0.30 NBA krepšinio lyga. Golden 
State „Warriors“ - Klivlando „Cavaliers“. 

 ViASAt SPort BAltic
9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - 
„Žalgiris“. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. „Valencia 
Basket“ - „Žalgiris“. 13.20 Premier lygos apžval-
ga. 14.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tot-
tenham“ - „Southampton“. Tiesioginė transliacija. 
16.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manches-
ter United“ - „Burnley“. Tiesioginė transliacija. 
19.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liver-
pool“ - „Swansea“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ -  
„Southampton“. 23.20 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester United“ - „Burnley“. 

 euroSPort
6.00, 14.00, 21.30 Olimpinės žaidynės. 9.00, 11.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 9.30 
Slidinėjimas laisvuoju stiliumi. Pasaulio taurė. 
10.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 12.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 13.00 Slidinėji-
mas laisvuoju stiliumi. Pasaulio taurė. 13.30, 1.00 
Žiemos sportas. 18.00 FIFA futbolas. 18.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 
19.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 20.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 21.20 Žiemos 
sportas. 21.25 Sporto naujienos. 24.00 Automobi-
lių sportas. FIA WTCC čempionatas. 

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 „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 „Midsomerio 
žmogžudsytės IX. 
Šantažisto galas“ 
(N-7).

22.55 „Nakties karalienė“ 
(N-7).

0.35 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
1.20 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

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

2.50 Fantastinė drama 
„Žiemos pasaka“ 
(N-14).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 „Kaulai“ (N-7).
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Paskutinis iš vyrų“.
11.30 „Rouzvudas“ (N-7).
12.30 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N-7).
16.00 „Rouzvudas“ (N-7).
17.00 „Nusikalstami protai. 

Kitapus sienų“ (N-7).
18.00 „CSI kriminalistai“.
19.00 „Kobra 11“ (N-7).
20.00 Europos taurės 

krepšinio rungtynės. 
Limožo „CSP“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“. Tiesioginė 
transliacija.

20.50 Rungtynių 
pertraukoje - „Kartu 
mes - komanda“.

21.05 Europos taurės 
krepšinio rungtynės. 
Limožo „CSP“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“. Tiesioginė 
transliacija.

22.00 Veiksmo trileris „Kietas 
riešutėlis. Kerštas su 
kaupu“ (N-14).

0.35 „Naša Raša“ (N-14).
1.05 „Kobra 11“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

10.30 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

11.35 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Kalakutai: atgal į 
ateitį“.

13.20 Animacinė 
nuotykių komedija 
„Normas, lokys iš 
Šiaurės“.

15.00 Biografinė istorinė 
drama „Karaliaus 
kalba“.

17.05 Pinigai iš nieko.
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
19.00 Kino automobiliai.
19.30 Klaipėdos patruliai 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji Kinijos 
kalnai“.

21.30 „Fortitudas“ (N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 Pink koncertas „The 

Truth about Love 
Tour - Live from 
Melbourne“. 2014 m.

0.55 „Blogiau nebūna“ 
(N-7).

„2012“
Veiksmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Roland Emmerich.
Vaidina: John Cusack, Amanda Peet, Woody Harrelson.

Džeksonas Kurtisas - fantastinių romanų rašytojas. Deja, vyro romanai 
nėra labai pelningi, todėl jis neretai uždarbiauja vairuodamas taksi. 
Džeksonas yra išsiskyręs ir turi du vaikus. Atrodytų, niekas negali pa-
keisti tokios jo gyvenimo rutinos. Tačiau vieną dieną Džeksoną ir visus 
kitus Žemės gyventojus užgriūna tikra katastrofa...

BtV
18.00

„KAlĖDŲ Senelio iŠDAiGoS“
filmas šeimai. JAV. 2012.
Režisierius: David S.Cass Sr.
Vaidina: Lacey Chabert, Florence 
Henderson, John Ratzenberger.

Kalėdų Senelis įvykdo visus norus. 
Ir jis iki šiol nepamiršo, ko vaikystėje 
prašė Melani. Būdama maža Melani 
prašė atsiųsti svajonių princą. Dabar 
Melani suaugusi, jaukios kepyklos 
savininkė, susitikinėjanti su Džastinu. tV8

21.10

„KAi SVYlA PADAi“
Veiksmo komediJa. D.Britanija. 2016.
Režisierius: John Michael 
McDonagh.
Vaidina: Alexander Skarsgard, 
Theo James, Tessa Thompson.

Įstatymo sergėtojai Teris ir Bobas 
labiau už įstatymą gerbia savo 
pačių gerovę. Vilkai avių kailyje - 
toks apibūdinimas geriausiai tiktų 
porelei korumpuotų policininkų.lnK

23.40

„102 DAlmAtinAi“
Nuotykių komediJa. JAV. 2000.
Režisierius: Kevin Lima.
Vaidina: Glenn Close, Gerard 
Depardieu, Alice Evans.

Po gydymo kursų Kruela De Vil 
išeina iš kalėjimo. Ji tvirtai pasi-
žadėjusi nebeskriausti gyvūnėlių. 
Piktoji turtuolė garsėja tuo, kad 
niekuomet nesilaiko pažadų. Big 
Beno laikrodžio dūžiai grąžina 
viską į senąsias vietas. tV3

14.25

rekomenduoja
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6.10 Televitrina.
6.25 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

pingvinai“ (N-7).
8.55 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai (N-7).
9.30 Animacinis f. „Normas, 

lokys iš šiaurės“.
11.10 Romantinė komedija 

„Kalėdinių sausainių 
konkursas“.

13.00 Animacinis f. „Kempi-
niukas Plačiakelnis“.

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 „Vikinglotto“.
22.30 Komedija „Pakvaišę 

dėl Merės“ (N-7).
0.55 TV serialas „Kaulai“ 

(N-7).
1.45 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14).

2.35 TV serialas „Pelkė“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

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

gaskaro pingvinai“.
7.30 Animacinis f. „Nepa-

prastas Gumuliuko 
gyvenimas“.

7.55 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.

9.45 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
11.25 24 valandos (N-7).
12.30 Bus visko.
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 Komedija „Kaukazo 

belaisvė, arba nauji 
Šuriko nuotykiai“ (N-7).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.30 Komedija „Pagirios 

Tailande“ (N-14).
0.25 TV serialas „Kortų 

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

dienoraščiai“ (N-14).
2.00 Veiksmo komedija 

„Didžiosios motušės 
namai. Obuolys nuo 
obels“ (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 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. 
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 „Nijolė Ščiukaitė. 

Viskas prasideda 
tavim“.

2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Istorijos detektyvai.

 13.05  Klauskite daktaro 11.10  „Kalėdinių sau-
  sainių konkursas“

 19.30  KK2

Trečiadienis

„KAUKAZO BELAISVĖ, ARBA NAUJI ŠURIKO NUOTYKIAI“
Komedija. Rusija. 1966.
Režisierius: Leonid Gaidai.
Vaidina: Aleksandr Demyanenko, Natalya Varley, Yuri Nikulin.

Šurikas išvažiuoja į vieną iš kalnų respublikų rinkti tautosakos. Ten jis 
įsimyli simpatišką mergaitę Niną. Netikėtai Niną pagrobia, norėdami ją 
prievarta ištekinti. Naiviam ir geram Šurikui ne iš karo pavyksta supras-
ti, kas vyksta, tačiau vėliau, ištikimo draugo padedamas, jis išlaisvina 
„Kaukazo belaisvę“. 

rekomenduoja

LNK
20.00

„BANDITĖS“
VeiKsmo Komedija. JAV, Meksika, 
Prancūzija. 2006.
Režisieriai: Joachim Roenning, 
Espen Sandberg.
Vaidina: Penelope Cruz, 
Salma Hayek, Steve Zahn.

Likimas suveda Europoje studijavu-
sią turtingo bankininko dukrą Sarą ir 
tik su savo arkliu mokančią bendrau-
ti kaimietę Mariją. Jos siekia atkeršyti 
amerikiečių bankininkui sumąsčiu-
siam nelegaliais būdais pasisavinti 
Meksikos žemes. Drąsuolės sukurpia 
labai originalų veiksmų planą.

„KIETAS RIEŠUTĖLIS.  
PUIKI DIENA MIRTI“
VeiKsmo trileris. JAV. 2013.
Režisierius: John Moore.
Vaidina: Bruce Willis, 
Jai Courtney, Sebastian Koch.

Kad galėtų Maskvoje padėti savo ne-
nuspėjamam sūnui Džekui, Džonas 
Makleinas pirmą kartą ryžtasi vykti į 
svečią šalį, neįtardamas, kad Džekas 
iš tikrųjų yra profesionalus CŽV agen-
tas, kurio užduotis - padaryti galą 
ato minių ginklų vagystei. Iki tikro ka-
ro tiksint sekundėms, abu Makleinai 
kovoja su rusų nusikaltėliais.

„PAKVAIŠĘ DĖL MERĖS“
Komedija. JAV. 1998.
Režisieriai: Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly.
Vaidina: Cameron Diaz, 
Ben Stiller, Matt Dillon.

Į mokyklos išleistuves Tedas turėjo 
eiti drauge su gražiausia klasės mer-
gina Mere. Tačiau jį ištiko neįtikėtina 
ir labai pikantiška nelaimė. Svajonių 
pasimatymas taip ir neįvyko. Po ke-
liolikos metų Tedas pasamdo priva-
tų detektyvą, kad šis surastų Merę...

BTV
 21.00

TV3
22.30

 TV8
6.30 Televitrina. 6.45 Senoji animacija. 7.55 
„Natalija“ (N-7). 8.50 Mamyčių klubas. 9.20 
„Aistros vynas“ (N-7). 10.15 Džeimio Oliverio 
ir vaikų Kalėdos. 11.15 Džeimio Oliverio Ka-
lėdos. 11.45 Fantastinė drama „Mano Kalėdų 
senelis“ (N-7). 13.15 Romantinė drama „Ka-
lėdų angelas“ (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. Senoji animacija. 21.20 
Romantinė drama „Kalėdinė meilės kelionė“ 
(N-7). 23.00 „Meilės miestas“ (N-7). 0.50 TV 
Pagalba (N-7). 

 INfO TV
6.30 Kitu kampu. 7.15 Farai (N-7). 7.40 Pagal-
bos skambutis (N-7). 8.30 Autopilotas. 9.00 
Žinios. 10.00 KK2 (N-7). 10.30 Autopilotas. 
11.00 Kitu kampu. 11.50 Yra, kaip yra (N-7). 
12.40 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. 
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 23.30 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info 
diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.25, 9.00, 12.00, 14.55 Nau-
jienos. 6.30 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas rytas. 
11.05 Gyvenk sveikai! 12.20 „Sidabrinis šilas“. 
14.15 Vyriška/Moteriška. 15.10 Mados nuos-
prendis. 16.10 Susituokime. 17.05 Vyriška/Mo-
teriška. 17.55 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.30 Lietuvos laikas. 20.55 „Sidabrinis 
šilas“. 22.50 Vakaras su Urgantu. 23.25 Detek-
tyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 
16.40, 19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus 
likimas“. 12.00 60 minučių. 13.55 „Chabarovo 
principas“. 17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 60 
minučių. 20.00 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 Vakaras 
su V.Solovjovu. 0.45 Žinios. Sankt Peterburgas. 

 REN
9.55 „Šeimos dramos“. 11.40 Pati naudingiausia 
programa. 12.25 Pažink mūsiškius. 12.50 „Gamta 
skelbia karą“. 14.30 „Keista byla“. 15.20 Čapman 
paslaptys. 16.10 „Imperatoriaus meilė“. 17.45 
Gyva tema. 18.35 Tinkama priemonė. 19.30 „Šei-
mos dramos“. 21.20 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės. 22.55 „Kiekvienam po katinėlį“. 

TV6
22.00
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6.40 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

7.30 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

8.35 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

9.35 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

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

11.35 TV serialas „Diag
nozė  žmogžudystė“.

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

13.40 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N7).

14.50 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N7).

15.55 TV serialas „Tokia 
tarnyba“ (N7).

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

18.00 Info diena.
18.30 LKL čempionatas. 

„Neptūnas“  
„Vytautas“. Tiesioginė 
transliacija

21.00 Veiksmo komedija 
„Banditės“ (N14).

22.45 Veiksmo f. „Gatvių 
kovotojas“ (N14).

0.25 TV serialas „Pasiutę 
šunys“ (N14).

1.20 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N7).

2.05 „Pragaro katytė“.

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
7.20 Nuoga tiesa (N7).
9.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Tamsioji sielos 

pusė“ (1) (N7).
11.30 „Delta“ (N7).
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų 

medžiotojai“ (N7).
15.00 „Bitininkas“ (N7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.25 „Bitininkas“ (N7).
21.30 Moterų balsas. 

Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Mano Europos 

Parlamentas.
0.15 Patriotai (N7).
1.15 Dokumentinis f. 

„Pasaulis iš viršaus“.
1.45 „Moterų daktaras“ 

(N7).
2.30 „Geriausios nardymo 

vietos“ (N7).
2.50 „Albanas“ (N7).

6.00 LR himnas.
6.05 LRT OPUS 11. 
7.45 Pasaka „Nauji kara

liaus drabužiai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Tarptautinis šlagerių 

festivalis „Klaipėda 
2017“.

13.30 Kultūros teismas. 
14.20 „Sudužęs apaštalo 

Pauliaus laivas. 60ieji 
metai po Kristaus“.

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 Vilniaus albumas.
18.15 Trembita (subtitruota).
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Dokumentinis f. „Mes 

esame autoriai“.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Dokumentinis f. „Iki 

pabaigos (ir dar šiek 
tiek)“ (subtitruota).

21.30 „Hablo kosminis 
teleskopas. Misija   
Visata“. 5/9 s. 

22.20 Melodrama „Žaidėja“ 
(subtitruota, N7).

24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Bliuzo vakaras. 

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 „Velvet“ (N7).
15.05 „Žmogusvoras“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano 

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

vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N7).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

21.00 „Midsomerio žmog
žudystės IX. Ketverios 
laidotuvės ir vienos 
vestuvės“ (N7).

22.55 „Nakties karalienė“.
0.35 „CSI. Niujorkas“ (N7).
1.20 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N7).

2.05 „Diagnozė  žmogžu
dystė“ (N7).

2.50 „Midsomerio 
žmogžudsytės IX. 
Šantažisto galas“ 
(N7).

6.45 Televitrina.
7.00 „Kobra 11“ (N7).
8.00 „Kaulai“ (N7).
9.00 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N7).
10.30 „Paskutinis iš vyrų“ 

(N7).
11.30 „Rouzvudas“ (N7).
12.30 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“ (N7).

13.30 „Rezidentai“ (N7).
14.30 Televitrina.
15.00 „Kaulai“ (N7).
16.00 „Rouzvudas“ (N7).
17.00 „Kastlas“ (N7).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

(N7).
19.00 „Kobra 11“ (N7).
20.00 Europos taurės 

krepšinio rungty
nės. Podgoricos 
„Budučnost“   
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

22.00 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti“ 
(N14).

23.55 „Naša Raša“ (N14).
0.55 „Kobra 11“ (N7).
1.50 „Daktaras Hausas“ 

(N7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Moterų daktaras“ 
(N7).

10.30 „Ekstremalūs 
žygiai.  
Šventieji Kinijos 
kalnai“.

11.30 „Sviridovai“ (N7).
12.30 Romantinė 

komedija  
„Laris Kraunas“.

14.20 Skaniausias gatvės 
maistas.

15.20 Animacinis 
nuotykių f.  
„Ilga mažo  
kikilio kelionė“.

17.00 „Mega virtuvės“.
18.00 „Moterų daktaras“ 

(N7).
19.00 Dokumentinis f. 

„Dingę Hitlerio  
turtai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai 
(N7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 „Prakeiktas metas“ 

(N14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“ 

(N7).
0.35 „Toledas“ 

(N14).

 22.20  „Žaidėja“ 13.55  „Deimantų 
  medžiotojai“

 15.55  „Tokia tarnyba“  12.30  „Laris Kraunas“ 10.30  „Paskutinis iš 
  vyrų“

 21.00  „Midsomerio 
  žmogžudystės IX“

TV PROGRAMAgruodžio 27 d. 

 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 „Sudaužytų žibintų gatvės 
13“. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00, 
15.30 „Susitikimo vieta“. 16.05 Detektyvinis f. 
„Argentina“. 18.50 „Šuo 2“. 22.55 Dienos apžval
ga. 23.25 „Uodega“. 1.25 „Susitikimo vieta“. 3.15 
Sodininkų atsakas. 4.10 Viskas bus gerai! 

 TV PoloNia
7.20 TV teatras: „Merginų įžadai“. 9.00 Klau
simai per pusryčius. 11.50 Pramoginė laida. 
12.10 „Ponas Volodyjovskis“. 13.35, 16.45 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.20 Kalėdų kon
certas Poznanėje (2). 16.25 „Vavelis naujo
joje Lenkijoje. Karališkieji rūmai ir kapitulos 
namai“. 16.55, 1.45 „Komisariatas“. 17.25 
Astronariumas. 17.55, 2.15 Petersburskio 
muzikos šou. 18.20, 4.30 Trumpa istorija. 
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“. 
22.45, 5.15 Polonija 24. 23.10, 5.40 Sveika, 
Polonija. 0.10 „Šventovė“. 

 TV1000
7.10 „Matrica. Perkrauta“. 9.45 „Aidas“. 11.35 
„Sensacija“. 13.30 „Paslaptingas langas“. 
15.25 „Vagišiai“. 17.10 „Vedybų planuotoja“. 
19.10 „Apgaulės meistrai 2“. 21.35 „Matrica. 
Revoliucijos“. 0.05 „Trolių medžiotojai“. 1.55 
„Paranoja“. 3.40 „Pasimatymas“. 5.10 „Gra
žuolė ir pabaisa“. 

 DiscoVery 
6.00, 12.00, 19.00, 22.00, 4.00 Automobi
lių perpardavinėtojai. 7.00, 8.30, 20.00 Kaip 
tai veikia? 7.30, 24.00 Greitai ir triukšmin
gai. 10.00, 18.00 Sandėlių medžiotojai. 11.00 
Traukiniu į Aliaską. 13.00 Aliaska. Šeima iš 
miško. 17.00 Didžiosios mašinos. 21.00, 3.00 
Inžinerija. 23.00, 5.00 Nesėkmių garažas. 1.00 
Išgyventi drauge. 2.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TraVel
6.00, 9.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 13.00 Baltųjų rūmų pa
slaptys. 14.00 Dinozaurai. Muziejų paslaptys. 
15.00 Paslaptys muziejuje. 16.00 Titanikas. 
Paslaptys muziejuje. 17.00, 5.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00, 20.10 Timo Folkneris laukinėje gam
toje. 8.15, 16.30, 18.20, 22.00, 0.45 Namai me
džiuose. 9.10, 13.45, 19.15 Mieliausi Amerikos 
augintiniai. 10.05, 14.40 Laukinės Indonezijos 
salos. 11.55 Miškų įstatymai. 12.50 Rykliai Aust
ralijoje. 15.35, 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 17.25, 
21.05 Akvariumų verslas. 22.552 Neištirtos salos. 

 sPorT1
8.40 Italijos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Ju
ventus“  Romos „AS Roma“. 10.40 Dailu
sis čiuožimas. „Pašoksime?“ 11.40 „CrossFit 
Games“. Trečia laida (šokinėjimo per šokdynę 
rungtis). 12.10 KOK49 World Grand Prix. Ta
linas. Vakar. 14.40 Gimnastika ir dailusis čiuo
žimas. 15.40 „CrossFit Games“. Ketvirta laida 
(moterų bėgimo rungtis). 16.00 ATP 250 teniso 
turnyras. Marakešas. Dvejetų finalas. 18.00 Itali
jos „Seria A“ futbolo lyga. Turino „Juventus“   
Romos „AS Roma“. 20.00 Italijos „Seria A“ 
futbolo lygos apžvalga. 17 turas. Premjera. 20.40 
„CrossFit Games“. Pirma laida (moterų bėgimo 
rungtis). 21.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Fuenlabrados „Montakit“  Tenerifės „Ibe
rostar“. 22.40 „CrossFit Games“. Ketvirta laida 
(moterų svorių kilnojimas). 23.10 KOK 48 World 
Grand Prix. Moldova. 2017. 1 d. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Totten
ham“  „Southampton“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“  „Burnley“. 
10.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpo
ol“  „Swansea“. 12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Fe
nerbahce“  „Žalgiris“. 14.30 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. 11 diena. Tiesioginė transliacija. 
18.30 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“  Maskvos 
„Dinamo“. 20.35 Premier lygos apžvalga. 21.35 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Newcastle“  
„Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. 11 diena. 

 eurosPorT
6.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.30 Olimpinės 
žaidynės. 9.00 FIFA futbolas. 9.30 Žiemos 
sportas. Laida „Chasing History“. 9.35, 5.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 10.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 11.00, 
14.00, 18.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Keturių kalnų turnyras. 17.30, 21.00 
Žiemos sportas. Laida „Chasing History“. 
21.25 Sporto naujienos. 2.00 Biatlonas. Pasau
lio taurė. Prancūzija. 3.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Italija. 4.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 10.30  „Sudužusių 
   žibintų gatvės“ 

 18.40  Lietuva tiesiogiai  22.30  „Santa“ 23.00  „Gladiatorius“  18.30  Žinios 1.10  „Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“

 TV8
6.10 Televitrina. 6.25 Senoji animacija. 7.40 
„Natalija“ (N-7). 8.40 Tavo augintinis. 9.10 
„Aistros vynas“ (N-7). 10.10 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 11.45 Filmas šeimai 
„Atvyksta Anė Klaus“. 13.20 Romantinė drama 
„Neklaužados ir geručiai“ (N-7). 15.00 „Pa-
milti 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. Senoji animacija. 21.20 
Romantinė drama „Kalėdinė meilės kelionė“ 
(N-7). 23.00 „Meilės miestas“ (N-7). 0.50 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 KK2 (N-7). 
10.30 Kitu kampu. 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 Autopilotas. 17.00 
Info diena. 22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

  PBK
9.00, 14.55 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 11.05 
Gyvenk sveikai! 12.00 Naujienos. 12.15 „Sidabri-
nis šilas“. 14.10 Kontrolinis pirkinys. 15.10 Mados 
nuosprendis. 16.10 Susituokime. 17.00 Vyriška/
Moteriška. 17.55 Iš tiesų. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 21.00 Brangi laida 
su Varvara Kozlova. 21.15 „Sidabrinis šilas“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.40 Detektyvas „Šerlokas 
Holmsas ir daktaras Vatsonas“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.40, 13.40, 16.40, 
19.45 Žinios. Vietos laikas. 11.00 „Žmogaus likimas“. 
12.00 60 minučių. 13.55 „Chabarovo principas“. 
17.00 Andrejus Malachovas. 18.00 60 minučių. 20.00 
„Tyrimo paslaptys“. 22.15 Vakaras su V.Solovjovu. 

 Ren
9.05, 18.35 Tinkama priemonė. 9.55, 19.30 „Šei-
mos dramos“. 11.35 Pati naudingiausia progra-
ma. 12.20 „Kiekvienam po katinėlį“. 12.55 La-
biausiai šokiruojančios hipotezės. 14.30 „Keista 
byla“. 15.25, 21.15 Čapman paslaptys. 16.15 
„Imperatoriaus meilė“. 17.45 Gyva tema. 22.55 
Žiūrėti visiems! 23.45 Prajuokink komiką. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05 „Medicinos paslaptis“. 6.05, 7.05 
Dalykiškas NTV rytas. 8.00 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 9.25 „Antras šansas“. 10.00 Aštraus 
siužeto f. „Žieminis kruizas“. 12.25 Ypatingas 
įvykis. Apžvalga. 13.00, 15.30 „Susitikimo 
vieta“. 16.05 Detektyvinis f. „Argentina“. 18.50 
„Šuo 2“. 22.55 Dienos apžvalga. 23.25 „Uo-
dega“. 1.15 „Susitikimo vieta“. 3.05 Vartotojų 
priežiūra. 4.00 Viskas bus gerai! 

 TV PolonIa
7.05 „Manimi nesirūpink“. 8.00 Rytų studija. 
8.30, 17.55, 2.15 Miško istorijos. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.00, 18.20, 4.30 Trumpa 
istorija. 12.10, 22.45, 5.15 Polonija 24. 12.35, 
23.10, 5.40 Sveika, Polonija. 13.35, 16.45 Ži-
nios. 13.50, 19.55, 4.40 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gilus vanduo“. 
16.10 Prie Tatrų. 16.25 Vilnoteka. 16.55, 1.45 
„Komisariatas“. 17.25 Kaip tai veikia. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Buvo, nepraėjo. 19.25, 6.35 
Valstybės interesai. 20.25 Laida iš Amerikos. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.10 „Rašyk į Berdičyvą...“ 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
7.25 „Matrica. Revoliucijos“. 10.05 „Trolių me-
džiotojai“. 12.10 „Apgaulės meistrai 2“. 14.45 
„Paranoja“. 16.55 „Gražuolė ir pabaisa“. 19.10 
„Po priedanga“. 21.00 „Šanchajaus riteriai“. 
23.10 „Septyneri metai Tibete“. 1.35 „Fruitvei-
lo stotis“. 2.55 „Matrica“. 5.10 „Magdalenos 
seserys“. 

 DIscoVeRy 
6.00, 12.00, 19.00 Automobilių perpardavinė-
tojai. 7.00, 8.30, 20.00 Kaip tai veikia? 7.30 
Greitai ir triukšmingai. 10.00, 18.00, 23.00, 5.00 
Sandėlių medžiotojai. 11.00 Traukiniu į Aliaską. 
13.00 Nuogi ir išsigandę. 17.00 Didžiosios ma-
šinos. 21.00, 3.00 Kovos dėl konteinerių. 22.00, 
4.00 Nekilnojamojo turto karai. 24.00 Kosmoso 
verslas. 1.00 Nemėginkite pakartoti. 2.00 Kas 
dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00-16.00 Nežinoma ekspedici-
ja. 17.00, 5.00 Neįprastas maistas. 21.00, 2.00 
Įkaušęs keliautojas. 22.00, 3.00 Geriausia vieta 
gyventi. 23.00, 4.00 Kai puola vaiduokliai. 24.00 
Vaiduoklių medžiotojai. 

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas 

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

pingvinai“ (N-7).
8.55 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai (N-7).

9.30 Komedija „Karališkos 
Kalėdos“ (N-7).

11.10 Filmas šeimai 
„Kalėdos Kaslberių 
pilyje“.

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 „Visi keliai 

veda į Romą“ (N-7).
0.15 „Kaulai“ (N-7).
1.10 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-7).

2.05 „Pelkė“ (N-7).
2.55 Romantinė komedija
 „Graži moteris“ (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Stebuklingi vaikai“.
7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
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 „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 Kriminalinė komedija 

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

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

1.15 Mistinė melodrama 
„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.00 Alchemija. Švietimo 
amžius. Kultūrinė 
publicistika. Vedėjas 
R.Zemkauskas.

2.25 Retrospektyva. Kul-
tūrinė dokumentika. 

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

nė policija 1“ (N-7).
10.55 „Detektyvas 

Monkas 5“ (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 Nuotykių drama 

„Gladiatorius“ (N-14).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nuotykių drama 

„Gladiatorius“  
(tęsinys).

1.35 „Mes nugalėjom“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.

6.40 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

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).

11.35 Dokumentinis f. 
„Ekspedicija į Pietų 
Ramųjį vandenyną“.

12.40 „Ekspedicija į 
Grenlandijos ledo 
skydą“.

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.
18.30 „Teisingumo 

agentai“ (N-7).
19.30 „Nepataisomi“ (N-7).
20.30 Savaitės 

kriminalai (N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Karo menas. 
Atpildas“ (N-14).

22.45 Veiksmo komedija 
„Banditės“ (N-14).

0.20 „Pasiutę šunys“ 
(N-14).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Skinsiu raudoną rožę.
7.20 Muzikiniai 

sveikinimai.
8.20 Patriotai (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 

medžiotojai“ (N-7).
15.00 „Bitininkas“ (N-7).
16.00 Reporteris. Orai.
16.50 „Rojus“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Reporteris. Orai.
20.25 „Bitininkas“ (N-7).
21.30 Gyvenimo 

būdas (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Gurovo bylos 4. 

Trys dienos“ (N-7).
1.45 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
2.30 Dokumentinis f. 

„Geriausios nardymo 
vietos“ (N-7).

2.50 „Albanas“ (N-7).

6.50 „Riteris Rūdžius“.
7.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
7.20 „Heidė“.
7.45 Pasaka „Snieguolė. 

Gražiausia iš visų“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 J.Erlicko autorinis 

vakaras. 1 d. 2012 m.
13.15 ARTi. Veidai.
13.30 Stambiu planu.
14.20 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija -  
Visata“. 5/9 s. 

15.15 „Riteris Rūdžius“.
15.30 „Drakoniukas 

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

konvejerio 2“.
16.30 Maistas ir aistros.
17.00 Globalios Lietuvos 

apdovanojimai. .
18.00 Menora (subtitruota).
18.15 Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.35 „Zoologijos sodo 

daktarė 4“.
20.30 Legendos.
21.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“. 6 s. 
21.30 Dokumentinis f. 

„Auksinė komanda“.
22.30 Romantinė drama 

„Santa“  
(subtitruota, N-7).
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 18.00  „Moterų daktaras“  12.30  „Kastlas“  22.55  „Nakties karalienė“ 

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

22.55 „Nakties karalienė“ 
(N-7).

1.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (N-7).

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

2.55 „Midsomerio 
žmogžudystės IX. 
Ketverios laidotuvės 
ir vienos  
vestuvės“ (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).
18.00 „CSI kriminalistai“ 

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

(N-14).
22.00 Eurolygos 

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

23.55 „Naša Raša“ 
(N-14).

0.50 „Kobra 11“ 
(N-7).

1.40 „Daktaras 
Hausas“ (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 „Ekstremalūs žygiai. 

Šventieji  
Kinijos kalnai“.

14.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

15.00 Dokumentinis f. 
„Dingę Hitlerio  
turtai“.

16.00 Kino 
automobiliai.

16.30 „Pamatyti 
vaivorykštę“ (N-7).

17.30 Įdomioji biblioteka. 
Atminimų  
albumai.

18.00 „Moterų 
daktaras“ (N-7).

19.00 „Valdžios tvirtovė“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Siaubingi 
namai.

21.30 „Toledas“ (N-14).
23.00 Balticum TV 

žinios.
23.30 „Fortitudas“ 

(N-14).
0.30 „Prakeiktas metas“ 

(N-14).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00, 20.10 Timo Folkneris laukinėje gam-
toje. 8.15, 21.50, 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 Akvariumų verslas. 15.35, 23.50 Laukiniai 
ir pavojingi. 17.25, 21.05 Banginių karai. 

 SPort1
7.00 NBA krepšinio lyga. Filadelfijos „76ers“ - 
Toronto „Raptors“. 9.10 Prancūzijos „Ligue 1“
futbolo lyga. Paryžiaus „Saint Germain“ - Kano 
„Caen“. 11.10 Italijos „Seria A“ futbolo lygos ap-
žvalga. 17 turas. Vakar. 11.50 „CrossFit Games“. 
Ketvirta laida (moterų bėgimo rungtis). 12.10 KOK 
48 World Grand Prix. Moldova. 2017. 1 d. 14.20 
Dailusis čiuožimas. „Žvaigždžių šou ant ledo“. 
15.20 Italijos „Seria A“ futbolo lygos apžvalga. 17 
turas. Vakar. 16.00 ATP 250 teniso turnyras. Šve-
dija. Finalas. 18.00 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo 
lyga. Paryžiaus „Saint Germain“ - Kano „Caen“. 
20.00 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
20 turas. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 11 laida. Premjera. 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Filadelfijos „76ers“ - Toronto „Raptors“. 
23.10 KOK 48 World Grand Prix. Moldova. 2017. 
2 d. 1.30 Prancūzijos „Ligue 1“ futbolo lyga. 
Paryžiaus „Saint Germain“ - Kano „Caen“.  

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
7.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.30 Smi-
ginis. Pasaulio čempionatas. 11 diena. 12.30 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - Maskvos „Di-
namo“. 14.30 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
12 diena. Tiesioginė transliacija. 18.45 Premier 
lygos apžvalga. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. „Žal-
giris“ - „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 
21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 24.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Real“. 

 euroSPort
7.30, 23.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Keturių kalnų turnyras. 8.30, 15.30 Olimpinės žai-
dynės. 10.30, 18.25, 21.35, 1.15 Žiemos sportas. 
Laida „Chasing History“. 11.00, 2.30 FIFA futbo-
las. 11.15, 14.15, 18.30, 21.00, 4.00 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 12.30, 22.00, 
1.20 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 
15.50 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasau-
lio taurė. Suomija. 16.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 17.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Vo-
kietija. 19.15, 0.05, 5.30 Biatlonas. Komandų 
iššūkis. Vokietija. 21.30 Sporto naujienos. 3.00 
Automobilių sportas. FIA WTCC čempionatas. 

„ViSi KeliAi VeDA Į romĄ“
Komedija. Italija, JAV. 2015.
Režisierė: Ella Lemhagen.
Vaidina: Sarah Jessica Parker, Rosie Day, Raoul Bova.

Megė, norėdama atnaujinti ryšius su dukra Samer, nusprendžia leistis ke-
lionėn į Toskanos kaimuką, kur kadais jaunystėje leido dienas. Vos atvykusi 
Megė susiduria su Luku - buvusiu vaikinu, kuris vis dar gyvena su aštuonias-
dešimtmete motina Karmen. Vaikino išsiilgusi Samer ir slapta nuo sūnaus 
Romoje susituokti norinti Karmen pavagia Lukos mašiną ir leidžiasi Romon.

tV3
22.30

rekomenduoja

„KAro menAS. AtPilDAS“
VeiKsmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Gerry Lively.
Vaidina: Warren Derosa, 
Janet Carroll, Leo Lee.

Neilas Šo - slaptasis agentas. Jis su-
tvarko problemas ir padaro darbus, 
už kuriuos laurai atitenka kitiems. 
Tačiau kai nužudomas Kinijos am-
basadorius, įtarimai krenta būtent 
ant Neilo. Dabar jis privalo sprukti...

„KAlĖDinĖ meilĖS KelionĖ“
romantinė drama. JAV,
D.Britanija. 2011.
Režisierius: David S.Cass Sr.
Vaidina: Natalie Hall, JoBeth
Williams, Greg Vaughan.

Gedėdama savo vyro ir dukters Elė 
nusprendžia šventes praleisti su 
broliu Aronu ir jo vaikais. Kai Aronas 
išvyksta pirkti žemės savo ūkiui, Elė 
sutinka prižiūrėti jo vaikus...tV8

21.20

BtV
21.00

„PAGirioS 3:  
VelniAi Žino Kur“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifianakis.

Mirus Alano tėvui, sunerimę dėl jo 
būklės draugai bei šeima nuspren-
džia jį nuvežti į globos namus, kur 
jis gaus tinkamą priežiūrą. Deja, 
ne viskas taip paprasta. Vyrukai 
vėl pakliūna į bėdą.

lnK
22.30
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Kinas 

Vilnius
FORuM 

CinEMAs 
AKROPOlis

Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.40, 12.50,  
14.50 val. 22-23, 26-28 d. 17, 18.40, 19, 
20.45 val. 22-23 d. 23.30 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.30,  
15.10 val. 22-23, 26-27 d. 18.10 val.  
28 d. 19.10 val. 22-23 d. 22.50 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-24, 26-28 d. 13.10 val. 
22-23, 26-27 d. 20.45 val. 28 d. 21.30 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-24,  
26-28 d. 11, 13.25, 15.40 val. 22-23,  
26-28 d. 18.20, 20.55 val. 22-23 d. 
23.20 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 19.10 val. („MOTERIS“ 
premjera).
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų 
berniukų“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 18.30 val. (LNK kino startas).

FORuM CinEMAs VinGis
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-24,  
26-28 d. 11 val. 22-24, 26-28 d. 13.20 val. 
22-23, 26-28 d. 16.30, 19.20, 21.45 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 11.20 val. 
22-23, 26-28 d. 16.30, 21.40 val.

„Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-24, 26-28 d. 13.40 val. 
22-23, 26-28 d. 18.50 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-24, 26-28 d. 11.30 val. 22-24, 
26-28 d. 13.35 val. 22-23, 26-28 d. 16.20, 
18.30, 20.40 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 18.55 val. („MOTERIS“ 
premjera).
Pamatyk kine: „nuostabus  
gyvenimas (1946)“ (specialus seansas) - 
26 d. 18.30 val.
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų 
berniukų“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 19 val. (LNK kino startas).
SENASIS VINGIS:
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija, N-7) - 22-24,  
26-28 d. 12 val. 22-23, 26-28 d. 16.30, 
18.55, 21.10 val.
„Poilsiautojai: pavydo žaidynės“ 
(komedija, Lietuva, N-13) - 22-24,  
26-28 d. 14.10 val. 22-23, 26-28 d.  
18.40 val.
„Mažasis vampyras“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Nyderlandai, V) - 
22-24, 26-28 d. 12.10 val.
„Ferdinand“ (animacinis f., JAV, V) - 
22-24, 26-28 d. 14.20 val.
„Vaikučiai pagal sutartį“ (komedija, 
Rusija, N-13) - 22-23, 26-28 d.  
16.50 val.
„suburbikonas“ (kriminalinė mistinė 
komedija, Didžioji Britanija, JAV, N-16) - 
22-23, 26-28 d. 21 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija) - 22 d. 16.40 val. 23 d. 
21 val. 27 d. 19 val.
„Dėl viso pikto“ (komedija, Prancūzija, 
Belgija) - 22 d. 18.30 val. 26 d. 19 val.
„Kvadratas“ (drama, Švedija, Vokietija, 
Prancūzija, Danija) - 22 d. 20.30 val. 26 d. 
16.20 val.
„Kaimynė šnipė“ (animacinis f., Danija) - 
23 d. 13.20 val. 28 d. 15.20 val.
„Veidai Kaimai“ (dokumentinis f., 
Prancūzija) - 23 d. 15 val.
„Apie kūną ir sielą“ (drama, Vengrija) - 
23 d. 16.50 val.
„Dėl viso pikto“ (komedija, Prancūzija, 
Belgija) - 23, 28 d. 19 val. 27 d. 17 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
JAV) - 26 d. 14.20 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (kriminali-
nė drama, Malta, JAV, N-13) - 26 d. 21 val.
„Panelė Rugštynė“ (drama, Prancūzija) - 
27 d. 15.10 val.
„Dvilypis meilužis“ (romantinis trileris, 
Prancūzija, Belgija) - 27 d. 20.50 val. 28 d. 
16.50 val.
„C’est la vie!“ (romantinė komedija, 
Prancūzija) - 28 d. 21 val.

MulTiKinO OZAs
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 20 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles“ 
(fantastinė nuotykių komedija, JAV, N-7) - 22 d. 
10.30, 16.15, 19, 21.30 val. 23, 25-28 d. 11.45, 
14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 24 d. 11.45, 
14.15 val.

„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-23,  
25-28 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 
21.45 val. 24 d. 10, 12.15, 14.30 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22, 26 d. 10.30, 12.30, 17.15, 19.15, 
21.15 val. 23 d. 10.30, 13.15, 15.15, 17.15, 
19.15, 21.15 val. 24 d. 10.30, 12.30,  
14.45 val. 27 d. 15, 17, 19, 21 val. 28 d.  
10, 12.15, 17.15, 19.15, 21.15, 22.10 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai  
džedajai“ (fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 
22, 26-27 d. 17, 21 val. 23 d. 17, 21.15 val. 
28 d. 17, 21.45 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai  
džedajai“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 22-23, 
26-27 d. 11, 14, 18.30, 20, 21.45 val. 24 d. 
10.45, 13.45 val. 28 d. 11, 14, 18.45, 20, 21 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 22 d. 10, 
11, 12.30, 13.30, 15, 16, 16.45, 18.45 val. 
23 d. 11, 12.30, 13.30, 16, 17, 18.45 val.  
24 d. 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 val. 26 d. 
10, 11, 12.30, 13.30, 15, 16, 17, 18.45 val. 
27 d. 10.15, 11, 12.30, 13.30, 16, 17,  
18.45 val. 28 d. 10, 10.30, 12.30, 13, 15, 
15.30, 16.30, 17.45, 18.45 val.
„stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija, N-7) - 22 d. 19 val. 23, 
26-27 d. 19.15 val.
„Kaip išgelbėti Kalėdas?“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, N-7) - 22 d. 
12.15, 14.30 val. 23, 26-27 d. 12.15, 14.45 val.  
24 d. 12.15 val. 28 d. 12.15, 14.15 val.
„Meškiukas Padingtonas 2“ (komedija, 
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, V) -  
22-23, 26-28 d. 10, 14.15, 16.30 val.  
24 d. 10, 14.15 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese“ (krimi-
nalinė drama, Malta, JAV, N-13) -  
22-23, 26-27 d. 21 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 23 d.  
11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 27 d. 12 val. 
(specialus seansas mamytėms).

KAunAs
FORuM CinEMAs

Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-24,  
26-28 d. 10.50 val. 22-23, 26-28 d. 15.50, 
19.10, 21.20, 23 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.20 val. 
22-23, 26-28 d. 16, 18.10, 22.40 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-24, 26-28 d. 13.10 val. 
22-23, 26-27 d. 18.40 val.
„naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-23, 26-28 d. 18.50, 20.30 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 15.45 val. („MOTERIS“ 
premjera).
Pamatyk kine: „nuostabus gyvenimas 
(1946)“ (specialus seansas) - 26 d. 20.10 val.
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų ber-
niukų!“ (komedija, Lietuva, N-16) - 28 d. 
18.30 val.

Kino teatruose nuo gruodžio 22 d.
Biografinė muziKinė drama, JAV, 2017
režisierius: MichAel GrAcey

Vaidina: huGh JAckMAn, Michelle WilliAMs, 
ZAc efron, ZendAyA coleMAn, rebeccA ferGuson

filmas anglų KalBa su lietuVišKais suBtitrais

Premjera

„F
or

um
 C

in
em

as
“ n

uo
tr.

 „Didysis  
šou meistras“
„The Greatest Showman“
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Kinas 

CINAMON
Karališkasis baletas: „Spragtukas“- 
28 d. 19 val.
„Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta!“ (komedija, Lietuva) - 
28 d. 20, 22.15 val.
„Naujosios eglutės“ (komedija, 
Rusija) - 22-23, 25-27 d. 22.30 val. 28 d. 
22.20 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D) - 22, 25 d. 21.30 val. 23, 26-27 d. 
20.45 val. 28 d. 14 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į  
džiungles“ (fantastinė nuotykių 
komedija, JAV) - 22 d. 12.15 val.  
23, 26-27 d. 12.30 val. 24 d. 10.30 val.  
25 d. 16.45 val. 28 d. 17.15 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV) - 22-23, 26-27 d.  
14, 16.10, 20 val. 24 d. 13 val. 25 d. 18.15, 
20 val. 28 d. 15, 19.45 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) -  
22 d. 10.15, 11.10, 13.30, 16,  
18.20 val. 23, 26-27 d. 10, 11.10, 13.30, 
16, 18 val. 24 d. 10, 11.10, 13.30 val.  
25 d. 13.30, 16 val. 28 d. 10, 12.30, 15, 
17.30 val.
„Bulius Ferdinandas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) -  
22 d. 12.30, 14.45 val. 23, 26-27 d.  
12.15, 14.45 val. 24 d. 12.30 val.  
5 d. 14.45, 17.45 val. 28 d. 14.15,  
16.45 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai 
džedajai“ (fantastinis f., JAV, N-13) - 
22-23, 26-27 d. 11, 18.30, 21.45 val.  
24 d. 12.45 val. 25 d. 18.30, 21.45 val.  
28 d. 11, 21.50 val.
„Žvaigždžių karai. Paskutiniai 
džedajai“ (fantastinis f., JAV, 
3D, N-13) - 22-23, 26-27 d. 15, 17 val.  
25 d. 13.45, 17 val. 28 d. 16.30,  
19.30 val.
„Viskas tik prasideda“ (komedija, 
JAV) - 22-23, 26-27 d. 19.45 val. 25 d. 
20.30 val. 28 d. 22 val.
„Kaip išgelbėti kalėdas?“ (komedija, 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, N-7) - 
22-23, 26-28 d. 10.30 val. 24 d. 11.45 val. 
25 d. 13.15 val.
„Meškiukas Padingtonas 2“ 
(komedija, Jungtinė Karalystė,  
Prancūzija, V) - 22 d. 10 val. 23-24,  
26-27 d. 10.15 val. 25 d. 14 val. 28 d.  
11.30 val.
„Poilsiautojai: pavydo žaidynės“ 
(komedija, Lietuva, N-13) - 22-23,  
26-27 d. 15, 22 val. 25 d. 15.30, 22.20 val. 
28 d. 12.45, 20.20 val.
„Tėtukas namie 2“ (komedija, JAV) - 
22-23, 26-27 d. 17.30 val. 25 d. 20.10 val. 
28 d. 18.15 val.
„Stebuklas“ (tragikomedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija, N-7) - 22-23,  
26-27 d. 13 val. 25 d. 16.15 val.  
28 d. 13.45 val.
„Trys milijonai eurų“ (komedija, 
Lietuva) - 22 d. 20.30, 22.15 val. 
23, 26-27 d. 18.20, 20.30, 22.15 val.  
24 d. 14 val. 25 d. 19.15, 22.10 val. 
28 d. 22.30 val.

KlAIPėDA
FORUM CINEMAS

Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
„Naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.20, 14.50 val. 
22-23, 26-28 d. 19, 21.20 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.40 val. 
22-23, 26-28 d. 16.10 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-24, 26-28 d. 13.20 val. 
22-23, 26-28 d. 20.50 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-23,  
26-28 d. 16.50, 19.15, 21.40 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 19.30 val. („MOTERIS“ 
premjera).
Pamatyk kine: „Nuostabus gyvenimas 
(1946)“ (specialus seansas) - 26 d. 
18.50 val.
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų 
berniukų“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 18.30 val. (LNK kino startas).

ŠIAUlIAI
FORUM CINEMAS

Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 13.10 val. 
22-23, 26-28 d. 18.30, 21.20 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.20 val. 
22-23, 26-28 d. 16.10 val.
„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-24, 26-28 d.  
12.30 val. 22-23, 26-28 d. 18.10, 20.40 val.
„Naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.30 val. 22-23, 
26-27 d. 17.15 val. 22-23, 26-28 d.  
21.40 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 15.50 val. („MOTERIS“ 
premjera).
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų 
berniukų“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 18.30 val.

PANEVėŽyS
FORUM CINEMAS BABIlONAS

„Didysis šou meistras“ (biografinė 
muzikinė drama, JAV, N-13) - 22-24, 26-28 d.  
15.40 val. 22-23, 26-28 d. 21.40 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, 3D, N-7) - 22-23, 26-28 d. 18.40 val.
„Džiumandži: Sveiki atvykę į 
džiungles“ (fantastinė nuotykių komedija, 
JAV, N-7) - 22-24, 26-28 d. 10.10 val. 
22-24, 26-28 d. 12.50 val.
„Naujosios eglutės“ (komedija, Rusija, 
N-7) - 22-23, 26-28 d. 21.20 val.
„Ryžių karoliukai“ (muzikinė komedija, 
JAV, N-13) - 26 d. 18 val. („MOTERIS“ 
premjera).
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų 
berniukų“ (komedija, Lietuva, N-16) - 
28 d. 18.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kino teatruose nuo gruodžio 22 d.
Komedija, Rusija, 2017
režisieriai: ŽoRa KRyŽovniKovas, 
aleKsandRas KaRpilovsKis,  
aleKsejus nuŽnyj, dmitRijus  
Kiseliovas, aleKsandRas Kotas

Vaidina: ivanas uRgantas, seRgejus 
svetlaKovas, dmitRijus nagijevas, 
Konstantinas ChabensKis, elena  
jaKovleva, julija aleKsandRova iR Kiti

Tradiciškai, kaip ir beveik 
kiekvienais metais, į kino teat
rus sugrįžta šventinė, daugelio 
pamėgta rusų komedija „Eglu
tės“. Tik šįkart bus visiškai ki

tos, dar labiau nuotaikingos, nu
trūktgalviškų nuotykių kupinos 
„Naujosios eglutės“. Žiūrovų 
lauks net penkios kino almana
cho stiliumi pateiktos skirtin
gos, bet tarpusavyje labai arti
mos istorijos apie senąją Ženios 
ir Borios draugystę, nėščiosios 
Snieguolės nuotykius, įsimylė
jusios Galinos ryžtą Naujuosius 
metus sutikti su savo širdies 
draugu gydytoju bei ekstremalų 
vieno ne itin vyriško hipsterio 
ir jo būsimo patėvio žygį į mišką.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Kino teatruose nuo gruodžio 22 d.
Fantastinė nuotyKių Komedija, 
jav, 2017
režisierius: jaKe Kasdan

Vaidina: dwayne johnson, 
Kevin haRt, jaCK blaCK, KaRen 
gillan, niCK jonas iR Kiti

Filmas anglų kalba su lietuviškais 
subtitrais

Prieš 22ejus metus Ala
nas Perišas pateko į nepapras
to žaidimo paslaptingu „Džiu
mandži“ pavadinimu spąstus. 
Žaidimo nusviestas į džiung

les, Alanas turėjo pasitelkti vi
sus sugebėjimus, kad išgyven
tų. Atgal į savo gyvenimą jis 
galėjo sugrįžti tik tuomet, kai 
žaidimas buvo baigtas. Dabar, 
praėjus dviem dešimtme
čiams, istorija kartojasi. Ketu
ri paaugliai atranda paslaptin
gą, seną vaizdo žaidimą. Jį įjun
gę ir pradėję žaisti, jaunuoliai 
pavirsta savo naudojamais ava
tarais ir yra nusviedžiami į 
džiunglių gūdumą.

„Forum Cinemas“ inf.

 „Naujosios eglutės“

Premjera

 „Džiumandži: Sveiki atvykę į džiungles“
„Jumanji: Welcome to the Jungle“

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr. 

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras/KONCertaI

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO 
TEATRAs

22 d. 18.30 val. - F.Lehar „Linksmoji 
našlė“. 3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
23, 27 d. 18.30 val. - P.Čaikovkij 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Choreogr. 
K.Pastor. Dir. M.Barkauskas.
28 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 
4 v. opera (italų k.). Dir. R.Šervenikas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - Marius von 
Mayenburg „Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Claudel 
„Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
27 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman 
„Intymūs pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.
28 d. 19 val. Mažojoje salėje - 
„Nuogas karalius“. Rež. V.Masalskis 
(Klaipėdos jaunimo teatras).

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
22 d. 18.30 val. - Premjera! W.Gibson 
„Dviese sūpuoklėse“. Rež. U.Baialiev.
23, 27, 28 d. 18.30 val. - Premjera! Alfred 
de Musset „Fantazijus“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
22 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Menchell 
„Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
23 d. 12, 12.30, 13, 13.30 val. Teatro fojė - 
T.Kavtaradzė „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Ledi 
Makbet“ (pagal W.Shakespeare’o pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
22, 27, 28 d. 10, 12, 14 val. - J.Ščiuckij. 
Kalėdinė pasaka „Morozko“ (rusų k.).  
Rež. J.Ščiuckij.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukė 
ir Kalėdų burtai su Besmegeniu“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 
2 bilietams.

MEnŲ sPAusTuVĖ
22 d. 15 val. Kišeninė salėje - „Apie meilę, 
karą ir kiškio kopūstus“ (pagal A.Saksės 
pasakas). Rež. A.Giniotis.
22 d. 19 val.; 27 d. 18.30 val. Juodojoje 
salėje - Gyvo garso koncertas „Kumštis“. Aidas 
Giniotis ir Atviro rato aktorių grupė „5 pirštai“.
23 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje - 
„Stebuklingas sodas“ (pagal S.Lagerliof kūrinį 
„Legenda apie Kalėdų rožę“). Rež. S.Degutytė.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Muzikos 
kalba tamsoje“. Rež.: K.Žernytė, L.Peleniūtė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
23 d. 12 val. - M.Macourek 
„Ilgoji pertrauka“. Rež. O.Lapina.
26 d. 12 val. - Premjera! „Bambeklis 
Bajoras“. Rež. A.Giniotis.
26 d. 15 val. - „Kai aš mažas buvau“. 
Rež. V.Žitkus.
26 d. 19 val. - Premjera! „12 naktis“. 
Rež. I.Stundžytė.
27 d. 19 val. - Premjera! „Meilės laiškai“. 
Rež. D.Kazlaukas.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
22 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. 
Rež. O.Koršunovas.
27 d. 19 val. - I.Vyrypaev „Šokis Delhi“. 
Rež. O.Koršunovas.

KAunAs
KAunO DRAMOs TEATRAs

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann 
„Fjorenca“. Rež. J.Vaitkus.
23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). Rež. 
V.Bareikis.
28 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič 
„Skėriai“. Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
22, 23 d. 18 val. - Premjera! I.Kalman 
„Misteris X“. 2 d. operetė. Rež. V.Streiča.  
Dir. J.Janulevičius.
26, 27 d. 18 val. - „Adamsų šeimynėlė“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Streiča. Dir. R.Šumila.

KAunO KAMERinis TEATRAs
26 d. 12, 14 val. - „Megztinis“ (pagal 
D.Bisset pasakas). Rež. G.Aleksa.
26 d. 13 val. - U.Šimulynaitė „Kotonai 
Paryžiuje“. Rež. R.Kimbraitė.
27 d. 15 val. - J.Stunčinskaitė „TI“. 
Rež. A.Gluskinas.
28 d. 18 val. - L.Janušytė „Korektūros 
klaida“. Rež. A.Dilytė.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
22 d. 19 val. - Šventinis koncertas 
„Kalėdų belaukiant“. Atlikėjai: S.Petreikis 
(pučiamieji instrumentai), V.Mikeliūnas 
(smuikas), D.Petreikis (gitara, saksofonas), 
M.Prasniewski (kontrabosas, Lenkija).
23, 26 d. 11 val. Mažojoje salėje - 
„Mergaitė su degtukais“. Rež. D.Ulmytė. Po 
spektaklio - susitikimas su Kalėdų Seneliu!
23 d. 10 ir 14 val.; 26 d. 12 val. - 
„Sniego Senio sapnas“. Rež. S.Jačėnas. Po 
spektaklio - susitikimas su Kalėdų Seneliu!

KlAiPĖDA
KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs

22 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje - 
P.O.Enquist „Lūšies valanda“. Rež. M.Kimele.
27 d. 12 val. Mažojoje salėje - S.Maršak 
„Katės namai“. Rež. D.Rabašauskas.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
G.Grajauskas „Pašaliniams draudžiama“.  
Rež. O.Koršunovas (Klaipėdos dramos teatras).

ŽVEJŲ RŪMAi
22 d. 11 val.; 23 d. 12 val. 
Didžiojoje salėje - Kalėdinė cirko „Amber“ 
programa.
27 d. 12 val.; 28 d. 16 val. Teatro salėje - 
G.Usačas, I.Čepoveckis „Paslaptingas radinys“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
22 d. 18 val.; 23 d. 10, 12, 14,  
16 val. - Kalėdų Senelio namelis.

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

22 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Nuo 
klasikos iki flamenko“. H.Romero (gitara, 
vokalas, perkusija), K.Vaiginis (saksofonai), 
C.E.Calero (vokalas, perkusija), dalyvauja 
styginių kvartetas „Mettis“.
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Šventų 
Kalėdų šviesoje“. Berniukų ir jaunuolių cho-
ras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir vyr. dir. 
V.Miškinis).
26 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdiniai 
kaprisai“. Lietuvos kamerinis orkestras (meno 
vadovas, solistas ir dir. S.Krylov (smuikas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
22 d. 20 val. - Kalėdinis Monikos 
Liu ir „Vilniaus divertismentas“ koncer-
tas. Dalyvauja: Monika Liu, „Vilniaus 
Divertismentas“ orchestra kolektyvas.
26 d. 19 val. Kalėdinis G.Alegri „Miserere“ 
ir G.F.Handel „Te deum“ koncertas. Dalyvauja: 
Vilniaus miesto sav. choras „Jauna muzika“ 
(meno vadovas V.Augustinas), Vilniaus evan-
gelikų liuteronų bažnyčios jungtinis choras 
(vadovės: A.Saldukienė ir R.Kreimerė).

KAunAs
KAunO VAlsTYBinĖ FilHARMOniJA

26 d. 16 val. - „Netikėtos meilės istorijos“. 
Atlikėjai: Vilniaus senamiesčio kvartetas: 
V.Daukšaitė (smuikas), I.Žiutelytė (altas), 
A.Pamerneckytė (violončelė), R.Ležinskas 
(kontrabosas), V.Krasauskas (perkusija). 
26 d. 17 val. - „BaROCK!“ Baltijos gitarų 
kvartetas: Z.Čepulėnas (gitara), S.Krinicin 
(gitara), Saulius S. Lipčius (gitara), 
Ch.Ruebens (gitara). 

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“
22 d. 18.30 val. - „Džiaugsmingų šventų 
Kalėdų“. Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno 
vadovas A.Vildžiūnas). L.Rastokaitė (aktorė, 
vokalas), V.Norkūnas (klavesinas). Klaipėdos 
kamerinio orkestro styginių kvintetas.
28 d. 18.30 val. - „Šventiniai kaprisai“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Meno vadovas, 
dirigentas ir solistas Sergej Krylov (smuikas).

ŽVEJŲ RŪMAi
26 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Kastytis 
Kerbedis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Fantazijus“

XIX a. parašyta pjesė „Fantazijus“ scenoje suskamba šiuolaikiškai: kūrybinė komanda sinchroni-
zuoja pjesės turinį su šiuolaikiniu kontekstu. Spektaklyje skamba grupės „Kabloonak“ gyvai atliekama 
muzika, spektaklis praturtintas „Vogue“ šokio stiliaus elementais. 

Premjera

Gruodžio 23, 27, 28 d. 18.30 val. - 
vilniaus mažajame teatre

režisierė: Gabrielė TuminaiTė

Kompozitorius: Jonas narbuTas

muziKos aranžuotojas:  
Giedrius PuskuniGis

scenoGrafai: mariJa olšauskaiTė, 
JurGis Paškevičius

Kostiumų dailininKė: elviTa brazdylyTė

choreoGrafas: raidas PeTrauskas

vaidina: Tomas rinkūnas, 
marTynas nedzinskas 

taip pat vaidina: daumanTas Ciunis, 
marius čižauskas, arvydas daPšys,  

aGnė šaTaiTė, miGlė PolikevičiūTė,  
rasa JakučionyTė, Tomas sTirna,  

Tomas kliukas, manTas vaiTiekūnas,  
Jokūbas bareikis

Stasio Žumbio nuotr.
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PASUK GALVĄ

SU
DO

KU

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Naksas. Linksmakalnis. 
Yla. Mito. Tora. Kim. Akis. Ovidijus. Na. 
Santimas. Natomis. Rio. Tavieji. Oras. 
Vazas. Anas. Iltis. Ulė. Užvertos. Rimantas. 
Kask. Adiniesi. Omskas. Orios. Kits.
Horizontaliai: Uno. Kaimas. Nikaragvos. 
Suktinis. Sosto. Irka. Lim. Altas. Atomo. 
Tos. Alkova. Visko. Aristas. Belad. AZ. Rai. 
Invalido. Eni. Jais. Mis. Astute. „An“. Soja. 
Nik. Isyk. Minutei. Alini. Alast. Samas. Sėsis.
Pažymėtuose langeliuose: 
ŽValgytuVės. 

„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 gruodžio 26 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą.  
Žinutės kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja - simona Kairytė iš Vilniaus. 
Jai bus įteiktas „Sothys“ mikrogrūdelių 
gelinis šveitiklis.

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“ 
emulsiją 

tamsiems 
ratilams
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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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horosKopai/aneKdotai

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

Profesionalios astrologės 
Lilijos Banaitienės paslaugos 

l

Žąsis klausia gaidžio:
- Ką reiškia, kai sapnuojasi obuoliai?
- Reiškia, kad artėja Kalėdos...

l

Kalėdų naktį jaunuoliui apsireiš-
kęs angelas sako:

- Šiąnakt aš dosnus, jaunikaiti, iš-
pildysiu tavo vienintelį norą. Rinkis iš 
trijų. Ar nori turtų, kokių neturi joks že-
mės gyventojas? Ar išminties, kokios ne-
turi joks žmogus? Ar tokios meilės, kuri 
įžiebia žvaigždes ir uždega poetų širdis?

Sumanus jaunikaitis pasirinko 
išmintį. Angelas išpildė jo norą ir ta-
da paklausė:

- Na, ką dabar pasakysi, Išmin-
tingasai?

Ir Išmintingasis tarė:
- Reikėjo imti turtus!

l

- Kodėl Kalėdų Senelis visuomet 
toks linksmas?

- Todėl, kad jis žino, kur gyvena 
blogos mergaitės.

l

Elnias sako Kalėdų Seneliui:
- Seni, būk geras, sumažink grei-

tį. Aš labai bijau, kai tu šitaip lakstai 
miesto gatvėmis.

Kalėdų Senelis:
- Na, aš irgi bijau. O tu elkis taip, 

kaip aš.
Elnias:
- Kaip?
Kalėdų Senelis:
- Ant posūkio užsimerk!

l

Kalėdų Senelis sėdi prie eglutės 
miesto aikštėje ir kalbina vaikus, ko jie 
norėtų Kalėdoms. Staiga prie jo priėjo 
jauna mergina ir atsisėdo ant kelių. Se-
nis kiek nustemba, bet kadangi ji labai 
meiliai jam šypsosi, tai visgi klausia:

- Na, o ko tu norėtum Kalėdoms?
- Kai ko savo mamai, - atsako ši.
- Kaip gražu iš tavo pusės, - nu-

sišypsojo Senis. - Tai ką gi jai pado-
vanoti?

- Žentą.

aNEkDOTai

Avinui. Stabilios ir ramios 
dienos. Sulauksite daug 
dėmesio ir komplimentų iš 

priešingos lyties atstovų. Ne 
pačios palankiausios dienos finan

siniams reikalams, tačiau norintiems 
pradėti savo verslą labai palankus lai
kas. Palankios dienos stiprinti imuninę 
sistemą. Galite drąsiai atlikti organizmo 
grūdinimo procedūras.

Jaučiui. Kamuos dideli 
troš   kimai pradėti ką nors svar     
baus, reikšmingo, norėsite at 

naujinti savo gyvenimą. Nutraukti 
ryšius su partneriais neskubėkite, nes 

užmegzti ilgalaikius meilės ryšius nėra 
palankus periodas. Stenkitės neišlaidauti, 
o efektyviai naudoti jau turimus resur 
sus. Profesinėje srityje laukia įvertinimas, 
galite būti pakviesti į seniai svajotą vietą.

DvyniAms. Asmeniniai 
santykiai patirs lūžį, jei 
taip nutiko, nebandykite 
sulaikyti antrosios pusės. 

Palanku vykti į keliones, sudaryti 
verslo sutartis. Labai geras metas bus 
žiniasklaidos darbuotojams. Savaitės 
antroje pusėje saugokitės rankų ir 
pirštų traumų, daugiau laiko skirkite 
sau ir savo poilsiui.

Vėžiui. Gali lydėti baimė, 
nerimas, vis dėlto imsite atsi
gauti. Palankus mėnuo meilei, 

šiuo laikotarpiu sutiktas žmogus 
jums žada tvirtus ir gražius jausmus. 
Išradingumas, sumanumas šiuo metu 
padės, o ir fortūna bus jūsų pusėje. 
Palankus laikas SPA procedūroms, 
tačiau neužmirškite, kad tik  teigiamos 
emocijos yra jūsų sveikatos pagrindas.

SVarStykLėmS. Susi
kurkite šventę, jei mylimas 
žmogus pasyvus, imkite inicia 

tyvą į savo rankas. Svarbiausia, 
kad abiem būtų gera. Sudėtingai 

formuosis ryšiai su užsieniu ir tik tei 
singai pasirinkta kolektyvinio darbo 
kryptis, idėjinis šio darbo atnaujini 
mas padės pasirūpinti savimi. Saugo
kite inkstus, venkite kaloringo maisto.

Ožiaragiui. Daug ką 
galite pasiekti ne tik sunkiu 
kryptingu triūsu, bet ir 

nauju požiūriu į darbą. Venkite 
žmonių, gyvenančių liūdesio bei 

nesėkmės vizijose. Galimos pažintys ir 
internetu, tačiau labiau jus žavės gyvas 
bendravimas, palankus periodas atlikti 
vandens, grūdinimosi, sveikati nimo 
procedūras, leiskite sau atsipalaiduoti.

mergeLei. Palaikymą 
gausite iš draugų, lengvai 
seksis užmegzti naudingas 

pažintis, malonių staigmenų 
pažers jūsų antroji pusė. Šiuo 

periodu svarbu vertinti jums rodomus 
jausmus. Profesinėje srityje laukia 
įver tinimas. Meditacija, joga, vandens 
procedūros  bei pasivaikščiojimai gam
toje sustiprins pasitikėjimą savo jėgomis.

Liūtui. Neramus fonas lydės
santykiuose su antrąja puse ir 
darbe, ypač susijusiame su 

finansais bei finansinių doku 
mentų tvarkymu. Neaštrinkite situaci

jos naujais konfliktais, o stenkitės, kad 
rastumėte su pasauliu taikesnį, nuošir 
desnį santykį. Gal ir nepulsite aktyviai 
sportuoti, tačiau daugiau laiko praleisite 
gryname ore, užsukite į baseiną.

ŠAuliui. Būsite energingi,
kūrybingi, sulauksite pasiūlymų
iš užsienio partnerių, pa

jamos bus stabilios, drąsiai 
galite investuoti. Meilė, santykiai 

su vaikais, grožis ir džiaugsmas dabar 
ypač svarbūs. Vieniši savo antrąją pusę 
sutiks trumpose kelionėse. Dažniau 
būkite gamtoje. Saugokitės kojų 
traumų. Palankios vandens procedūros.

skorpionui. Rezultatai 
priklausys nuo jūsų, daugiau 
dėmesio skirkite smulkioms, 

tačiau būtinoms pareigoms. 
Neturintiems antros pusės ši savaitė  

atneš  daug romantikos bei netikėtumų 
meilės fronte. Dažniau būkite gryname 
ore, daugiau laiko skirkite dvasiniam 
tobulėjimui, pašaukimo suvokimui, tam 
padės meditacija.

vAnDeniui. Asmeninis 
gyvenimas tekės įprasta 
vaga, šiuo metu užmegzti 

nauji santykiai bus ilgalaikiai. 
Gali atsirasti naujas pajamų šaltinis. 

Nenustebkite, jeigu pradėsite ruoštis 
naujam virsmui, šiuo metu pokyčiai 
jums labai reikalingi. Venkite skersvėjų, 
daugiau būkite gryname ore, gera nuo
taika padės neprarasti pusiausvyros.

žuVimS. Jausitės ypač 
kūrybingi, nes tai gilaus 
dvasinio atsinaujinimo metas 

jums. Finansinė situacija 
išliks stabili, jeigu neinvestuosite 

į nekilnojamąjį turtą. Seksis meilėje, 
pastebėsite, kad atsiveria galimybių 
užmegzti naujus santykius. Pasistenkite 
daugiau judėti, juk sportas ir gera nuo
taika  jūsų sveikatos pagrindas.

PROGNOZĖ GRuOdžiO 22-28 d.
Geros dienos: 23, 25, 28 d.

BLOga diena: 26 d.

PARADAS. Kiekvienam Kalėdų Seneliui -  

savas transportas. Venecijoje (Italija) su-

rengtas Kalėdų Senelių gondolų paradas.
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