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Šventinio makiažo variacijos pagal kristiną
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„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo datos: Andrius gimė 1986 m. kovo 

26-ąją, o Vaida 1983 m. kovo 8-ąją

n Andrius ir Vaida susituokė 2009 m. rugsėjo 

19-ąją

n Veikla: Vaida yra rinkodaros specialistė ir vadovė, 

o Andrius yra skaitmeninės rinkodaros ir verslo 

ekspertas

n Didžiausias gyvenimo pasiekimas: tiek 

Andriui, tiek Vaidai tai yra šeima

n Gyvenimo filosofija. Andrius sako, jog gyveni-

mas yra perdėm trumpas, ir jis tikrai skuba gyventi, 

visko pasiekti, daug dirbti, išbandyti naujus dalykus ir 

pamatyti kuo daugiau pasaulio. Būtent tam, kad nebūtų 

iššvaistyta nė viena gyvenimo diena, Andrius linkęs į 

visas veiklas pasinerti maksimaliai. Vaida mano, jog 

gyvenimas puikus tuomet, kai žmogus gyvena su meile 

ir gerumu tiek sau, tiek aplinkai. Tuomet gyventi tikrai 

verta.

n Svajonė. Šiuo metu pora nori pasiekti karjeros 

aukštumų ir sėkmės versle tiek, kad būtų savo laiko 

šeimininkai ir galėtų dirbti iš bet kurio pasaulio 

kampelio tada, kai nori, o ne pagal kažkieno primes-

tus grafikus ir reikalavimus. Būtų smagu pasiekti ir 

absoliučią finansinę nepriklausomybę, kad galima 

būtų nemąstyti apie darbą kiekvieną dieną. Andrius ir 

Vaida nori laiko prabangos, kad būtų galima be skubos 

būti su šeima, vaikais, juos lavinti, džiaugtis kartu ir 

mėgautis gyvenimu. 

Dosjė

   Andrius ir VAidA ČepkAi - 
šeima, kurios gyvenime nėra nieko neįmanomo
Prieš didžiausias metų šventes visi  
skubame rūpintis dovanomis šeimai,  
artimiesiems, laukiame jaukaus  
pasibuvimo kartu. Pasak skaitmeninės 
rinkodaros ir verslo eksperto, pernai  
pelniusio LRT metų žmogaus titulą,  
AndRiAus ČePkAus (30) ir jo žmonos - 
rinkodaros specialistės - VAidos (33), nei 
sėkmingi verslai ar kiti materialūs dalykai 
niekada nebus tiek svarbūs ir tokie  
stebuklingi kaip laiminga šeima. Andrius 
net įsitikinęs, jog verslą išlaikyti lengviau 
nei visuomet laimingą ir tvirtą šeimą.  
Beje, garsus verslininkas jau 7 metus  
padeda išpildyti ne tik savo šeimos, bet ir 
kitų Lietuvos vaikų kalėdines svajones.

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė
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Man šeiMa visada 
yra didžiausia 
Motyvacija ir 
stipriausias 
variklis 

Andrius

MuMs labai 
patinka gyventi 
struktūrizuotai, 
pagal Mūsų 
sudarytas 
taisykles, bet tuo 
pat Metu labai 
koMfortiškai

VAidA
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- Iki didžiausių metų švenčių galima 
pradėti skaičiuoti valandas. Jau viskas 
suruošta, dovanos supakuotos? 

Andrius: Mane Kalėdos kiekvienais metais 
užklumpa netikėtai ir nepasiruošusį, tad realiai 
dovanomis aš rūpinuosi paskutinėmis dienomis 
iki švenčių ir kone paskutinėmis akimirkomis. 
Tiesiog iki tol turiu tiek veiklos, kad pasimirš-
ta man, kiek liko laiko iki švenčių. Bet dabar 
jau viskuo pasirūpinta. Ramu... Beje, aš labai 
daug dovanų savo šeimai dovanoju ne per šven-
tes, visai be progos. Galbūt tos spontaniškos 
dovanos man yra svarbesnės, parinktos dėl my-
limų žmonių, o ne dėl to, kad tokios tradicijos.

Vaida: Aš pradedu ruoštis gerokai anksčiau. 
Kam ką dovanosiu, pradedu galvoti jau lapkritį, 
kad nebūtų toks niūrus ir tamsus tas metų lai-
kas ir šventės ateitų greičiau. Tačiau dovanas 
suruošiu likus galbūt porai savaičių iki švenčių. 

- O kas dovanas neša dukrytei Saulei? 
Ji jau turi sąrašą specifinių norų, kuriuos 
įgyvendinti galbūt ne visada lengva? 

Vaida: Saulei dovanas vis dar neša Kalė-
dų Senelis. Mes jam rašome kartu laiškus, 
metame į pašto dėžutę ir laukiame norų iš-
pildymo. Bet štai Saulė lanko darželį ir ten 
Kalėdų Senelis ateina dar gerokai prieš Ka-
lėdas, tad čia ir griūva visa pasaka ir vaikišku 
protu suvokiama logika. Nes ko jam čia pirma 
laiko... Ir čia prasideda mūsų, tėvų, kūrybin-
gumo patikrinimas. Darželio Kalėdų Senis 
duos Saulei mažą dovanėlę ir laišką, kad šio-
ji dovanėlė yra tik išankstinė, o jos laišką jis 
gavo ir tikrąją dovaną nykštukai dar gamina. 

O dar kartais Kalėdų Senis ateina ir pas vi-
sokius senelius, tuomet vaikui iš viso sunku 
paaiškinti, kodėl taip keistai viskas vyksta.

Andrius: Paaiškinti, kodėl dovanas Kalėdų 
Senis dalija dar prieš šventes, yra viena me-
dalio pusė. O kur dar specifiniai Saulės norai? 
Visa laimė, kad mes tuos laiškus Seneliui ra-
šome kartu su ja, turime progą įsidėmėti visus 
reikalavimus. Yra buvę labai konkrečių norų, 
pavyzdžiui, pilis su violetiniais langais, gelto-
nomis žvaigždutėmis, rožinėmis durimis ir ki-
tomis smulkmenomis. Patikėkite, kol suran-
dame panašiausią variantą... (Juokiasi.)

- Kokios būna jūsų šeimos Kūčios, Ka-
lėdos? Kokių turite tradicijų? 

Vaida: Turbūt vienintelė ir svarbiausia 
mūsų tradicija - didžiausias metų šventes pa-
sitikti su tėvais, tiek mano, tiek Andriaus. 
Visi susirenkame pas kuriuos nors po stogu 
ir švenčiame drauge. Dabar jau tėvai suva-
žiuoja į mūsų namus. 

- Kas jums yra didžiausias Kalėdų ste-
buklas?

Andrius: Turbūt būtent tas visos šeimos 
susirinkimas. Juk tai ir yra svarbiausia - šeima, 
ne dovanos, šventės ar papuošti namai ir gau-

siai nukrautas stalas. Man visa ki-
ta yra tik detalės, kurios gali būti, 
gali ne. Bet svarbiausia turėti šei-
mą. Mes abu su Vaida esame užimti 
žmonės, su savo tėvais praleidžiame tikrai ma-
žokai laiko, tad galimybė sutikti Kalėdas vi-
siems kartu ir yra didžiausias stebuklas. 

- Vaida, o namų dekoravimas šven-
tėms tenka tau ar namiškiai prisideda 
lygiomis dalimis?

- Visi namų papuošimai ir kiti šventiniai 
reikalai yra absoliučiai šeimyninis projektas. 
Andrius parvežė eglutę ir visi pasiskirstėme 
labai konkrečiomis užduotimis. Mes su And-
riumi kabinome girliandas, Saulė kabino žais-
liukus, vienas junginėja švieseles, kitas su-
kinėja eglę ir t.t. Svarbu kiekvienam žinoti, 
kas už ką atsakingas. 

- Andriau, tu prieš Kalėdas rūpiniesi 
ne tik jaukiu savo šeimos židiniu, bet jau 
ir aštuntus metus gyvuojančiu projektu 
„Vaikų svajonės“. Pernai LRT tau skyrė 
Metų žmogaus apdovanojimą už labda-
ringą veiklą ir šį projektą. Kaip sugalvo-
jai to imtis? 

- Šį projektą sugalvojome mes su pusbroliu 
Juliumi Gregorausku, prieš bene 7 metus kop-
dami į Monblano viršukalnę. Tiesiog pamąstė-
me, kad juk vis tiek kasmet remiame labdaros 
projektus, siunčiame žinutes, skambiname ir 
pan. Tai kodėl tokio labdaros projekto nesukū-
rus patiems? Juk abu išmanome IT ir savo 
žinias galime panaudoti geriems darbams.  

„LaisvaLaikio“ interviu

Jei žmogus net 
nebeturi svaJonės, 
Jis nebeturi 
motyvaciJos gyventi

Andrius

2015-aisiais Andrius Čepkus gavo LRT Metų žmogaus titulą 
už kartu su pusbroliu Juliumi Gregorausku sukurtą  
projektą „Vaikų svajonės“, padedantį Lietuvos mažiesiems
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ir mūsų projekto pagrindinė mintis 
buvo suvesti žmones - tuos, kurie 
gali padėti, su tais, kuriems reikia 

pagalbos. Mes atliekame organizaci-
nius darbus ir tarpininkaujame. 
Kitas dalykas, kodėl šis projektas tapo ka-

lėdinis... Tiesiog pagalvojome, kad socialinės 
rizikos, prastai gyvenančiose ir sunkiai besi-
verčiančiose šeimose vaikai dažnai iš viso ne-
gauna kalėdinių dovanų, tad jie netenka ir di-
delės dalies šios šventės stebuklo, žavesio. O 
mes su pusbroliu esame svajotojai ir manome, 
kad, jei žmogus net nebeturi svajonės, jis ne-
beturi motyvacijos gyventi. Norėjome vaikams 
padovanoti jų svajonių išsipildymą. 

- Paprastai madinga padėti kitų šalių 
vaikams... Kodėl tu, užaugęs, rodos, tik-
rai puikiomis sąlygomis, pasiekęs viską, 
apie ką svajojai, sugalvojai, jog labiausiai 
žmonių dėmesio, rūpesčio ir dovanų rei-
kia būtent Lietuvos vaikams?

Andrius: Matyt, dėl to, kad reikia pradė-
ti nuo savęs ir nuo savo aplinkos, o tuomet 
jau galima žvelgti plačiau. Lietuvoje yra daug 
vaikų, kuriems turime padėti. Pirmaisiais me-
tais projektas išpildė daugiau negu 300 sva-
jonių, o šiais metais jau išpildysime apie 13 
tūkstančių svajonių. 

Buvo vaikų svajonių, apie kurias sužinojęs 
tikrai susimąsčiau, kaip gerai gyvenam mes 
ir kaip kartais sunku kitiems. Kartą vienas 
12 metų vaikas mums dėkojo už tai, kad pir-
mą kartą gyvenime gavo Kalėdų dovaną. Tai 
nesuvokiama ir taip neturėtų pasaulyje būti. 
Pamenu, kai keli vaikai atsisakė savo svajonių 
ir prašė nupirkti jų mamai vaistų, kurie ne-
buvo kompensuojami, bet labai brangūs. Įsi-
vaizduojate? Tuomet vaistų poreikį mamai 
paviešinome projekto socialinėje paskyroje 
ir labai greitai atsirado žmogus, kuris finan-
savo tų vaistų pirkimą. Tad buvo patenkintas 
ir šis poreikis, ir išpildytos vaikų svajonės. 
Dauguma vaikų svajonių labai buitinės - nuo 
žieminių batų, striukių iki lovų. 

- Lietuvoje daug gerų žmonių?
Andrius: Tikrai taip, ir tai labai maloniai 

stebina. Vienam berniukui reikėjo specialaus 
neįgaliojo vežimėlio, kuris paprastam žmogui 
yra neįperkamas. Jo svajonė buvo išpildyta 
per valandą. Kai man kas nors pasako, kad 
lietuviai yra pikti, neempatiški, šykštūs ir 

džiaugiasi, kai dega kaimyno kluonas, aš at-
sakau, kad tai - nesąmonė. Lietuvoje be galo 
daug gerų, rūpestingų žmonių ir aš tuo įsiti-
kinu prieš kiekvienas Kalėdas. Yra žmonių, 
paprastų, ne įmonių, kurie išpildo po 30-50 
vaikų svajonių patys vieni. Va čia ir yra tikrie-
ji herojai.

- Šis projektas pildo vaikų svajones. 
Tačiau kalbant apie suaugusiuosius, And-
riau, sutinki su mintimi, kad žmonės yra 
patys atsakingi už savo gyvenimo pasie-
kimus, laimę ir gerovę? Nes juk yra tokių, 
kurie visą gyvenimą nori tik gauti... 

Andrius: Žinoma, jei suaugęs žmogus kal-
tina aplinką dėl visų savo nesėkmių, jo galimy-
bės tikrai labai mažos. Niekas ir neturi tavimi 
rūpintis, niekas niekam nieko neprivalo, mes 
esame suaugę žmonės ir ne kas kitas, o tik mes 
patys rūpinamės savo gyvenimu ir jo kokybe. 
Iki 18 metų mumis kaip ir turi rūpintis tėvai, 
bet vėliau kai kuriems sunku persilaužti ir su-
vokti, kad jau patiems teks tvarkytis. Tokiu 
atveju ne vienas permeta atsakomybę neva ant 
valstybės pečių. Tėvai nebeprivalo išlaikyti, bet 
valstybė turi duoti darbą, pašalpą, lengvatą ir 
t.t. Aš esu kategoriškai įsitikinęs, kad nė vienas 
nenusipelno gauti kažką ant lėkštutės, reikia 
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SpontaniškoS 
dovanoS man 
yra SvarbeSnėS, 
parinktoS dėl 
mylimų žmonių, 
o ne dėl to, kad 
tokioS tradicijoS

Andrius

Andrius ir Vaida Čepkai vieningai tikina, 
jog nei karjera, nei pinigai ar kiti dalykai 
neatstos laimingos ir gražios šeimos
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„LaisvaLaikio“ interviu

įprasti kovoti už save, netingėti, dirbti, siekti ir 
tada susikursite tą savo svajonių gyvenimą. Ma-
nau, kad vienas svarbiausių dalykų gyvenime 
yra atsakomybės prisiėmimas. Kuo didesnę at-
sakomybę už save ir savo darbą prisiimsi, tuo 
daugiau ir turėsi. Juk jei gebi pasirūpinti savimi, 
galiausiai gebėsi pasirūpinti ir artimaisiais, o 
galiausiai, prisiimdamas dar didesnę atsakomy-
bę, gal pagaliau galėsi bent šiek tiek pasirūpin-
ti ir savo valstybe. Ir pirmiausia mes turime 
duoti savo valstybei, o ne ji mums. 

- Abu esate be galo veiklūs. Ar nuo-
latinė saviugda, domėjimasis naujais da-

lykais ir nuolatinis darbas ir buvo jūsų 
gyvenimo sėkmės receptas?

Andrius: Aš manau, kad mes vis dar ne-
same atradę konkretaus sėkmės recepto, kad 
jau galėtume pasakyti: „Na, štai, pasiekėme 
viską, apie ką svajojome ir ko norėjome.“ Ir 
dar neaišku, ką čia labiau galima vadinti sėk
me  verslą ir sėkmingą karjerą ar gražią šei-
mą ir dar vieno vaikelio laukimą, mat Vaida 
turėtų man padovanoti sūnų jau vasarį. 

Tiesa, man šeima visada yra didžiausia 
motyvacija ir stipriausias variklis siekti ir nu-
veikti daugiau, dirbti našiau. Nes man pačiam, 
vienam, kaip žmogui nieko ypatingo nereikia. 

Aš visų savo veiklų imuosi tik dėl dviejų da-
lykų  šeimos ir noro savo jėgas išbandyti vis 
naujuose iššūkiuose, naujose srityse. Laimės 
ar sėkmės receptas turbūt iš viso yra sunkiai 
apčiuopiamas reikalas, juk žmonės su metais 
keičiasi, keičiasi jų norai, poreikiai, tad kinta 
ir sėkmės ar gyvenimo suvokimas. 

Vaida: Mes esame iš tų žmonių, kurie dėl 
savo gerovės patys iš savęs daug reikalauja. 
Ypač šis bruožas yra ryški Andriaus asmeny-
bės dalis. Jis visuomet randa ką patobulinti, 
pagerinti ir niekad negalvoja, kad „va, yra 
taip, kaip yra, ir taip bus gerai“. Mes siekia-
me nuolatinio progreso.

Mes esaMe iš tų 
žMonių, kurie 
dėl savo gerovės 
patys iš savęs 
daug reikalauja

Vaida
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- Rodos, sutampa ne tik jūsų gyveni-
mo suvokimas, bet net ir kai kurie po-
mėgiai. Abu mėgstate ekstremalų sportą, 
naujoves, tiesa?

Vaida: Na, yra aspektų, kur mes mąstome, 
suprantame panašiai. Pavyzdžiui, mums labai 
patinka gyventi struktūrizuotai, pagal mūsų 
sudarytas taisykles, bet tuo pat metu labai 
komfortiškai. Kita vertus, turime ir skirtybių. 
Andrius yra kiek hiperaktyvus, jam vis reikia 
veiksmo, veiklos, judėti, daryti. O aš net ryte 
keliuosi valanda anksčiau, kad turėčiau laiko 
ramiai išgerti kavą dažydama blakstienas ir 
nesiversdama per galvą. Manau, mes savo 
skirtybėmis vienas kitą papildome ir tikrai ne-
same kažkokios priešingybės. Esu linkusi gi-
lintis į detales, viską sustyguoti, o Andrius 
mėgsta matyti bendrą vaizdą, nesigilindamas 
į smulkmenas.

Andrius: Kalbant apie pomėgius, yra ir 
panašių, ir skirtingų. Mums labai patinka ke-
liauti, pamatyti kuo daugiau pasaulio. Bet čia 
aš esu ekstremalių sportų - motociklų, bang-
lenčių, kopimo į aukščiausius pasaulio kal-
nus - mėgėjas, o Vaida - ramesnė, nors aš ją 
vis bandau įtraukti į ekstremalius dalykus. Ji 
lanko karatė, kur metų metus gilinamasi į 
techniką, veiksmo atlikimą, o man reikia grei-

to rezultato, veiksmo čia ir dabar. Kai labai 
noriu sustoti, įkvėpti oro ir „surinkti“ save 
atgal, sėdu karpyti savo bonsų. Tai mano ra-
musis hobis, leidžiantis pasidžiaugti akimirka 
ir pailsėti nuo amžino skubėjimo ir darbų. 

- Tai kelionės yra pabėgimas ir nuo 
aktyvios kasdienybės?

Vaida: Man taip. Andrius keliauja dėl ki-
tų tikslų. Jis nenusėdi vietoje, jam nuolat ma-
ga dar ką nors išbandyti, dar kažką atrasti ir 
pamatyti, išmėginti dar vieną ekstremalų 
sportą ir pan.

Andrius: Man kelionės yra tam tikras res-
tartas, nes, kai turiu be galo daug veiklų, verslų, 
darbų ir projektų, smegenys visada įsitempusios 
ir sprendžia aibę klausimų, poilsis tiesiog gyvy-
biškai būtinas. Ir jei tokiame rate tektų suktis 
ilgesnį laiką be pabėgimo plano, įklimpčiau į tą 
pelkę ir prarasčiau motyvaciją, džiugesį... Todėl 
bilietus aš vis perku ekspromtu, pamatau akci-
ją ir perku, o tada, kai jau bilietai rankose, pasa-
kau Vaidai, kad planuotųsi atostogas. 

- Andriau, rodos, tu Vaidai esi pado-
vanojęs ir neeilinę dovaną, susijusią su 
amžinu kelionių troškuliu ir didelėmis 
svajomis, tiesa? 

Andrius: Galima pasakyti ir taip. Tiesiog, 
kai mes su Vaida susipažinome, išsiaiškino-
me, kad abu turime panašių ir labai didelių 
svajonių. Viena tokių - nuosava sala. Aš 
mėgstu žmoną stebinti dovanomis, tad artė-
jant mūsų vestuvėms pradėjau domėtis salų 
kainomis. Na, jos, švelniai sakant, yra kosmi-
nės. Bet pamačiau, kad vienas žmogus - ūki-
ninkas - Havajuose, norėdamas išsaugoti sa-
lą nuo visiško komercializavimo, turimą že-
mės plotą pardavinėjo po pėdą. Tad ir pado-
vanojau Vaidai prieš pat vestuves tą simboli-
nę mūsų svajonę, dar ne visą salą, bet nuo-
savą pėdą žemės Havajuose. Jei laikyčiau 
žmoną ant rankų, visai tilptume tame „skly-
pe“. (Juokiasi.)

Esu katEgoriškai 
įsitikinęs, kad nė 
viEnas nEnusipElno 
gauti kažką ant 
lėkštutės, rEikia 
įprasti kovoti už 
savE, nEtingėti, 
dirbti, siEkti 

Andrius

„LaisvaLaikio“ interviu

Juk tai ir yra 
svarbiausia -  
šEima, nE dovanos, 
švEntės ar papuošti 
namai ir gausiai 
nukrautas stalas

Andrius

Andrius Čepkus dievina aktyvų gyvenimo 
būdą, tačiau kartais jėgas atgauna ir 
akimirka pasidžiaugia prižiūrėdamas 
nykštukinius medelius - bonsus

11

„LaisvaLaikio“ interviu

Vaida: Gavusi tokią dovaną supratau, kad 
mano vyrui tikrai nėra nieko neįmanomo. Jis 
visuomet randa būdų ir priemonių įgyvendin-
ti savo norus ir svajones.

- Jūs kartu jau esate beveik dešimt-
metį. Niekuomet netikėjote tomis pa-
sakėlėmis, neva meilė trunka trejus 
metus?

Vaida: Oi, meilė ribų neturi ir nežinia, ar 
galima sudėti, į kiek metų ji telpa, kiek trun-
ka. Bet nemeluosime, mes, kaip ir tikriausiai 
daugelis šeimų, susidūrėme su pusės metų, 

trejų metų, septynerių metų, vaiko gimimo 
krizėmis ir pan., bet viską ištvėrėme. Reikia 
tiesiog kelti sau klausimus ir į juos atsakyti: 
ar tau reikia šios šeimos, ar reikia to, ką tu-
ri?.. Jeigu reikia, rasi, kaip dėl to pakovoti ir 
išsaugoti. Tuomet nebėra taip sunku nusileis-
ti, atsiprašyti pirmam ir išmokti eiti į komp
romisą.

Andrius: Kol būna jauni, žmonės dažnai 
mano, kad geri ir kokybiški santykiai turi tie-
siog būti, tarsi kokia neginčijama duotybė. 
Bet iš tiesų dėl tos kokybės ir gerumo reikia 
dirbti. Kai tą supratome ir išmokome juos 

puoselėti, viskas susitvarkė. Ir 
kuo ilgiau esi kartu, kuo daugiau 
visko dviese sukuri poroje, tuo ma-
žiau norisi barnių, nesutarimų. Vers-
lą išlaikyti yra daug lengviau nei laimingą, 
tvirtą ir vieningą šeimą. Sukūrus šeimą ir 
atsiradus vaikams, manau, daugeliui kurį lai-
ką būna tam tikras šokas. Tavo gyvenimas 
keičiasi iš esmės ir pats sau jau niekada ne-
būni pirmas ir svarbiausias.

- Ar savo gyvenimo stiliumi bandote 
Saulei parodyti, kad gyvenime nieko nė-
ra neįmanomo? Kokias vertybes jai skie-
pijate?

Andrius: Aš dukrai tikrai noriu parodyti, 
kad ji turi būti savo gyvenimo šeimininkė. 
Mes neverčiame jos tobulai mokytis, lankyti 
kažkokius būrelius, bet rodome, kad mokytis 
reikia ir kad tai suteikia daug laisvės. Moks-
las padės gyvenime daugiau pasiekti, daugiau 
suprasti, atrasti ir t.t. Mes norime, kad Sau-
lė būtų laisvas, laimingas žmogus. 

- Andriau, tu, be šeimos, darbų, pro-
jektų ir hobių, pernai įstojai ir į Lietuvos 
šaulių sąjungą. Kas paskatino? 

 Į Šaulių sąjungą nuėjau tada, kai pradėjo 
vis garsiau būti kalbama apie vienos kaimyninės 
šalies agresiją mūsų šalies atžvilgiu. Man atro-
dė, kad tai teisingas poelgis. Deja, turiu pripa-
žinti, kad nesu pats aktyviausias sąjungos narys, 
nes elementariai nespėju visko, norėčiau tam 
skirti kiek daugiau laiko. Bet dabar, kol laukia-
mės antrojo vaikelio, negaliu tam atsidėti. 

- Esi patriotas? Gintum tėvynę?
 Taip. Eičiau ir ginčiau. Tiesa, man būtų 

priimtina pirmiausia pasirūpinti šeimos sau-
gumu.

- Na, netruks ateiti ir Naujieji. Tai ko 
sau palinkėtumėte ateinančiais, 2017 
metais? 

Andrius: Aš mūsų šeimai palinkėčiau 
naujų galimybių ir išnaudoti jau esamas bei 
skirti laiko sau.

Vaida: Aš ateinančiais metais linkiu 
mums visiems stiprybės susidoroti su visais 
sau jau išsikeltais iššūkiais. O konkrečiai mū-
sų šeimai  kad visi būtų mylimi, sveiki ir 
gražiai sutartume.M
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Supratau, kad 
mano vyrui 
tikrai nėra nieko 
neįmanomo. JiS 
viSuomet randa 
būdų ir priemonių 
įgyvendinti Savo 
noruS ir SvaJoneS

Vaida
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Pasak Vaidos Čepkienės, vienas iš šeimos prioritetų -  
kasdienis bendravimas ir kokybiškas laisvalaikis drauge
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Autorė teigia visada norėjusi, kad jos papuo-
šalai kalbėtų, pasakotų istorijas: „Juk aksesuaras 
dažniausiai visada būna su jo savininku, visada 
arčiausiai kūno, „jaučia“ kiekvieną jo emociją, 
išgyvenimą. O jei dar tas papuošalas dovanotas 
mylimojo, tai jis tau perduoda ir to žmogaus 
energiją, tu tarsi nuolat su savimi turi jo dalelę.“ 
Didžioji dalis naujosios kolekcijos papuošalų pa-
gaminta iš sidabro, kai kurie aksesuarai paauk-
suoti, kiti - pajuodinti. Juvelyrė, paklausta, kodėl 
būtent toks pavadinimas, šypsodamasi atsakė, 
kad kiekvienas anksčiau ar vėliau pradeda rašy-
ti savo istoriją. „Akimis kartais pasakome dau-
giau nei žodžiais. Juk jos niekada nemeluoja. 
Žiūrėdamas žmogui į akis gali jį „skaityti“, - šyp-
sodamasis sakė S.Riteris.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai

Saulius Riteris ir Justina Kazlauskytė
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Juvelyrė ERnESta StatKutė (28) pristatė savo naujausią, maždaug pusmetį 
kurtą kolekciją „Love Story“ („Meilės istorija“). Pagrindiniais istorijos herojais  
tapo olimpinis vicečempionas irkluotojas SauLiuS RitERiS (Ritter, 28) 
ir garsusis mūsų šalies modelis JuStina KazLauSKytė (26), įsiamžinę 
naujosios kolekcijos fotosesijoje. 

tapo meilės istorijos herojais

Juvelyrė Ernesta Statkutė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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grožio paletė

Tendencijos prieskonis
Garbanos ir ryškios lūpos - puikus derinys ruošiantis į prabangią vakarienę ar smagų vakarėlį. Šiuo atveju lūpoms 
parinkau tamsią vyšnių spalvą. Vadinamosios gotikinės lūpos karaliauja tarp populiariausių 2016-2017 m. makiažo 
mados tendencijų. Kadangi makiažo akcentas - lūpos, akims parinkti neutralūs tonai. Vokai padažyti kūno spalvos 
šešėliais ir šiek tiek pridedant subtiliai rudos. Vietoj klasikinio akių kontūro tamsiai rudais šešėliais paryškinta 
blakstienų augimo linija. Kad akys būtų išraiškingesnės, gilesnės, patarčiau rinktis ilgesnes nei natūralios dirbtines 
blakstienas, aš dažniausiai renkuosi kuokštelius.

Šventinio makiažo idėjos pagal 
         Kristiną Ivanovą

Dainininkė, grožio studijos „Kristina“ va-
dovė bei vizažistė Kristina ivanova (29) 
pateikia keletą šventinio makiažo variantų, 
kuriuos pasirinkusios tikrai neprašausite  
ir suspindėsite ištaigingos vakarienės ar 
siautulingo vakarėlio su draugais metu.  
Ji primena, kokių taisyklių vertėtų  
nepamiršti, ir dalijasi savo įžvalgomis.

M
ak

ia
ža

s:
 K

ri
st

in
a 

Iv
an

ov
a.

 F
ot

og
ra

fij
a:

 V
ik

to
ri

ja
 K

uh
lin

s

M
ak

ia
ža

s:
 K

ri
st

in
a 

Iv
an

ov
a.

 F
ot

og
ra

fij
a:

 G
ab

ija
 M

on
ik

a 
Va

in
iu

tė
 (g

ab
ija

.e
u)

  laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  2 3 15

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nemari klasika
Visada pataikysite į dešimtuką, jei pasirinksite klasikinį makiažą - ryškias 
lūpas, vienos spalvos šešėlius, dailiai paryškintas blakstienas ir nubrėšite 
nepriekaištingus akių kontūrus. Žinoma, nupiešti akies kontūrą nėra tokia 
paprasta užduotis. Pateiktame klasikinio makiažo variante ryškaus kontūro 
taip pat nėra, akims parinkti neutralūs šviesūs tonai su subtilia tamsesnių 
spalvų užuomina, šešėliais šiek tiek paryškinta blakstienų augimo linija, 
o akcentuojamos lūpos. Raudona - nemari klasika, nepriklausomai nuo 
vyraujančių tendencijų neišeinanti iš mados. Pasirinkite tinkamiausią sau 
raudonos atspalvį, kurį, jei norite, galite priderinti prie nagų lako atspalvio, ir 
būsite vakaro karalienė. Kadangi esu pasipuošusi 
blizgia suknele ir puošniais auska-
rais, blizgučių makiaže ven-
giu, šiek tiek spindėjimo 
specialia priemone 
suteikiau veido 
odai, kad atrodytų 
skaistesnė. 

Šventinio makiažo idėjos pagal 
         Kristiną Ivanovą

grožio paletė

Ryškios variacijos
Nors vertėtų rinktis, ką norite akcentuoti - lūpas ar akis, eidamos į jaunatvišką ar teminį vakarėlį šiai taisyklei galite ir nusižengti. Šiuo atveju ir lūpos, ir akys padažytos gan ryškiai, tačiau tinkamai viską suderinus makiažas atrodo puikiai. Šiuo atveju parinkti tamsesni rudos tonai. Pati nemėgstu daug blizgesio veide, tad dažniausiai renkuosi matines, neblizgias spalvas. Žvilgsniui gilumo suteikia ilgos blakstienos. Priderinusi kokį nors stiliaus akcentą teminiame vakarėlyje atrodysite tiesiog stulbinamai!
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stilius

Per šventes karaliauja aksomas ir blizgučiai!

Šventinis laikotarpis -  
ypatingas metas, kai esame 
kviečiami į įvairius renginius  
ir vakarėlius. Kad  nereikėtų  
ilgai sukti galvos, kuo  
pasipuošti, žinomos šalies  
dizainerės ir kūrėjos pristato 
savo idėjas, kaip per šventes 
atrodyti tiesiog stulbinamai!

Jei norite per šventes atrodyti ne tik  
gražiai, bet ir tinkamai, būtinai atsižvel-
kite į kvietime nurodytą aprangos kodą. 
Dažniausiai šventiniuose kvietimuose  
nurodyti aprangos kodai yra šie: 

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 

ką sufleruoja aprangos kodas?

Dizainerė agnė 
DeveiKytė („agne 
fashion“). Elegantiška 
A.Deveikytės kurta 
kokteilinė suknelė pui-
kiai tinka kokteiliniam 
aprangos kodui: ja galima 
puoštis ir naujametėje 
šventėje, ir oficialaus 
šventinio vakarėlio metu. 
Rankų darbo pynimai 
ant pečių ir diržo suteiks 
išskirtinumo, tamsiai rau-
dono vyno spalva pabrėš  
moteriškumą, o šį sezoną 
madingas aksomas leis 
pasijusti vakaro karaliene.

Dizainerė Diana vaPsvė (Diana vapsve/
„modi du“). Veiklios moterys dažnai neturi laiko, 
kad susikurtų įdomesnį, iki smulkmenų apgalvotą 
įvaizdį. Kaip tvirtina D.Vapsvė, šiemet jos sukurta 
maža juoda kokteilinė suknelė puikiai tinka beveik 
kiekvienai figūrai, yra šventiška ir universali, o kai nėra 
laiko detaliai apgalvoti savo įvaizdį, ji taps paprastu, 
tačiau neprastu sprendimu. Toks įvaizdis tinka ir 
solidžiai šventinei vakarienei, jaunatviškam kalėdiniam 
vakarėliui, ir Naujųjų sutikimui su draugais.

Savo kurtą suknelę pademonstravo 
dizainerė Diana Vapsvė

    Dianos Vapsves asmeninio albumo nuotr.
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stilius

Per šventes karaliauja aksomas ir blizgučiai!

atveju derinkite plonas, peršviečiamas 
pėdkelnes, dailius aukštakulnius ir delninę 
rankinę. Derinį gali papuošti ir smulkūs 
prabangūs juvelyrikos dirbiniai, ir stambes-
ni, 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 vaka rėliui 
su draugais, svarbiausia apsirengti puošniau, nei 
rengiatės kasdien. Tinka ir patogios suknelės, 

sijono ir blizgių marškinėlių ansamblis, kelnių ar 
netgi džinsų bei palaidinės derinys. Pėdkelnės 
tokiu atveju gali būti ir žaismin    gesnės, o bateliai 
nebūtinai aukštakulniai. Galite rinktis ir masyvius 
papuošalus, šiuo atveju tinka ir bižuterija. Nebūtina 
rinktis ir delninės, tinka daili rankinė ar kuprinė.

ką sufleruoja aprangos kodas?

IngrIda 
rutkauskaItė 
(„Ingrid Inži“). 
Vakarinis žaismingas 

dizainerės kurtas įvaizdis 

„su cinkeliu“, tinkantis ir 

pusiau formaliam, ir kok-

teiliniam aprangos kodui. 

Šį sezoną labai madingas 

aksomas, žalia, samanų, 

tamsi vyšninė, aukso ir 

sidabro spalvos, gėlių 

raštai ir blizgios detalės. 

Rinkdamosios tokią 

suknelę neprašausite, ji 

atitinka mados tendenci-

jas ir atrodo išskirtinai.

VIktorIja 
jakučInskaItė 
(„tiulio fėja“). 
V.Jakučinskaitė kaip 
alternatyvą juodai 
šventėms siūlo 
jaunatvišką šviesią, 
elegantišką ir puošnią, 
tačiau subtilią suknelę, 
puikiai tinkančią ir 
prabangiai vakarienei, ir 
kokteilių vakarui. Su tokia 
suknele tikrai neliksite 
nepastebėta ir sulauksite 
daugybės komplimentų.
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Savo kurtą suknelę pademonstravo 
dizainerė Ingrida Rutkauskaitė

    Ingridos Rutkauskaitės asmeninio albumo nuotr.
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stilius

Sandra Šernė ir 
Ieva GrybauSkIenė 
(„Female“). Žemę sie -
kian ti, prabangi, mote- 
riškumu dvelkianti 
suknelė puikiai tinka ir 
prabangiai vakarienei, ir 
Naujųjų sutikimui. Netgi 
jei vakarėlio tema būtų 
Holivudas ar raudonasis 
kilimas, ji būtų puikus 
pasirinkimas.

dizainerė Toma JankauSkaITė
(„Toma accessories“). Toks 
įvaizdis - dar viena aksomo 
variacija. T.Jankauskaitės kurta 
aksominė suknelė puošni, bet 

lengvai derinama su skirtingais 
aksesuarais, tad su ja nesudėtinga 

atrodyti labai šventiškai, o pakeitus batus ar švarkelį - ir kasdieniškiau. Todėl suknele pasipuošti galima ir šeimos vakarienei, ir draugų vakarėliui.

Modelis: Gabrielė Martirosianaitė
    Gretos Gedminaitės nuotr.Modelis: Oksana Zlatkovaitė

 „Female“ nuotr.
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Vyrams retai reikia laužyti galvą, kuo pasipuošti per šventes,  
juos visuomet gelbsti dailus kostiumas, tinkantis visoms  
progoms. Kiekvienas vyras turėtų turėti bent kelis kostiumus,  
tačiau, kad atrodytų nepriekaištingai, labai svarbu, iš kokio  
audinio jis pasiūtas, taip pat svarbu jo sukirpimas ir pats  
pasiuvimas. Vyriškų kostiumų studijos „TarTan“ specialistai  
pataria, kaip turi atrodyti nepriekaištingas kostiumas. 

❒ Kostiumas turi būti tinkamo dydžio - nei per mažas, nei per didelis.
❒ Švarko rankovės turi būti 1-2 cm trumpesnės už marškinių rankoves, 
o marškinių rankovės turi baigtis ten, kur prasideda nykštys. 
❒ Medžiaga ties pečių ir rankovės linija turi būti tiesi, be įdubos. Ran-
kovė su nedideliu išlinkimu turėtų gražiai kristi žemyn. Švarko ranko-
vės neturi būti susiraukšlėjusios. Stovint neutraliai jos turi kristi tiesiai 
ir laisvai.
❒ Švarko pečių linija turi būti visiškai tiesi ir lygi. Švarko apykaklė ne-
turi būti atitrūkusi nuo marškinių apykaklės ir per daug jos uždengti.
❒ Švarkas turėtų uždengti sėdmenis, o nuleidę rankas ir sugniaužę 
kumščius pirštų galais turėtumėte pasiekti švarko apačią.
❒ Kai užsegama viršutinė švarko saga, jis turi būti tarsi prigludęs prie 
kūno ir negali būti nei per siauras, nei per platus. Jei susisegę sagą 
matote X formos raukšlelę, švarkas jums per mažas.
❒ Švarko nugara turi gražiai atkartoti jūsų pečių, nugaros ir liemens 
įlinkimus, neturi būti raukšlių, įdubimų ar kitokių nelygumų. 
❒ Kelnių apačioje neturi susidaryti armonikos formos raukšlės, priekyje 
turėtų būti vos matomas lūžis, o gale jo visai neturi būti. Kelnės su atvar-
tais turėtų būti trumpesnės, kristi tiesia linija. Priekinė kelnių dalis ne-
turi veržti ar būti per didelė, šonai turi būti gražiai prigludę prie klubų, 
o kišenės neatsiknojusios. Negali susidaryti kelnių maišeliai. Užpakalinė 
kelnių dalis turi kristi laisvai, bet negali matytis jokių nelygumų. 

stilius

Geriausias pasirinkimas vyrams - 

kostiumas

Gaila, bet nusipirkti idealiai tinkantį kostiumą parduotuvėje be-

veik neįmanoma. Vienintelė išeitis - siūtis. Sostinėje įsikūrusi 

vyriškų kostiumų studija „TarTan“ - vienintelis vyriškų drabužių 

salonas, galintis pasigirti ilgamete patirtimi ir klientams pasiūlyti 

itin kokybiškas paslaugas. Kostiumai, paltai, smokingai ar frakai 

salone siuvami tik iš kokybiškų audinių, kurių gamintojai - visame 

pasaulyje žinomi prekės ženklai. Patyrusios darbuotojos padės 

pasirinkti iš plataus audinių asortimento ir patars renkantis trokš-

tamą modelį. Visi drabužiai siuvami atsižvelgiant į kliento pagei-

davimus, figūros ypatumus, pabrėžiant privalumus ir paslepiant 

trūkumus. Jei vertinate kokybę, komfortą ir kitus drabužių išskirti-

numus, geras pasirinkimas - vyriškų drabužių studija „TarTan“ . N
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su „laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida siuvimo ir taisymo paslaugoms

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Vyriškų drabužių studija „TarTan“

Jogailos g.11/2-11, Vilnius

Tel. 8 607 73 130 

El. p. vilnius.tartan@gmail.com

www.tartan.lt

Mildos Aukštkalnytės nuotr.
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Šventinės idėjos

20

Kūčių vakarienės ar kalėdinių pietų su šeima susėsime prie jaukaus stalo, kurio dekoras ne  
mažiau svarbus nei šventiniai patiekalai ar puošni eglutė. Kulinarinių knygų autorė bei televi-
zijos laidų vedėja Beata NicholsoN, pristačiusi stalo tekstilės bei indų kolekcijas, pasidalijo 
keliomis idėjomis, kaip gali atrodyti jūsų šventinis stalas, ir papasakojo, kaip serviruoja savąjį.
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Kad svečiai pasijustų laukiami,  
prie stalo palikite korteles su vardais

  Beata Nicholson:
natūralumas ir kuklumas - visada gera tendencija

Iš tortinės  
galima pasigaminti  
nuostabią žvakidę
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Šventinės idėjos

- Kiek dėmesio pati per šventes skiriate 
stalo puošybai?

- Man svarbu, kad stalas būtų ne „nuogas“, bet 
kartu ir neperkrautas. Aš pati nemoku ir nemėgstu 
stalo perkrauti didžiulėmis puokštėmis ir instaliaci-
jomis, manau, kad dengiant stalą svarbu keli elemen-
tai, kurių nereikėtų pamiršti: staltiesė arba takeliai, 
padėkliukai, žvakės ir koks nors dekoro elementas. 
Žvakes uždegu net ir per eilinę vakarienę. Tiesą sa-
kant, per šventes reikia rasti laiko viskam - 
ir stalui, ir nuotaikai, ir virtuvei, taigi svarbu neper-
lenkti lazdos, stengiantis viską padaryti tobulai ir 
gausiai, svarbu planuoti. Šalia mūsų stalo stovi eglu-
tė. Ji puikiai papuoš ir skleis gerą nuotaiką, bet sta-
las vis tiek nebus tuščias, ant jo bus žvakių, būtinai 
staltiesė ir takelis, papuoštas mažais jaukiais daly-
kais: vaikų užrašytomis vardų kortelėmis, kurios 
gali būti pririštos prie obuolio ar kankorėžio. 

- Kas sezoną pristatomos šventinio stalo 
puošybos tendencijos, o prekybos centruose 
nuolat atsiranda kalėdinių dekoracijų, indų, 
servetėlių... Ar tikrai verta kasmet prisipirk-
ti naujų puošybos elementų?

- Manau, verta nusipirkti keletą gražių dalykų, 
kuriuos ant šventinio stalo galima dėti visada. Pavyz-
džiui, labai gerai atrodo mažos lemputės, gražios žva-

kidės, visada gera investicija yra stalo reikmenys, 
staltiesės, kita tekstilė. Tokie dalykai tarnaus ilgai. 
Manau, ypatingo šventiškumo suteikia ir indai. Sten-
giuosi, kad ant mūsų stalo būtų vienodų indų rinkinys. 
Šiemet valgysime iš mano kurtos kolekcijos indų.

- Ar pati paisote tendencijų? 
- Tendencijų tikrai nepaisau, manau, kad kam 

nors pasidalijus idėjomis daugelis vienu metu ima 
jomis naudotis. Manau, natūralumas ir kuklumas - 
visada gera tendencija.

- Ar kai kurias dekoracijas galima pasida-
ryti patiems, puošybai panaudoti vaisius, rie-
šutus, cinamoną, eglės šakeles ir pan.?

- Žinoma, man patinka, kai dalykai turi keletą 
panaudojimo galimybių. Pavyzdžiui, keletą žvakių 
galima uždėti ant tortinės, šalia padėti žaisliukų, 
eglės šakelių - turėsite puikiausią įspūdingą žva-
kidę. Kankorėžiai, obuoliai ar mažos vazelės su 
nedideliais augalais - visada gražu. 

- Be kokių dekoro elementų neįsivaizduo-
jate šventinio stalo?

- Būtina stalo tekstilė, įvairūs šviesą skleidžian-
tys objektai ir minimalus dekoro elementas - vai-
nikas, vazelė ar kokie nors nedideli augalai.

Puikia puošybos detale 
gali būti prie staltiesės 
ir kitų dekoro elementų 
derančios servetėlės

  Beata Nicholson:
natūralumas ir kuklumas - visada gera tendencija

Stalo dekoravimui puikiai 
tinka vaisiai, riešutai ar 

įvairios šakelės
LAISVALAIKIS
siūlo pasigaminti

Žvakidė iš obuolio
Redakcijos archyvo nuotr.

Cinamonu galite  
dekoruoti žvakes  
indeliuose ar stiklines žvakides

Stiklinėje vazelėje plaukiojanti 

žvakutė gali būti dekoruota 
įvairiais gyvais augalais

Stalo įrankiai puikiai šventiškai 
atrodo sudėti į kalėdinę kojinę

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Morenginis šventinis vainikas  
pagal Liuciną Rimgailę

Dovanos gali būti ir saldžios
Lyg ir įprasta Kūčias sutikti su artimaisiais, o per 
Kalėdas ir Naujuosius susitikti ir su bičiuliais. 
Kad nereikėtų dvigubai sukti galvos tiek renkant 
dovanas, tiek mąstant, ką skanaus atsinešti į 
svečius, renginių organizatorė ir kepyklėlės  
„Liu Patty“ savininkė LiuciNa RimgaiLė tikina, 
kad pasirinkę saldžią dovaną vienu šūviu  
nušausite du zuikius. O jei dar toji dovana bus 
pačių gaminta, abejingų neliks. Taigi „Laisvalai-
kis“ pasidomėjo, kokias saldžias dovanas šiais 
metais siūlo rinktis ir gaminti Liucina.
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„Vainiko“ surinkimas:
Baltyminį vainiką dedame ant padėkliuko, 

ištirpiname apie 50 g baltojo šokolado ir juo 
aptepame tas vietas, kur planuojame dėti kremus. 
To reikia, kad baltymas neištirptų. Jei nenorite 
tepti šokolado, kremus reikia dėti prieš pat patie
kiant, nes morengas labai greitai sudrėgsta!

Ant „vainiko“ dedame maskarponės kremo 
burbuliukus (geriausia tai daryti su tuo pačiu 
konditeriniu maišeliu ir apvaliu antgaliu), tuomet 
su mažesniu antgaliuku išspaudžiame spanguolių 
kremo burbuliukus ir galiausiai papuošiame 
kepinį tuo, kuo labiausiai norisi. Aš pasirin kau 
šviežias uogas ir aplink sudėjau eglišakių, kurios, 
be abejonės, yra tik nevalgomas papuošimas.

ingredientai morenginiam Vainikui:
 5 baltymai (L dydžio kiaušiniai)
 250 g smulkaus cukraus
 1 šaukštelis vyno acto
 1 šaukštelis bulvių krakmolo
 Žiupsnis druskos

gaminimas:
Baltymus su žiupsneliu druskos išplakti iki purumo. 

Dalimis dėti cukrų, kaskart labai gerai išplakant, kad neliktų 
cukraus kristalų. Galiausiai įpilti acto ir įdėti šaukštelį krakmolo, 
gerai išmaišyti.

Blizgią, standžią masę sudėti į konditerinį maišelį su 
apvaliu antgaliu ir išspausti ant kepimo popieriaus burbulus, 
sujungiant į vainiką arba taip, kaip patys sugalvosite. Bet kokia 
forma bus graži! Nebijokite improvizuoti!

Orkaitę įkaitinti iki 150 laipsnių Celsijaus (su vėjeliu). Įdėjus 
baltyminį vainiką, iškart sumažinti iki 120 laipsnių ir kepti apie  
1 val. 45 min. Visgi kiekviena šeimininkė geriau pažįsta savo 
orkaitę, todėl geriausia būtų atsižvelgti į savosios parametrus ir 
galimybes. Morengas turi labai gerai išdžiūti, tad rekomenduotina 
jį pernakt palikti uždarytoje orkaitėje. Jis iš viršaus turi būti sausas 
ir traškus, o viduje šiek tiek drėgnas ir minkštas.

spanguolių kremui reikės:
 250 g spanguolių (gali būti ir šaldytos)
 70 g cukraus
 80 g sviesto
 2 šaukštų apelsinų sulčių
 2 kiaušinių
 2 kiaušinių trynių

gaminimas:
Spanguoles kartu su cukrumi ir apelsinų sultimis sudėti į 

puodą ir kaitinti, kol užvirs. Nuimti puodą nuo ugnies ir pertrinti per 
sietelį uogas, kad atsiskirtų nuo odelių.

Į gautą tyrę sudėti kiaušinius ir trynius, gerai išmaišyti ir vėl uždėti 
ant vidutinės ugnies. Kaitinti nuolat maišant, kol sutirštės (turi atrodyti 
kaip pudingas). Tuomet nuimti nuo ugnies, šiek tiek pavėsinti ir sudėti 
sviestą. Viską gerai išmaišyti ir pastatyti į šaldytuvą, kad apstingtų.

maskarponės kremui:
 200 g maskarponės sūrio
 200 ml riebios grietinėlės
 60 g cukraus

gaminimas:
Visus ingredientus sudėti į dubenį ir išplakti iki puraus 

kremo. Stenkitės neperplakti!

Šventinės idėjos
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Parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

n „Liu Patty“ skanėstus galite rasti Vilniuje, L.Giros g.15

n Daugiau informacijos www.liu-patty.lt

NaudiNga

SaldžioS dovanoS
n tiems, kurie nemėgsta sukiotis virtuvėje, trūksta laiko ar tiesiog neturi kepėjo bei virėjo gyslelės, kepyklėlė  „liu Patty“ siūlo saldžiomis dovanomis pasirūpinti už jus...

Šventinės idėjos
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Kalėdinis rinkinukas, kuris susideda iš zefyrinės  
„sniego gniūžtės“, karšto šokolado gėrimo mišinio,  

macaroons sausainukų ir „Liu Patty“ lazdynų riešutų kremo

Kalėdinis melasos ir medaus 
pyragaitis su šokoladinių 
vyšnių-romo džemu

Veganiškų triufeliukų 
rinkinys

Mišinys kakaviniams „Liu Patty“ keksiukams 
iškepti (su gaminimo instrukcija)

Raudono aksomo tortukas
Gabijos Monikos Vainiutės nuotr.
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Kūčių ir Kalėdų lietuviai neįsivaizduoja be silkės, žuvies, kūčiukų ar kisieliaus,  
tačiau šeimininkėms kasmet tenka labai pasistengti galvojant, kaip paįvairinti  
šventinį valgiaraštį ir nustebinti artimuosius bei svečius. Idėjų šventėms pateikė  
žinomi Lietuvoje žmonės, kurie projekto „Borjomi kalėdiniai stalai“ metu papasakojo 
apie skirtingų šalių švenčių tradicijas bei pasidalino receptais.  
Eimantė juršėnaitė

Kaip tradicinį
švenčių stalą pagardinti
pasaulio skoniais

VoKIetIja
Ypatingas dėmesys stalo dekorui

Verslininkė Rasa MaRtens (40) apie vokiškas tradicijas sužinojo iš savo vyro Johano. neretai 
Kalėdas jo gimtinėje švenčianti Rasa pasakoja, kad šventiniu laikotarpiu Vokietijos miestai ir 
miesteliai gausiai išpuošiami, visur juntama pakili nuotaika. Ji pastebi, jog vokiečiai Kalėdas 
švenčia santūriau nei lietuviai.

„Man, tikrai lietuvaitei, pripratusiai prie Kūčių vakarienės iš dvylikos patiekalų bei gausaus kalėdinio stalo, iš pradžių tai 
buvo sunkiai suprantama. Vokiečiai daug dėmesio skiria ne tik maistui, bet stalo serviruotei. Dažnas vokietis netgi turi 
specialų kalėdinį indų servizą. Ant šventinio stalo gali pamatyti ir porcelianinių elniukų, angeliukų, Kalėdų žvaigždę“, - 
pasakoja R.Martens. Sudarinėdami šventinį valgiaraštį vokiečiai paprastai išrenka 3-6 šeimynos labiausiai mėgstamus 
patiekalus, kurie dera tarpusavyje. Šventės Vokietijoje visų pirma skirtos bendrauti, o ne valgyti, todėl viskas patiekiama 
labai saikingai. Paprašyta išskirti pačius svarbiausius vokiškus šventinius patiekalus, R.Martens pamini salotinę sultenę 
su anties krūtinėle, špinatų sriubą, kalėdinę žąsį, kuri yra vienas pagrindinių šventinio stalo patiekalų, desertą „Rote grut-
ze“ ir pyragą „Kalėdų boba“. „Vokiškos bulvių salotos su sūdyta lašiša yra vienas iš šventinio valgiaraščio patiekalų. Šis 
patiekalas mano vyrui Johanui itin gerai pavyksta. Kiekviena vokiečių šeima turi savo salotų receptą. Vieni jas gamina 
šiltas, kiti su grietine, treti su majonezu. Be šio užkandžio mes jau nebeįsivaizduojame savo Kalėdų“, - teigia R.Martens.
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Salotų ingredientai (6 porcijos)
 2 kg bulvių
 1 didelis svogūnas
 6 vidutinio dydžio marinuoti agurkai
 250 ml daržovių arba vištienos sultinio
 3 valg. šaukštai balto vyno acto
 2 valg. šaukštai „Dijon“ garstyčių
 200 g majonezo
 šlakelis marinuotų agurkų skysčio

Gaminimas:
Pasūdytame vandenyje išvirkite bulves su 
lupena. 

Išvirtas atvėsinkite, nulupkite ir supjaustykite 
plonais griežinėliais. Tuomet užvirkite sultinį ir 
jame 2-3 minutes virkite smulkiai supjaustytą 
svogūną. Praėjus porai minučių supilkite 
actą, nuimkite nuo viryklės ir leiskite atvėsti. 
Atvėsintą sultinį pilkite ant bulvių ir leiskite 
šiek tiek pastovėti. Smulkiai supjaustykite 
marinuotus agurkus ir dėkite į bulvių masę.
Atskirai paruoškite padažą. Majonezą 
išmaišykite su šlakeliu marinuotų agurkų 
skysčio. Pilkite viską į salotas ir gerai 
išmaišykite. Leiskite padažui gerai įsigerti į 

salotas, o tuo metu papuošimui galite smul-
kiai supjaustyti šviežių svogūno laiškų. 

Sūdytos lašišos ingredientai  
(6 porcijos)
 1 kg lašišos filė
 100 g rupios jūros druskos
 150 g cukraus
 1 citrina (tik žievelė)
 5 rūšių pipirų mišinys
 50 g svogūnų laiškų
 50 g krapų

Gaminimas:
Išvalykite lašišą, atsargiai išimkite ašakas. 
Išklokite indą folija ir ant jos supilkite 
75 g cukraus, 50 g druskos ir pusę 
citrinos žievelių. Tuomet dėkite lašišą į 
indą, apibarstykite likusiais prieskoniais, 
krapais, pipirais. Uždenkite lašišą folija 
ir dėkite į šaldytuvą marinuotis 20-24 
valandoms. 
Marinuotą lašišą nuplaukite šaltu vandeniu 
ir nusausinkite. Pa  puo     šimui apibarstykite 
smulkintais svogūnų laiškais ir krapais. 

Vokiškos bulvių salotos su sūdyta lašiša

skonio kodas

Daugiau šventinių  
receptų rasite 
www.kaledos.borjomi.lt
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Ingredientai (4 porcijos)
 2 kg antis
 9 apelsinai
 stiklinė balto vyno
 sviesto kepimui
 druskos pagal skonį
 rozmarino pagal skonį

Gaminimas:
Pirmiausia gerai išvalykite antį, pašalinkite 
riebalus, ištrinkite ją druska, apibarstykite 
rozmarinais. Prieskonius barstykite tik 
iš vidaus. Gilioje keptuvėje ištirpinkite 
sviestą ir jame iš visų pusių apkepkite 
antį. Tuomet įpilkite balto vyno, leiskite 

jam išgaruoti. Iš 3 apelsinų išspauskite 
šviežių sulčių ir jas supilkite ant anties. 
Taip pat sudėkite griežinėliais sup-
jaustytus 3 apelsinus. Troškinkite antį 
mažiausiai 45 min. virš mažos ugnies. Tik 
pačioje troškinimo pabaigoje pagardin-
kite antį druska. Kol antis troškinasi, 
nupjaustykite vieno apelsino žievelę (tik 
oranžinę dalį). Nedideliame puode ar 
prikaistuvyje užvirinkite vandenį, sudėkite 
žieveles ir pavirkite 3 min. Tuomet jas 
išimkite ir gerai nusausinkite. Ant anties 
dar išspauskite dviejų apelsinų sultis bei 
suberkite apvirtas žieveles.

ITALIJA
Kai kuriuos patiekalus  
gamina ne vieną dieną

Kaip ant savo kalėdinio stalo lietuviams padėti ir gabalėlį Italijos, atskleidė 
„Kulinarijos studijos“ šefas Džanas LuKa DemarKas (Gian Luca Demarco, 33). 
ne vienus metus Lietuvoje gyvenantis italas tikina, jog per šventes stengiamasi 
pabrėžti itališkos virtuvės kasdienį nepaprastumą.

Dž.L.Demarkas pasakoja, kad Kalėdos Italijoje - tai pati svarbiausia metų šventė, mėgstama 
kiekvieno italo. Ši tauta kaip jokia kita moka sukurti šventinę atmosferą, o per Kalėdas jų stalus 
papuošia patiekalai, pagaminti pagal daugybę metų puoselėjamus ir iš kartos į kartą perduodamus 
receptus. Žinomas virtuvės šefas pabrėžia, kad itališkos virtuvės išskirtinumas - tai jos subtilumas. 
Todėl ir per Kalėdas vengiama įmantrių patiekalų iš ne kiekvienam prieinamų ingredientų. Itališkas 
šventinis stalas neįsivaizduojamas ir be jūros gėrybių, ant stalo paprastai puikuojasi ir antis. Ji 
gali būti gaminama labai įvairiai, naudojant skirtingus padažus. „Man su Kalėdomis labiausiai 
asocijuojasi apelsinų kvapas. Kai mintimis nuklystu į vaikystę, atsimenu antį, keptą balto vyno ir 
apelsinų padaže“, - teigia Dž.L.Demarkas. 
Saldumo kalėdiniam stalui paprastai suteikia šventinis pyragas Pan di Natale. Jis išsiskiria ne 
tik gamybos procesu, kuris trunka net kelias paras, bet ir galiojimo laiku. Savo skonio savybes 
jis visiškai atskleidžia tik „subrendęs“ - praėjus ne mažiau kaip mėnesiui nuo pagaminimo. Šį 
išskirtinį pyragą gardinti galima bet kuo - šokoladu, įvairiu glaistu, vaisiais ir kitais skanėstais.
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Gruzija
Kalėdos lūžtančiais stalais, bet be dovanų

Jau 8 metus Lietuvoje gyvenanti atlikėja 
Šorena DžaniaŠviLi (28) gimė ir augo 
Tbilisyje. nors vilniuje ji jaučiasi įleidusi 
šaknis, tėvynės labai pasiilgsta, ypač 
šventiniu laikotarpiu. Ji papasakojo apie 
gimtinės tradicijas ir atskleidė, kurie 
patiekalai jos mėgstamiausi. 

Paprašyta išskirti pačius svarbiausius gruziniškus 
šventinius patiekalus, Šorena pamini lobianį, 
chačiapurį, pchalį, baklažanų suktinukus ir 
adžapsandalį. „Be abejo, pagrindinis gruziniškas 
šventinis patiekalas yra sacivis. Per Kalėdas ir 
Naujuosius metus jį gamina visi gruzinai. Ant 
stalo pamatęs sacivį iš karto gali suprasti, kad jau 
atėjo šventės! Iki šiol atsimenu, kaip vaikystėje 
ruošdavomės šventėms ir man tekdavo padėti 
gaminti padažą šiam patiekalui. Mano pagrindinė 
užduotis būdavo supjaustyti svogūną ir česnaką, 
susmulkinti prieskonines žoleles“, - sakė Šorena. 
Kūčių naktį lietuviai stengiasi, kad ant stalo 
būtų 12 patiekalų, o Gruzijoje didžiuliai stalai 
nukraunami maistu kiekvienos šventės metu. 
Kaip ir Kalėdas ar Naujuosius gruzinai mielai pamini visas religines šventes. Ten maisto kultūra labai svarbi tradicijų dalis. Vis dėlto 
Šorena pripažįsta, jog per šventes dažniausiai jai tenka dirbti, tad nelabai lieka laiko sukiotis virtuvėje. Retai ant Šorenos šventinio stalo 
puikuojasi ir gruziniški patiekalai. „Man labai patinka visi lietuviškų Kūčių patiekalai: ir žuvis, ir silkė, ir kūčiukai, ir kisielius... viskas 
labai patinka“, - šypsojosi ji. Nors lietuviškų ir gruziniškų švenčių valgiaraštis skirtingas, kitos švenčių tradicijos - labai panašios. 
Gruzinai taip pat puošia eglutę, skirtumas tik tas, kad dovanų po ja nebūna. „Šventiniu laikotarpiu gruzinai išvengia panikos, kylančios 
ieškant dovanų, tėvynėje mes jomis tiesiog nesikeičiame“, - šypsojosi Šorena.

Ingredientai
 800 g vištienos arba kalakutienos
 1 raudonoji paprika
Padažui: 
 320 g graikinių riešutų
 2 šaukštai sviesto
 1 svogūnas
 1 šaukštelis miltų
 2 skiltelės česnako
 2 šaukštai vyno acto
 ryšelis žalios kalendros
 prieskonių mišinys „Chmeli-suneli“
 šafranas
 1 stiklinė sultinio
 prieskoniai, druska

Gaminimas:
Paruoštą vištą apvirkite. Tuomet api -
barstykite ją druska, prieskoniais, aptepkite 
riebalais ir iškepkite orkaitėje, po to sup-
jaustykite porcijomis ir sudėkite į puodą.
Paruoškite padažą. Smulkiai pjaustytą 
svogūną apkepkite svieste, po 10 min. 
įberkite miltų. Kruopščiai viską išmaišykite 
ir pamažu plona srovele supilkite sultinį, 
actą, įberkite druskos, sumeskite kapotus 
ir sugrūstus žalumynus, trintą česnaką ir 
prieskonių mišinį „Chmeli-suneli“.
Šiame padaže vištieną dar patroškinkite 5-10 min. Sugrūskite riešutus su paprika ir masę praskieskite šafrano antpilu bei 
sultiniu. Viską sukrėskite į padažą su vištiena. Nuimkite sacivį nuo ugnies, atvėsinkite. Į lėkštes sudėkite vištienos gabalėlius  
ir apliekite juos padažu, apibarstykite žalumynais. Sacivis patiekiamas kaip šaltas užkandis.

Ingredientai (1-2 pyragams)
 miltai (geriausiai tinka  00 tipo 
kviečių miltai) 950 g
 sviestas (pirmoji dozė) 200 g
 cukrus 290 g
 mielės 40 g
 šiltas vanduo 400 g
 razinos 300 g
 cukruoti apelsinai 150 g
 kiaušinių tryniai 210 g
 druska 5 g
 apelsinų aromatas 4 g
 sviestas (antroji dozė) 100 g

Gaminimas:
Suberkite miltus į didelį dubenį. 
Šiai duonai sviestą reikės dalinti į 
dvi dalis - pirmąją, didesnę, dėsime 
maišymo pradžioje, o mažesniąją - 
pabaigoje. Pirmąją sviesto dozę 
pjaustome mažais gabaliukais 
ir dedame į duobelę. Sumuškite 
kiaušinius. Atskirai sumaišykite 
vandenį su mielėmis, kol šios ištirps. 
Viską supilkite į miltų duobelę. Gerai 
išmaišykite ir minkykite tešlą. Tešlą 
reikia minkyti nuo savęs, delno 
apatine dalimi ją stumiant į priekį. 
Gerai išminkę ir suformavę vientisą 
tešlą, suberkite cukruotus apelsinus, 
razinas. Sudėkite antrąją sviesto dalį - 
100 g - ir viską gerai išminkykite. 
Suformuokite duonos formą ir dėkite 
į skardą. Uždenkite medvilniniu 
audeklu ir keturias valandas lai-
kykite tešlą 22-23oC temperatūroje. 
Pyragas pakils, todėl atkreipkite 
dėmesį, į kokią skardą dedate pyragą. 
Pagal visas italų tradicijas, duonos 
paviršiuje padaromas nedidelis 
kryžiaus formos įpjovimas. Duoną 
kepkite 170oC temperatūroje apie 30 
minučių. Kai atvės - apibarstykite 
cukraus pudra ir patiekite ant 
šventinio stalo. 

Sacivis (šalta vištiena arba 
kalakutiena graikiškų riešutų padaže)
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Mums pasitinkant Naujuosius metus įprasta domėtis, ko laukti savo sėkmių ar meilių frontuose. Tačiau astrologė VaiVa BudraiTyTė 
tikina, jog ne mažiau svarbu žinoti, ką ateinantis ugninis Gaidys žada kiek globalesniame kontekste, ką jis atneš ne tik žmonėms,  
bet ir visai Lietuvai ar pasauliui. 

Kokie bus Ugninio Gaidžio metai 
Lietuvai ir pasauliui?

NAUJŲJŲ METŲ KODAS
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Kiekvienam

Lietuvai baigiasi vienas sunkesnių 
periodų. Nors ekonomistai dar planuo-
ja sunkius ateinančius metus, žvaigž-
dės rodo, kad nuo vasario situa cija ge-
rės. Ateinančiais metais bus priimti 
seniai vilkinami palankūs Lietuvai 
įstatymai. Džiaugsis pensininkai. Ryš-
kės konfrontacija tarp seno ir seniai 
užmiršto, bet šiuo metu lyg ir naujo, 
tai bus juntama iki pavasario. Vasario 
pabaigoje viskas sąlyginai aprims  
iki rugsėjo. Sunkiausias metas Lietu-
vai - sausio pabaiga iki vasario vidurio, 
rugsėjis, spalis, gruodis. Rugsėjį ir 
spalį galimi ypač dideli pasikeitimai 

valdžioje, didelis skandalas, susiprie-
šinimas. Visus metus labai trūks vie-
nybės valdžios struktūrose, vieni ki-
tus peiks, vieni kitiems kaišios paga-
lius į ratus. Dažnam lietuviui bus sun-
ku atrinkti pelus nuo grūdų. Na, bet 
nebūtume lietuviai, jei nukabintume 
nosį. Artimiausiais metais, tikite tuo 
ar ne, vis tiek sulauksime geresnio 
gyvenimo. 

Nuo rudens galime tikėtis šiek tiek 
didesnio gimstamumo. Stiprės tenden-
cija kurti tvarkingas šeimas, o ne laisvai 
gyventi be įsipareigojimų. Tai tęsis iki 
2019 metų.

Kokie bus Ugninio Gaidžio metai 
Lietuvai ir pasauliui?

Lipimas per galvas bus juntamas 
ir valstybių santykiuose: stiprieji dar 
labiau ir agresyviau engs silpnesnes 
valstybes, darys joms nepageidauja-
mas įtakas. Visame pasaulyje bus 
juntama tendencija, kad žmonės nori 
didelių ir labai didelių permainų. Pir-
mą metų pusmetį didžiausią galvos 
skausmą Europos vadams kels emi-
grantų, pabėgėlių problemos. O ant-
rąjį metų pusmetį didžiausias dėme-
sys bus skiriamas senstančios Euro-
pos problemoms.

Ukrainos neokupuotoji dalis 
2017-aisiais pajus nedidelį palengvė-
jimą, žmonių nuotaikos bus gerokai 
optimistiškesnės, ukrainiečiai pasijus 
geriau gyvenantys. Vyriausybė priims 

palankius sprendimus dėl bendradar-
biavimo su Europos Sąjunga. Nuo 
2017-ųjų okupuota Ukrainos dalis nuo 
laisvosios dalies ekonomine prasme 
eis griežtai skirtingais keliais. Nuo šių  
metų tos dvi Ukrainos dalys bus vis 
labiau panašesnės į Šiaurės ir Pietų 
Korėją.

Rusijos agresija nemažės, bet eko-
nominė gerovė nuo ateinančių metų 
vėl pradės augti. Regis, bus panaikin-
tos kai kurios Rusijai taikytos sankci-
jos. Bet tai nesustabdys smarkiai didė-
jančio  nepatenkintų žmonių skaičiaus. 
Inteligentija pradės aktyviau burtis į 
visuomenines organizacijas, kritikuo-
jančias  valdžios vidaus ir užsienio po-
litiką.

Tai labai aktyvūs metai. Labiau-

siai jų gėrį pajus darbštieji, ypač tie, 

kurie mėgsta rutininį darbą ir nepa-

vargsta nuo jo. Kurie kantriai kapsto 

vieną ir tą patį, ieškodami to vienin-

telio aukso grūdo. Sėkmė lydės tuos, 

kurie atkakliausi, labiausiai užsispy-

rę, nesibaidydami, neabejodami, net 

lipdami per kitų  galvas siekia savo 

tikslų.
Tai kūrybinių, ryškių asmenybių 

metai. Žmonių, kurių minioje neįma-

noma nepastebėti. Puikūs metai žmo-

nėms, kuriems ateinančių metų veiklo-

je būtina stipri valia. Tiems, kurie jau-

čiasi neturį valios, puikus metas ją ug-

dyti, - šiuo metu reikės daug mažesnių 

pastangų norint pasiekti gerų re-

zultatų. Ir tiems, kurie pradėjo moky-

tis kažko naujo, nusprendė nuo Nau-

jųjų metų sportuoti, laikytis dietos, 

žengti tvirtą žingsnį sveikos gyvense-

nos link ir t.t. Tinka visos veiklos, sti-

prinančios valią, ambicingiausių planų 

kūrimas ir vykdymas.
Kokių profesijų atstovams seksis 

labiausiai? Geresnio gyvenimo gali ti-

kėtis matomi žmonės, kurių darbas - 

rodyti savo gražų kūną ar aštrų protą: 

modeliai, aktoriai, politikai, dizaineriai 

ir pan. Daugiau darbinėje veikloje pa-

sieks atviro būdo, bendraujantys žmo-

nės, uždarieji intravertai sėkmės turės 

palaukti iki 2019 m.

Lietuvai

Pasauliui

NAUJŲJŲ METŲ KODAS
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Reikėtų pasirūpinti šventinio vakaro detalėmis. Šiais metais ypač 
reikėtų atkreipti dėmesį, kaip kinai puošia savo darbines patalpas, kad 
sektųsi, - jie derina raudoną spalvą su juoda. Pasak jų, šios spalvos 
atneša aktyvumą, turtus ir veiklos ilgalaikiškumą. Aišku, sėkmei už-
tikrinti jie būtinai pastato nors nedidelį akvariumėlį, apskaičiavę, kuri 
vieta pagal fengšui tinkamiausia.

Akmenimis tinka puoštis ne tik patiems, bet ir puošti interjerą, ku-
riame sutiksite Naujuosius. Tikriausiai Lietuvoje sunkiai gausite raudonų 
akmenų imitacijų, bet tikrai lengva pasigaminti raudonų akmenų patiems. 
Paimkite bet kokius namuose turimus akmenis ir nudažykite raudona 
tempera ar guašu, - kuo turit, tuo ir dažykit, dažų rūšis visai nesvarbu. 
Svarbiausia, kad po švenčių dažai lengvai nusiplautų. Akmenis reikia su-
dėti į krūvelę, ypač palanku, jei galima sudėti vieną ant kito, nuo didžiau-
sio iki mažiausio. Jei gaila akmenis dažyti, galite juos suvynioti į raudoną 

popierių ar raudoną foliją. Taigi pietvakarių pusėje sudėkite 
akmenis, pastatykite dubenėlį su gėlu vandeniu, puiku, 
jei dubenėlis bus blizgaus metalo. Į tą pačią vietą pa-

berkite grūdų, nepamirškite padėti kelis vaisius ir la-
pinių daržovių ar salotų. Toks kampelis jūsų namuose 

pritrauks gerovę ir puikią sveikatą. Interjerą galima puoš-
ti ryškių, blizgių  spalvų  girliandomis, gaidžio ir vištų sim-
boliais. Po švenčių paaukotų Gaidžiui vaišių negalima val-

gyti patiems, išneškite į lauką laukiniams paukščiams 
ar žvėreliams ar atiduokite savo augintiniams.

Spalvos ir šventinis stilius
Šiais Ugninio Gaidžio 

metais sėkmę neš raudona 
spalva. Ji reiškia aktyvumą, 
darbštumą, proto judrumą ir, 
aišku, seksua lumą bei vai-
singumą. 

Moterims bus papras-
čiau, beveik kiekviena da-
ma spintoje turi raudoną 
suknelę ar palaidinę, sijo-
nėlį, žodžiu, kažką raudo-
no. Sunkiau bus vyrams, 
na, bet jiems puikiai tiks 
raudonas kaklaraištis, var-
lytė ar marga kaklasaitė. 
Nebijokite eksperimentuo-
ti su blizgančiais drabu-
žiais. Taip pat Naujųjų me-
tų naktį ir ateinančiais me-
tais puikiai tiks geltoni, 
oranžiniai ir juodi atspal-
viai bei spalvos. Šiais me-
tais ypač  palanku puoštis 
raudonais akmenimis - ru-
binais, granatais ir t.t.

Nors tikrieji Ugninio Gaidžio metai pagal kinų horoskopą ateis tik sausio 28-ąją, Lietuva juos pasitiks įprastai,  
keičiantis kalendoriniams metams. Astrologė VAiVA BUdrAitytė tikina, jog pasitinkant Ugninį Gaidį ypač 
svarbu žinoti, kuo dekoruoti namus, ką dėti ant šventinio stalo, kaip dabintis patiems ir ko šiukštu geriau nedaryti.

Interjero detalės

NAUJŲJŲ METŲ KODAS
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Naujametis stalas
Stalą denkite raudona ar geltona, marga ar net juoda staltiese. Ant sta-

lo būtinai raskite vietos žvakei - gyva ugnis valo erdvę. Šiais metais neeks-
perimentuokite su maistu, Gaidys mėgsta natūralų, kuo paprastesnį mais-
tą. Gaminkite paprastus, įprasto skonio senuosius patiekalus. Tiks silkė su 
svogūnais ir actu, silkė su džiovintais grybais, šiais metais pats laikas pri-
siminti lietuvišką balių klasiką - baltą mišrainę, šonkauliukų kelmą. Tiems, 
kurie jau esate seniai tuos patiekalus užmiršę, bus labai smagu prisiminti. 
Paklauskite vyresnės kartos šeimos moterų, jos tikrai patars ir primins 
senuosius patiekalus. Būtinai ant stalo privalo būti daug daržovių ir vaisių. 
Turtus ir gerovę pritrauks pilno grūdo duonos, pyrago gaminiai. 

Turtams pritraukti kinai per Naujuosius gamina pinigėlio formos 
koldūnus. Jei tingite patys pasigaminti, tikrai jums tuos koldūnėlius pa-
gamins bet kuris kinų restoranas. Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad 
šiais metais prie šventinio stalo šiukštu negalima vaišintis paukštiena.

 Dovanos 
Dovanos turėtų būti kuklios, šiais metais svarbiausia dėmesys 

ir dovanos prasmė. Negalima dovanoti neporinių dalykų. Pavyz-
džiui, vieno gaidžio be vištelės, vieno pyragaičio, nelyginio pinigų 
kiekio. Palanku dovanoti mąstymą skatinančius, protą lavinančius 
žaidimus, šachmatus ar šaškes, muzikos instrumentus, vadovėlius, 
konstruktorius ir pan.

NAUJŲJŲ METŲ KODAS

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Vidurnakčio ritualai
Naujametinio vakaro metu idealu užstalę keisti šokiais, vėl už-

stalė ir toliau - vėl šokiai. Šiais metais negalima viso vakaro praleis-

ti prie stalo ar televizoriaus, būtina judėti. Puiku, jei pasikviesite 

draugų, - švęskite audringai. Vidurnaktį neužmirškite daug triukš-

mauti, šaudyti petardas ir fejerverkus, piktosios dvasios išsigąs ir 

pabėgs, o geri dalykai apsigyvens jūsų namuose.

Tiems, kurie negalės sutikti Naujųjų metų, kaip nori, gal bus 

komandiruotėje ar gulės ligoninėje, o gal šventinę naktį linksmins 

kitus, nesvarbu kas vyktų, jūs puikiai galėsite atšvęsti Naujuosius 

ir pagerbti ateinantį Gaidį sausio 28-ąją.

Kaip pritraukti sėkmę
2017-iesiems?
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Kolektyvo vakarėlis - ne tik galimybė neformaliai pabendrauti su kolegomis, bet ir savotiškas darbuotojų patikrinimas,  
juk per visą šventę kolegos ir vyresnybė neabejotinai jus vertins.

ElgEsio kodas

Vakarėlis darbovietėje.

Kada atvykti ir kaip pasisveikinti
Ateiti į renginį geriau laiku. Jeigu suplanuotas furšetas, galite leisti sau pavėluoti, bet ne daugiau kaip 20 minučių. Pirmiausia, ką 

būtina padaryti, - pasisveikinti su aplinkiniais. Čia yra keletas niuansų. Kasdieniame gyvenime viskas daugmaž aišku: vyras pirmas 

sveikinasi su moterimi, o jaunesnis - su vyresniu. Bet, kai kalbama apie dalykinį etiketą, taisyklės šiek tiek keičiasi. Pirmas sveiki-

nasi pavaldinys, o paskui - viršininkas. Išimtis - tik situacija, kai viršininkas įeina į patalpą, kur sėdi jo darbuotojai. Tokiu atveju šefas 

pirmas turi ištarti pasisveikinimo žodžius. Pagal dalykinį etiketą rankos spausti nebūtina. Jeigu jums tiesiog patinka šis ritualas, ne-

pamirškite: moteris pirmoji ištiesia ranką vyrui; o jeigu paspaudėte ranką vienam iš bendradarbių, teks tą patį padaryti ir su likusiais. 

Jeigu norite pasisveikinti su kolega iš kito skyriaus ir su juo iki tol matėtės vos keletą kartų arba visai nesimatėte, o bendravote te-

lefonu ir elektroniniu paštu, būtinai prisistatykite ir paaiškinkite, kas toks esate. Pavyzdžiui: „Labas vakaras, aš - Marija/Tomas. Mes 

su jumis matėmės konferencijoje Rygoje.“ Nereikia gluminti žmogaus, verčiant jį įtemptai svarstyti, su kuo jis kalbasi.

Šventinio etiketo taisyklės
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Parengė Milda KUNSKAITĖ

❍ moterys prie stalo sėdasi pirmos;
❍ nepradėkite valgyti, kol vaišių nebus pasiūlyta 
visiems svečiams, vyrai turi laukti, kol pradės valgyti 
šalia sėdinčios moterys;
❍ kad nesusipainiotumėte su stalo įrankiais, reikia 
įsidėmėti paprastą taisyklę: pradėti reikia nuo tų, kurie guli 
toliausiai nuo lėkštės; paprastai dedami šakutė ir peilis 
užkandžiams, paskui įrankiai žuviai, o arčiausiai lėkštės 
dedama šakutė ir peilis karštiesiems mėsos patiekalams;
❍ neleistina valgio ant šakutės dėti peiliu - imkite 
tiek, kiek galite pasmeigti viena šakute;
❍ gerti pradedama tik po bendro tosto;
❍ kai atkemšamas naujas butelis, vyras iš pradžių 
įpila truputį vyno sau, o paskui įpila damai;
❍ vyras pila vyno moteriai, sėdinčiai iš dešinės, 
kaire ranka, o sėdinčiai iš kairės - dešine;
❍ kalbantis su kolega prie stalo, nereikia pasisukti į 
jį visu stuomeniu, kitaip kaimynas iš kitos pusės bus 
priverstas žiūrėti į jūsų nugarą.

ElgEsio kodas

Galima jus pakviesti?
Šokiai - viena iš pagrindinių šventinio vakaro pramogų. 

Čia taip pat esama tam tikrų taisyklių.
❍ Kviečia, suprantama, vyras, čia neverta išradinėti dviračio, 

galima pasinaudoti standartine fraze: „Leiskite jus pakviesti.“
❍ Kreipimasis „Gal pašoksime?“ tinka tik labai artimiems 

pažįstamiems, šiaip jo geriau vengti.
❍ Kviesdamas nepažįstamą moterį, vyras turi prisistatyti.
❍ Moteris gali priimti kvietimą, gali ir atsisakyti, atsisa-

kymo priežasties aiškinti nebūtina, užtenka paprasčiausiai 
atsiprašyti.

❍ Jei moteris dukart atsisakė šokti, pagal etiketo taisykles 
vyras nebeturėtų eiti prie jos trečiąjį kartą.

❍ Porai einant į šokių aikštelę, vyras pasiūlo moteriai įsi-
kibti į parankę, jeigu salėje ankšta - praleidžia ją į priekį.

❍ Šokdami partneriai turi žiūrėti vienas į kitą, o ne į ap-
linkinius.

❍ Šokiui pasibaigus, vyras lydi damą į vietą, praleisdamas 
ją į priekį.

❍ svečiai lėtai juda aplink stalą ir iš eilės dedasi 
maisto bendra šakute arba šaukštu, kurį įsidėjus 
reikia padėti atgal, šalia patiekalo;

❍ lėkštė laikoma kairėje rankoje, šakutė dedama 
ant jos;

❍ galima ant lėkštės statyti ir taurę, jeigu reikia 
pasisveikinti su kuo nors iš dalyvių;

❍ užkandžių lėkštėje neturi būti prikrauta daug, 
geriau prie stalo prieikite keletą kartų;

❍ pagal etiketą į tą pačią lėkštę nedera dėti žuvies 
ir mėsos patiekalų, o jeigu norite suvalgyti ir 
viena, ir kita, priimta pradėti nuo žuvies;

❍ desertui reikalinga atskira lėkštutė;

❍ signalas, kad furšetas baigiasi, yra patiekiama 
kava, kai kada su ja ir brendis. Jeigu norite paska-
nauti abiejų gėrimų, kavos puodelį reikia paimti į 
kairę ranką, o taurelę - į dešinę.

Prašom prie stalo!
Taigi pasisveikinote su bosu ir bendradarbiais, o dabar pats laikas pereiti prie pagrindinės bet kurios šventės 
dalies, tai yra vaišių. Elgesio taisyklės priklauso nuo to, koks yra vakarėlio formatas.

Iki pasimatymo!
Jeigu norite išeiti iš vakarėlio, teks palūkėti, kol išeis vadovybė. Pa-gal etiketo taisykles išvykti namo anksčiau už vyresnybę yra nepagarbu.❍ Ruošdamiesi išeiti, palaukite pašnekesio pauzės ir atsisveikin-kite su pašnekovais. Jeigu stovėjote grupėje žmonių, kuriems buvote pristatyti vos prieš keletą valandų, galima nueiti ir be atsisveikinimo žodžių, užtenka tiesiog linktelėti.
❍ Jeigu jums reikia išeiti daug anksčiau, negu baigsis šventė, pa-sistenkite tai padaryti nepastebimai, kad savo pavyzdžiu „neužkrės-tumėte“ kitų svečių.
❍ Jeigu dauguma svečių jau išsiskirstė, pasekite jų pavyzdžiu; likti restorane šventei pasibaigus neverta.
Jeigu jūsų firmoje priimta keistis dovanėlėmis, suvenyrais pasirū-pinkite iš anksto. Dalykinio etiketo specialistai mano, kad šventinės dovanėlės bendradarbiams neturi būti brangios. Įteikdami kolegai per-nelyg brangų daiktą, jį verčiate pasijusti nepatogiai. Be to, visiškai ne-būtina, kad dovanos būtų susijusios su šventine tematika. Pirkti dova-ną viršininkui geriausia visam skyriui, sudėtinai, taip turėsite galimy-bę nupirkti tikrai gerą daiktą, juk vadovui atkišti pigų suvenyrą yra negražu. Dovanotasis daiktas pirmiausia turi būti kokybiškas: jeigu nutarėte pirkti aplanką dokumentams, tegu jis bus natūralios odos, jei-gu paveikslą - autorinis darbas, o ne kopija.

Jeigu tai furšetas Jeigu tai banketas
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Scena

Kristupo
Kaledos

www.kristupofestivaliai.lt

M
p r i s t a t o

MONIKA LIU (vokalas) 
GIEDRIUS NAKAS (fortepijonas) 

MARIJUS ALEKSA ( a ieji)
DOMAS ALEKSA (bosinÎ gitara)

ketvirtadiená, 19 val.
v. K tr n  a n i e 12 29

SANTA MONIKA
Kamerinis vakaras su Monika Liu 

Festivalio draugai

12 26 18:00

SASHA SONG, 
 

 

12 30 19:00

 

12 31 21:00

Dovanokite šiltas emocijas 
mylimiausiems!

12 31 17:00 ir
19:00

4-asis festivalis

laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  2 3 35

 Įdomybės

atsitiktinai rastas 
leonardo da vinčio 
piešinys

Paryžiuje atsitiktinai rastas Leonar-
do da Vinčio (Leonardo da Vinci) pieši-
nys, vertinamas 15 milijonų eurų. Pasak 
šaltinių, kovo mėnesį gydytojas pensinin-
kas, prašęs neskelbti jo pavardės, atnešė 
į aukcionų namus „Tajan“ pluoštą pie-
šinių, priklausiusių jo tėvui, kuris gyve-
no centrinėje Prancūzijos dalyje.

„Tajan“ darbuotojas Tadi Pratas 
(Thaddee Prate), apžiūrėdamas 15 at-
neštų darbų, atkreipė dėmesį į Šv.Sebas-
tijono, pririšto prie medžio, atvaizdą. 
Ekspertai nustatė, kad šio piešinio tušu 
autorius yra Leonardas da Vinčis. Jis 
buvo nupieštas 1482-1485 metais.

saudo arabijoje nusiųsta į 
kalėjimą be galvos 
apdangalo pasirodžiusi 
moteris

Policija Saudo Arabijos sostinėje su-
laikė moterį, kuri viešumoje nusiėmė hi-
džabą (galvos apdangalas, - red. past.) ir 

pasidalino šio drąsaus poelgio nuotrau-
komis „Twitter“ paskyroje.

Policijos atstovas Favazas al Mai-
manas (Fawaz al Maiman) neįvardi-

no moters, tačiau keli tinklalapiai nu-
statė moters tapatybę ir nurodė, kad tai 
Malaka al Šehri (Malaka al Shehri). Mo-
teris, paviešinusi nuotrauką, kurioje ji 
pagrindinėje sostinės gatvėje pozuoja be 
hidžabo, socialinėje žiniasklaidoje sulau-
kė daug neigiamos reakcijos.

F.al Maimanas teigė, kad policija la-
bai konservatyvioje Saudo Arabijos ka-
ralystėje veikė laikydamasi savo pareigos 
stebėti „paprastų vertybių pažeidimus“.

Anot pareigūno, moteris „Twitter“ pa-
skyroje paviešino savo nuotrauką, kurioje ji 
stovi šalia populiarios Rijado kavinės, tačiau 
nedėvi musulmonų galvos apdangalo. Sau-
do Arabijoje reikalaujama nešioti hidžabus.

20 metų amžiaus moteris nugabenta 
į kalėjimą ir, pasak pareigūno, dar ap-
kaltina už tai, kad atvirai kalbėjo apie 
draudžiamus santykius su vyrais. „Ri-
jado policija pabrėžia, kad šios moters 
veiksmai pažeidžia šios šalies įstatymus“.

Naftos turtingoje šalyje moterims tai-
komi vieni griežčiausių pasaulyje apri-
bojimai. Tai vienintelė šalis, kurioje ne-
leidžiama moterims vairuoti. Į viešumą 
eidamos moterys privalo prisidengti nuo 
galvos iki kojų pirštų.

Eltos inf.

 trumpai

Regis, žmonija gavo raštišką Jėzaus Kris-
taus egzistavimo liudijimą, atsiradusį dar 
jam gyvenant. Jis yra minimas keliose va-
dinamosiose švininėse knygose.

nedūlėjanti biblioteka

Informacija apie „švininių knygų“ atradi-
mą yra prieštaringa. Pagal vieną versiją, jos 
2008 m. buvo rastos oloje Jordanijoje - atseit 
jas iš dalies išplovė potvynio vanduo. O vietos 
beduinas jas aptiko ir atkasė. Ola, kurioje gu-
lėjo knygos, yra ypatinga: kai kuriais duome-
nimis, joje slėpdavosi krikščionys jau 70-ai-
siais mūsų eros metais. Jordanijos beduinas 
knygą perdavė kitam beduinui, gy-
venančiam Izraelyje, Hasanui 
Saidai, kad jis padėtų jas 
parduoti. Šis pradėjo kon-
sultuotis su ekspertais ir 
taip apie radinį sužinojo 
mokslininkai. Pagal kitą 
versiją, kurią paskui išpla-
tino pats H.Saida, „švininės 
knygos“ visada buvo pas jį, 
jas rado jau jo senelis prieš 
100 metų. Taip pat krikščio-
nių oloje.

2011 m. keletas knygų 
pateko į brito profesoriaus 
egiptologo Deivido Elkingtono 
(David Elkington) ir jo žmonos 
Dženifer rankas. Iš jų visuomenė ir sužinojo 
apie knygų egzistavimą. Prieš 5 metus ši 
žinia tapo sensacija, bet sukėlė ir daug dis-
kusijų. Pasak mokslininkų, knygų yra 70. Jo-
se pasakojama apie paskutinius Jėzaus Kris-
taus gyvenimo metus, jo nukryžiavimą ir 
prisikėlimą. Vienoje knygoje neva yra Jeru-
zalės planas, nupiešti kryžiai, ant kurių buvo 
nukryžiuotas Jėzus ir plėšikai.

Knygų dydis įvairus - vienos kreditinės 
kortelės dydžio, kitos mažesnės arba dides-
nės, kaip pasas. Jų lapai - švino plokštelės, 
sujungtos švinine viela. Ant plokštelių - dau-
giausia simboliai, ne išgraviruoti, o įlydyti, 
hebrajų, aramėjų, senovės graikų kalbomis. 
Pasitaiko hieroglifų, ženklų grandinių, prime-
nančių šifrą. Ir piešinių.

klastote net nekvepia

Pirminė metalurginė analizė parodė: lakš-
tai greičiausiai buvo pagaminti pirmajame mū-
sų eros amžiuje. Todėl D.Elkingtonas ir tvirti-

no, kad knygas rašė tie, kas realiai matė Jėzų 
Kristų. Viename lape stambiu planu pavaizduo-
tas žmogaus veidas. Tai Jis - spėjo mokslinin-
kas, švinines knygas pavadinęs svarbiausiu 
radiniu žmonijos istorijoje, pagal reikšmę už-
temdančiu legendinius Negyvosios jūros riti-
nėlius, rastuosius 1947 m. „Jėzaus portretui“, 
aišku, toli iki meninio tobulumo. Bet vertingas 
pats vaizduojamasis liudijimas, juk jokių įtiki-
namesnių Išganytojo egzistavimo įrodymų nė-
ra. Jais negalima laikyti net Evangelijų, nes jos 
atsirado praėjus šimtams metų po nukryžiavi-
mo ir yra surašytos pagal žodinius pasakojimus, 
perduodamus iš lūpų į 
lūpas.

Suprantama, istorikai ne-
buvo linkę tikėti, kad knygos su tokiais 

vertingais liudijimais - autentiškos. Buvo spė-
jama, kad jos yra arba klastotė, arba atsirado 
gerokai vėliau, tai yra, ne Dievo Sūnaus gyve-
nimo Žemėje metais. Ir štai neseniai buvo gau-
ti rezultatai tyrimų, kuriuos atliko profesoriai 
Rodžeris Vebas (Roger Webb) ir Krisas Džei-
nesas (Chris Jeynes) iš Sario universiteto. 
Mokslininkai palygino knygų šviną su tuo, ku-
rį gamino romėnai prieš daugiau kaip 2000 me-
tų. Švinas pasirodė esąs identiškas. Papildomai 
profesoriai pastebėjo, kad knygų švinas nepa-
sižymi net minimaliu radioaktyvumu, kuris bū-
dingas šiuolaikiniams pavyzdžiams dėl nesu-
skilusio polonio. Ir dar: švininių knygų pusla-
piuose yra korozijos pėdsakų, tokių, kurie ne-
galėjo susidaryti per keletą šimtų metų, tik per 
tūkstančius. Suklastoti tokių pėdsakų neįma-
noma jokiais būdais. Išvada: knygos yra tikros. 
Dabar jos saugomos Jordanijoje ir yra prieina-
mos mokslininkams. Taigi laukia nauji atradi-
mai. Švininės knygos būtinai bus iššifruotos, 
išverstos ir išleistos.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Patvirtintas 
švininių knygų autentiškumas
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Kino gerbėjai neabejotinai pažįsta britų kilmės aktorių DžuDą Lo (Jude Law), mat jis 
sukūrė ne vieną įsimintiną vaidmenį ir pavergė daugelio žiūrovų širdis. Tačiau 44 metų 
gimtadienį gruodžio 29-ąją švęsiantis aktorius mano, jog šlovės ir karjeros aukštumų 
jis pasiekė ne vien nuosekliu darbu. Pasak jo, populiarumas Holivude kartais gali būti 
pasiekiamas lengviau, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.

n Džudas gimė 1972-ųjų gruodžio 29-ąją, 
Londone, Jungtinėje Karalystėje
n Visas aktoriaus vardas yra: Deividas Džudas Lo 
(David Jude Law)
n Būdamas septyniolikos buvo išmestas iš 
mokyklos, mat tuometis filmavimasis seriale jam 
buvo didesnis prioritetas nei mokslas
n 2011-aisiais aktorius dalyvavo Baltarusijoje 
vykusiuose gatvės protestuose, kurie buvo rengiami 
prieš Aleksandro Lukašenkos valdymą
n Džudas yra penkių vaikų tėvas. Trijų vaikų 
susilaukė su buvusia žmona Seide Frost (Sadie 
Frost): sūnų Referčio (Rafferty) ir Rudžio (Rudy) bei 
dukros Airis (Iris). Ketvirtojo vaiko - dukros Sofijos 
(Sophia) - susilaukė su buvusia gyvenimo drauge 
Samanta Burk (Samantha Burke). Na, o 2015-aisiais 
penktąjį vaiką - dukrą Adą (Ada) - jam pagimdė 
jau buvusi mergina, čekų kilmės dainininkė Ketrina 
Harding (Catherine Harding)
n Supermodelis Keitė Mos (Kate Moss) yra 
aktoriaus dukros Airis krikštamotė
n Dėl vaidmens Džudas pasiryžęs bet kam, kartą jis 
net išmoko groti saksofonu
n Didžiausias Lo noras - kada nors suvaidinti 
filme užsienio kalba. Ypač jam patiktų, jei tai būtų 
prancūzų kinas
n Abu aktoriaus tėvai buvo našlaičiai
n Džudas mano, jog niekuomet nebūtų pasiekęs 
tokių karjeros aukštumų, jei filmuose nebūtų nė 
karto apsinuoginęs
n Kartą žiniasklaidai aktorius atskleidė, kad jo 
mėgstamiausias žodis yra „tėtis“ 

FakTai

DžuDas nemėgsTa
l Imtis to, kam nejaučia pašaukimo, 

aistros ir motyvacijos. Kitaip tariant, pri-
siversti daryti tai, ko nemėgsta, jam vel-
niškai sunku.

l Nepatinka pasikliauti tik sėkme ir 
tikėtis geriausio bet kokioje situacijoje. 
Džudas įsitikinęs, kad pasisekimo galima 
sulaukti tik atkakliai dirbant, siekiant už-
sibrėžtų tikslų ir netingint. 

l Nemėgsta, kai jam yra klijuojamas 
žvaigždės įvaizdis. Jam keista, kad žmonės 
domisi aktorių ar dainininkų asmeniniu 
gyvenimu, skaito apie jų problemas ar 
džiaugsmus. Įžymybes jis neretai pavadina 
didžiausiais visuomenės veidmainiais.

DžuDui paTinka 

l Kai jis vertinamas už savo 
pasiekimus aktorystės srityje, 
tiek teatro scenoje, tiek kine, o 
ne už tai, kaip jis atrodo. 

l Turėti vietą, į kurią visada 
malonu grįžti. Ir tai yra jo gim-
tasis Londonas. Čia aktorius jau-
čiasi it žuvis vandenyje. 

l Nors asmeniniai santykiai 
aktoriui klostėsi nepavydėtinai, 
jis tikina, kad didžiausią gyveni-
mo džiaugsmą suteikia būtent 
vaikai ir laikas, praleistas drauge 
su jais. Parengė  

Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Kas išgarsino aktorių  
visame pasaulyje?

DATOS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Plačiau apie tai, kaip Justė Žičkutė sutiks Naujuosius - 39 p.

2016 m. gruodžio 23-29 d.

Kokią staigmeną  
naujametę naktį pateiks 

Justė Žičkutė?
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Esu... INFORMACINĖS televizijos žiūrovė...

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,4%
TV8 3,4%
TV1 3,2%
TV6 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,5%

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

Lietuvos rytas TV 5,3%
TV1 3,3%
TV6 3%
Info TV 2,9%
TV8 2,9%

NTV Mir Lietuva 2,5%
PBK 1,9%
REN Lietuva 1,2%
LRT Kultūra 1%
Liuks! 0,2%

TV3 16%

LNK 14,7%

BTV 7,5%

TV3 19,7%

LNK 16,4%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,2

2 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 11,1

3 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 10,4

4 TV3 ŽINIOS TV3 10,3

5 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 9,6

6 VALANDA SU RŪTA LNK 9,4

7 NUO...IKI LNK 9,2

8 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,2

9 KK2 LNK 9,1

10 VIENAS NAMUOSE 3 TV3 8,5

Duomenys: TNS LT, 2016 m. gruodžio 12-18 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Atidėtas žiūrėjimas 
7,1%

Atidėtas žiūrėjimas 
6,8%

BTV 7,4%

LRT Televizija  
8,4%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,8%

Kiti  
kanalai 22,5%

Kiti  
kanalai 19,4%

✔ Dažniausiai žiūriu...
Pastaruoju metu mielai žiūrėdavau projektą „Muzikinė kaukė“. 

Jame dalyvavau ir pati, tad žinau, kad prie televizoriaus ekranų sėdė-
davo ir mano giminės bei draugai. Kai yra laiko, žiūriu įvairius rea-
lybės šou: „X Faktorių“, „Žvaigždžių duetus“. Bet labiausiai mano 
dėmesį traukia žinios, jas stengiuosi žiūrėti kiekvieną vakarą. Jeigu 
reikia televizijos dėl fono, įsijungiu muzikinius kanalus.

✔ TV įsijungiu, kai norisi...
...greitai gauti naujos informacijos, aktualijų arba kai norisi pail-

sėti ir gerai praleisti laiką namuose.

✔ MėgsTaMiausias laiDų VeDėjas...
...be konkurencijos, manau, Mantas Stonkus. Man patinka tai, 

kaip jis veda televizijos laidas. Žmonės, kurie turi gerą humoro jausmą, 
man visuomet patiks labiau už tuos, kurie nuolat dėl ko nors niurzga 
ir yra viskuo nepatenkinti. Taip pat patinka ir „radistai“ - Jonas Nai-
nys bei Rolandas Mackevičius. Jų duetas televizijoje man taip pat at-
rodo puikus.

✔ TeleVizija yra...
...tokia, kokia yra ir visuomenė. Ką žmonės žiūri, kuo jie domisi, 

tas jiems ir rodoma. Man, žinoma, norėtųsi daugiau intelektualesnių 
laidų, kokių nors biografijų. Džiaugiuosi laidomis, kurios skatina 
mąstyti, įsijausti, dalyvauti. Tačiau šiais laikais yra tiek kanalų, kad 
kiekvienas gali išsirinkti ką nors tinkamo sau. 

✔ žiūrėTi TeleViziją VerTa, nes...
...dabar, kai visos pramogos yra labai brangios ir net į kiną norint 

nueiti kainuoja kone penkiasdešimt eurų su visais skanėstais, tai te-
levizija yra vienas pigiausių pramogų variantų. Pasigamini ką nors 
skanaus ir išsirenki, ką žiūrėti vienam ar kartu su šeima.

Parengė Ringailė STulPiNaiTė-GvilDėIrmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nors dainininkė ir laidų vedėja NIJOLĖ PAREIGYTĖ-RUKAITIENĖ (32) 
mėgsta žiūrėti įvairius muzikinius ar pramoginius realybės šou, 
save ji vadina informacinės televizijos žiūrove. Mat Nijolei smagu 
sužinoti, ką nors naujo, išmokti, plėsti akiratį, tad vienos mėgsta-
miausių laidų - susijusios su istorija, žmonių biografijomis, mokslu.
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Naujametę naktį LNK žiūrovai pasitiks  
siautulinga šventine fiesta, kurioje dalyvaus ne 
vienas žinomas politikas bei šou pasaulio  
atstovas. Be to, scenoje su populiariais Lietuvos 
atlikėjais pasirodys ir KK2 laidos vedėja 
Justė ŽičKutė, kuri su savo kolega Žygimantu 
stakėnu, pernai dalyvavusiu projekte  
„Žvaigždžių duetai“, atliks dainą „Nauji čia pat“.

Rudenį televizijoje debiutavusi Justė yra bai-
gusi muzikos mokyklą bei kelis mėnesius lan-
kiusi klasikinį dainavimą, tad ir jai, ir jos kolegai 
Žygimantui, daugelio vadinamam tiesiog Žygiu, 
tai nebuvo pirmas kartas scenoje, tačiau ji pri-
pažįsta, kad dainuoti prieš kameras nėra įpratu-
si. Specialiai Naujųjų metų šventei susikūrusiam 
Justės ir Žygio duetui dainą sukūrė Stanislovas 
Stavickis-Stano.Vis dėlto didžiausiu išbandymu 
jai tapo ne daina, o šokis: „Pats šokis nebuvo 
labai sudėtingas, bet šokti su aukštakulniais - 
tikrai nelengva!“ Nors pasirengimas jai suteikė 
labai daug džiaugsmo, kad paruoštų kelias mi-
nutes trunkantį pasirodymą, Justei su kolega 
teko vykti į Kauną, kur padedant profesionaliam 
šokių kolektyvui mokėsi šokio žingsnelių. 

J. Žičkutė sakė, kad ir Žygį buvo įpratusi 
matyti tik televizijos ekrane. Kolega visuomet 
atrodė labai draugiškas ir malonus. „Jis labai 
paprastas žmogus, su juo labai lengva dirbti. Po 
visų repeticijų paaiškėjo, kad Žygis - labai geras 
ir nuoširdus. Tikrai paliko didelį įspūdį“, - gerų 
žodžių negailėjo Justė. Nors filmuotis KK2 mer-
ginai labai patinka, ji sako, kad buvo smagu pa-
bandyti ką nors nauja: „Džiaugiuosi tokiomis 
progomis ir tikiuosi, kad mūsų pasirodymas nu-
džiugins ir žiūrovus.“ Naujųjų metų vakarą į 
sceną taip pat žengs Stano ir Zvonkaus duetas, 
atlikėja Džala, atgims legendinė grupė „Išjunk 
šviesą“, pasirodys Ingrida Kazlauskaitė ir kiti.

Justė jau taip pat žino, kaip sutiks Naujuosius: 
„Jau ne vienus metus švenčiu su draugais. Turi-
me tradiciją rengti teminius vakarėlius. Pastarą-
jį kartą „lankėmės Meksikoje“, o meksikietišką 
atmosferą kūrė ne tik kostiumai, bet ir maistas. 
Be to, savo vakarėliams nuolat sumąstome sma-
gių žaidimų. Šių metų naujametės nakties tema - 
kaukių balius. Žinoma, sutikdami 2017-uosius 
būtinai įsijungsime LNK, norisi pamatyti, kaip 
pavyko mano šokis su aukštakulniais.“

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Justės Žičkutės 
Naujieji kadre ir už kadro

Naujametis LNK žiburėlis  
gruodžio 31 dieną 22 val.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.20    „Vienveidis“  23.10  „Sibirietiškas 
             auklėjimas“

 19.30  Maltiečių 
             sriuba 2016

 21.00  „Baltųjų rūmų 
             šturmas“

 19.30   „Ledo šalis“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.35 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.50 Senoji animacija. 10.10 „12 kalėdinių 
dovanų“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oli-
verio Kalėdos. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7).
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.10 
Premjera! Romantinė drama „Tobulų Kalėdų 
sąrašas“ (N-7). 23.00 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 24.00 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 0.55 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Bea-
tos virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Mano 
kiemas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
„Pionieriai. Turboreaktyvinio variklio triumfas“. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 2.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.00 
Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.45 Kontrolinis pirkinys. 12.20 „Kazanovos aus-
karas“. 12.50 „Apie meilę“. 13.55 Kartu su visais. 
14.55 Mados nuosprendis. 16.50 Vyriška/Mote-
riška. 17.50 Užkalbėjimo teorija. 18.50 Stebuklų 
laukas. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 
Geriausias šefas 2. 1.00 „Vakaras su Urgantu“. 
1.35 „1in city“. 2.35 „Marijos Mediči skrynia“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 Varg-
šeliai giminaičiai. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 Karštais 
pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minu-
čių. 20.00 Humoro laida. 22.10 „Nelengva laimė“. 
0.05 „Serafimos Gliukinos šiokiadieniai ir šventės“.

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos dra-
mos“. 10.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
12.30 A.Čapman paslaptys. 13.30 „Dar ne vakaras“. 
14.30 „Gobšumas“. 15.35 „Jumorina“. 16.10 Tin-
kama priemonė. 17.15 „Šeimos dramos“. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.30 Mums net 
nesisapnavo. 0.25 „Svarbios paskirties byla“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studi-
ja. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 Susitikimo vieta. 15.25 
„Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 Kalbame ir ro-
dome. 18.35 „Ypatingas įvykis. Tyrimas“. 19.00 
„Inspektorius Kuperis 2“. 22.45 Dauguma. 24.00 
„Musinas V.A“. 0.30 Mes ir mokslas. Mokslas ir 
mes. 1.30 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, ne-
praėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta kalbėti. 
17.20 Okrasa laužo taisykles. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50 Polonijos reportažas. 19.55 „Pagal-
bos signalas“. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 
Šventiniai linkėjimai iš Krokuvos. Koncertas. 
1.15 Polonijos reportažas. 1.45 Miško istorijos. 
4.45 „Pagalbos signalas“. 

 TV1000
7.10 „Nematoma pusė“. 9.25 „Selestė ir Džesis 
amžinai“. 11.10 „Pėdsakai“. 13.10 „Zodiakas“. 
16.05 „Mirusi nuotaka“. 17.30 „Pats muša, pats 
rėkia“. 19.10 „Atpirkimas“. 21.20 „Apalosa“. 
23.20 „Susišaudymas“. 1.00 „Pasimatymas“.  

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

 TRaVel
7.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 22.00, 
3.00 Vyrų irštvos. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 
2.00 Nežinoma ekspedicija. 13.00 Neįtikėtini prie-
miesčio namai. 15.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 
Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 21.00 Nekilnojamojo turto 
paieška. 23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Rezidentai“

 (N-7).
8.25 „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 „Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7).

12.15 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.30 „Simpsonai“
(N-7).

14.30 „Mažoji 
nuotaka“  
(N-7).

15.30 „Itališka meilė“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledo šalis“.
21.20 Nuotykių f. 

„Vienišas  
klajūnas“  
(N-7).

0.25 Komiška 
melodrama 
„Likimo ironija,  
arba Laimingų 
Naujų!“  
(N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.15 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.20 „Mano 

lemties diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Premjera! 

Veiksmo trileris 
„Baltųjų rūmų  
šturmas“  
(N-14).

23.40 Parodijų komedija
„Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas“ 
(N-14).

1.15 Veiksmo f. 
„Trintukas“ (N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 LRT forumas.
11.45 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Šlovės dienos“ (N-7).
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Maltiečių sriuba 

2016. Tiesioginė 
labdaros akcija.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Maltiečių sriuba 

2016. Tiesioginė 
labdaros akcija.

22.55 Trumposios žinios.
23.00 Romantinė komedija 

„Šeima Kalėdoms“ 
(N-7).

0.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(1) (N-7).

8.25 „Galvų medžiotojai“ 
(1) (N-7).

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

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Kraujas Maniloje“ 
(N-14).

23.20 Veiksmo trileris 
„Vienveidis“ (N-7).

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

1.40 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.25 „Kraujas Maniloje“ 
(N-14).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Kalėdų skanėstai.
7.05 Šiandien kimba.
8.05 „Bekraštė Kanada“.
9.05 Kalėdų skanėstai.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 Melodrama 

„Pakalbėsim,  
kai grįši“ (2).

11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Kalėdų skanėstai.
23.10 Kriminalinė drama 

„Sibirietiškas  
auklėjimas“  
(N-14).

1.30 Komedija 
„Bilietų kasa“  
(N-7).

3.15 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 

Vilniaus byla.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Girių horizontai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Likimo valsas“.
15.55 Koncertuoja V.Urmana 

ir V.Noreika.
16.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
17.30 Muzikos istorijos.
18.00 Poezija.
18.05 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
19.00 Dokumentinis f. 

„Sodininkas“.
19.30 Projekto „W.A.Mozarto 

smuikas Lietuvoje“ 
baigiamasis koncertas.

21.00 Istorinė drama 
„Sudegintos sielos“ 
(N-7).

22.50 Atspindžiai.
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje 

(rusų k. iš Prahos).

 19.00    „Sodininkas“
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gruodžio 23 d.

 21.00  „Prieskonių 
             princesė“

 13.30  „Rezidentai“ 23.05   „Maži 
            apartamentai“ 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie 
šeimininkas?“

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.40 „Būrėja“.
13.45 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.45 „Peliuko Perio 

nuotykiai 2“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Sielų derlius“  
(N-7).

23.05 Snobo kinas. 
Kriminalinė komedija 
„Maži apartamentai“ 
(N-14).

1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.30 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

3.15 Daktaras Ozas
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali 

žvejyba (N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

12.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Veiksmo trileris 

„Neįmanoma  
misija 3“  
(N-7).

1.00 Veiksmo trileris 
„Gynybos kodas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Nefritinio 
skorpiono  
prakeikimas“.

14.00 Pinigai 
iš nieko.

15.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

16.00 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

17.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

18.00 „Noriu šio 
automobilio“.

19.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Prieskonių 
princesė“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Atleisk, 
kad tave myliu“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 12.50 Laukinės Indonezijos 
salos. 9.10, 14.40, 21.05 Gepardo pėdsakais. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligato-
rių tramdytojai. 16.30, 20.10, 3.25 Pavojingiausios 
JAV gyvatės. 17.25, 23.50, 5.02 Ryklių ekspertai. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Gyvenimas Žemėje. 

 SPort1
5.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterda-
mo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 7.40 NBA krepšinio 
lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los Andželo „Clip-
pers“. 9.50 NBA krepšinio lyga. Finikso „Suns“ -
Oklahomos „Thunder“. 12.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Tenerifės „Ibe-
rostar“. 13.15 NBA krepšinio lyga. Orlando „Magic“ -
Detroito „Pistons“. 15.25 NBA krepšinio lyga. Milo-
vokio „Bucks“ - Bruklino „Nets“. 17.40 KOK World 
Series. Bušido kovos. 20.00 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. 20.30 Penktasis kėlinys. 21.00 Eu-
ropos taurė. Prisiminimai. Panevėžio „Lietkabelis“ - 
Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“. 22.40 Europos 
taurė. Prisiminimai. „Nizhny Novgorod“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 0.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2.20 
Ernesto Šetkaus pasirodymas. Eindhoveno „PSV“ - 
Hagos „Ado Den Haag“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Unics“. 8.50 Boksas. 
9.55 Smiginis. Pasaulio čempionatas. Aštuntoji 
diena. 13.55 KHL. „Metallurg“ - Rygos „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 16.30 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. Devintoji diena. Tiesioginė trans-
liacija. 18.55 Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Eurolyga. „Panat-
hinaikos“ - „Baskonia“. Tiesioginė transliacija. 
23.15 Eurolyga. „Darussafaka“ - „Maccabi“. 1.05 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. 

 euroSPort
6.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 7.45, 14.30, 18.15, 21.00, 0.45, 2.30 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 8.30, 16.00. 23.45 
Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. Italija. 9.30, 17.15 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 10.30, 15.15, 20.05 Sporto linksmybės. 
11.30, 13.30 Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. Italija. 
12.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 19.00, 
21.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Keturių kalvų turnyras. 19.55, 23.35 Sporto 
naujienos. 22.45, 4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Čekija. 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Šveicarija. 3.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Prancūzija. 5.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Suomija.

„neĮmAnomA miSiJA 3“
Veiksmo trileris. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius: Jeffrey Jacob Abrams.
Vaidina: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames.

Šnipas Itanas Hantas užduočių nebevykdo, jis treniruoja kitus agentus. 
Tačiau vadovybė prašo įvykdyti paskutinę užduotį - sulaikyti tarptautinį 
ginklų ir informacijos prekeivį Oveną Devianą. Hantas į savo komandą 
pakviečia seną draugą Liuterį, pervežimų specialistą Deklaną ir agen-
tę Žen. Netrukus paaiškėja, kad Devianas turi įtakingų ryšių ir yra labai 
pavojingas.

tV6
22.30

rekomenduoja

„VieniŠAS KlAJŪnAS“
Nuotykių filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Armie Hammer.

Dar paprastas advokatas Džonas 
Rydas važiavo bene pirmaisiais 
bėgiais pasaulyje, o jo traukiniu į 
kartuves buvo gabenamas žiaurus 
nusikaltėlis. Susidūrimas su jo gau-
ja Džonui vos nekainavo gyvybės.

„SAulĖlYDiS.  
BrĖKŠtAntiS VĖJAS“
Parodijų komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Craig Moss.
Vaidina: Heather Ann Davis, 
Eric Callero, Frank Pacheco.

Tai pripažinimo sulaukusių „Sau-
lėlydžio“ tęsinių „Užtemimas“ ir 
„Brėkštanti aušra“ parodija. Kai Belai 
grėsmę pradeda kelti kerštingoji 
Viktorija, Edvardas su Džeikobu 
suka galvą, kaip ją išgelbėti.

„KrAuJAS mAniloJe“
Veiksmo filmas. JAV, Rusija. 2016.
Režisierius: Mark Dacascos.
Vaidina: Aleksandr Nevskij, Casper
Van Dien, Cary-Hiroyuki Tagawa.

Privatūs detektyvai Nikas ir Čarlis 
gyvena ir dirba Maniloje. Tirda-
mi žmogžudystę jie susiduria su 
tarptautiniu teroristu, pravarde 
Vaiduoklis, kuris slepiasi Filipinų 
džiunglėse...

tV3
21.20

BtV
21.30

lnK
23.40
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Ančiukų istorijos“.
7.30 „Niko. Mažasis 

brolis - didelė bėda“.
9.00 Kempas ir draugai.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Pasaulis 

pagal moteris.
10.30 Premjera!

Filmas šeimai „Šuo, 
kuris išgelbėjo 
Kalėdas“.

12.15 Komedija „Stipruolis 
Kalėdų Senelis“ 
(N-7).

14.20 Filmas šeimai 
„Pelenė“ (N-7).

16.10 Komedija 
„Vienas  
namuose 4“ (N-7).

18.00 „Kalėdinis 
Madagaskaras“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Premjera! Fantastinis 

nuotykių f.  
„Ozas. Didingas ir 
Galingas“ (N-7).

22.10 Premjera! 
Veiksmo drama 
„Egzodas.  
Dievai ir karaliai“ 
(N-14).

1.15 Romantinė drama 
„Tristanas ir  
Izolda“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.00 „Tomo ir 

Džerio šou“.
7.25 Animacinis f. 

„Ilgai ir laimingai 2. 
Naujieji Snieguolės 
nuotykiai“.

8.50 Animacinis f. „Tomas 
ir Džeris. Pasaka 
apie Spragtuką“.

9.45 Animacinis f. 
„Stebuklų namai“.

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

14.15 Nuotykių f. 
„Žvaigždžių dulkės“ 
(N-7).

16.45 Nuotykių komedija 
„Marmadukas“.

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 Komedija „Prekybos 
centro kietuolis“ 
(N-7).

21.20 Premjera! Romantinė 
drama „Didysis 
Getsbis“ (N-7).

24.00 Premjera! Romantinė 
komedija „Žmogus-
paukštis“ (N-14).

2.10 Veiksmo trileris 
„Baltųjų rūmų  
šturmas“ (N-14).

6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 „Nemunu per Lietuvą“.
7.25 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
7.50 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
8.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
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.
12.05, 2.20 „Pandų jaunikliai“.
13.00, 3.15 „Paslaptingas 

katės gyvenimas“.
14.00 „Nuostabios Kalėdos“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
19.00 Šv.Kūčių vakaras su 

Veronika.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Bernelių šv.Mišios iš 

Vilniaus arkikatedros.
22.30 Kalėdų šv.Mišios iš 

Vatikano. 
0.30  „Jėzus Kristus 

superžvaigždė“ (N-7).

 9.00  Labas rytas, 
  Lietuva

 18.00  „Kalėdinis 
  Madagaskaras“

ŠeŠtadienis

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

Slaugos namuose senas vyras skaito istoriją senai moteriai. Jo skai-
tomoje istorijoje pasakojama apie du jaunus įsimylėjėlius Elę ir Nojų, 
kurie vieną vakarą susitinka karnavalo metu. Tačiau neturtingą Nojaus 
šeimą nepalankiai vertinantys Elės tėvai juos išskiria ir išsiveža Elę. Kele-
rius metus laukusi, kol Nojus jai parašys, Elė sutinka jauną kareivį Loną.

rekomenduoja

„PREKYBOS CENTRO 
KIETUOLIS“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Steve Carr.
Vaidina: Kevin James, 
Jayma Mays, Keir O’Donnell.

Polas prekybos centre dirba apsau-
gos darbuotoju. Didžioji jo svajo-
nė - tapti tikru policininku. Ir vieną 
dieną Polas sulaukia savo didžiosios 
progos. Prekybos centrą užgrobia 
nusikaltėlių gauja ir paima įkaitais 
prekybos centro lankytojus. Todėl 
Polas jokiu būdu nesiruošia praleisti 
puikios progos tapti didvyriu.

„EGZODAS. DIEVAI IR 
KARALIAI“
VeiKsmo dRama. JAV. 2014.
Režisierius: Ridley Scott.
Vaidina: Christian Bale, 
Joel Edgerton, Ben Kingsley.

Tai pasakojimas apie neįtikėtiną 
žmogaus drąsą kovoti su imperija. 
Pasitelkiant meniškus 3D vaizdo 
efektus, naujam gyvenimui prike-
liama istorija apie bebaimį lyderį 
Mozę ir jo sukilimą prieš Egipto 
faraoną Ramzį. Mozė su 600 000 
vergų pabėgo iš Egipto ir nuo šią 
žemę siaubusių mirtinų nelaimių.

„NESUNAIKINAMIEJI“
tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius: Sylvester Stallone.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Jet Li.

Jie yra šešėlis priešo akies mirksny-
je... Jie yra vaiduoklis nakties tamso-
je. Šįkart jų užduotis - nuversti žiaurų 
diktatorių Pietų Amerikos valstybė-
je. Tačiau tai, kas iš pradžių atrodė 
tik dar vienas gerai apmokamas dar-
bas elitinei smogikų grupelei, virsta 
sudėtingiausia misija jų gyvenime.

LNK
19.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Mažo-
sios kerėtojos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Mamyčių klubas. 11.30 
Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Premjera! Fantastinė drama „Ka-
lėdų magija“ (N-7). 14.15 Premjera! Romantinė 
drama „Kalėdų dvasia“ (N-7). 16.05 „Popieriniai 
angelai“ (N-7). 18.00 Kalėdinė pasaka. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.10 
Premjera! Romantinė drama „Kalėdų paslaptis“ 
(N-7). 23.00 „Kalėdinis žaisliukas“. 0.45 „Kalė-
dų magija“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 „Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio triumfas“. 20.30 Mano 
kiemas. 21.00 Informacinių mitų griovėjai. 
21.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta. 22.00 
Yra, kaip yra (N-7). 24.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 0.30 Už vaikystę. 1.00 
Yra, kaip yra (N-7). 2.00 24 valandos (N-7). 
2.55 Bus visko. 3.40 Valanda su Rūta. 5.05 Ne 
vienas kelyje. 5.35 Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, my-
limas akordeone! 7.15 „Maša ir lokys“. 7.30 „Juo-
kingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Gudrutės 
ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00 Naujienos. 
9.10 Idealus remontas. 10.05 „Nepaprasti Kariko ir 
Vali nuotykiai“. 10.20 „Apie šaulį Fedotą, narsųjį 
šaunuolį“. 11.00 Naujienos. 11.25 „Apie šaulį Fe-
dotą, narsųjį šaunuolį“. 12.35 „Geriausias šefas 2“. 
16.40 Vakaro naujienos. 16.55 „Geriausias 
šefas 2“.  18.10 „Jumorina. Sočis. Juoko karaliai“. 
20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 22.35 „Ledynmetis“. 
Finalas. 1.05 Šventinis koncertas. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 7.20 „Šis tas 
iš gubernijos gyvenimo“. 9.05 Šeimos detektyvas. 
10.40 Humoro laida. 13.20 Likimo burtai. 16.25 
„Žaidimas“. 20.00 „Šaltoji širdis“. 23.50 „Melodija 
dviem balsams“. 2.35 Paprastas koncertas. 

 REN
6.30 Vaikų klubas. 6.35, 0.05 Pasverti ir lai-
mingi 4. 9.05 Mintransas. 9.55 Sąžiningas 
remontas. 10.40 „Jumorina“. 16.05 „Tik nepa-
leisk manęs“. 20.00 Vakarinis kvartalas. 22.10 
„Naujametiniai nuotykiai“. 

TV3
22.10

BTV
22.35

TV6
22.30

 11.20  „Haris Poteris ir 
  ugnies taurė“

43laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  2 3

6.00 Savaitės kriminalai.
6.25 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.00 „37-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko 
festivalis“ (1).

13.20 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis.

15.50 Pasaulis priklauso 
vaikams. Vedėja 
G.Sviderskytė. 
Atlikėjai: Stano, 
K.Krysko, 
K.Juodzevičiūtė, 
Laisva, A.Juškėnaitė, 
T.Juodsnukis ir kt.

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė. 
Superfinalas.

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

0.50 Muzikinė komedija 
„Džiaugsmingas 
triukšmas“ (N-7).

2.50 Mistinė melodrama 
„Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

4.15 „37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis“ (1).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė 

Kanada“.
8.25 Kalėdų 

skanėstai.
8.30 Kartų kovos.
9.30 „Tigrų sala“.
10.00 Arčiau namų. 

Trakai -  
Kalėdų Senelių 
sostinė.

11.00 „Kalnų ežerai“.
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Admirolas“ (1).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios. Orai.
18.25 0 laipsnių.
18.30 „Admirolas“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Auksinė daina. 

Kalėdos“.  
Šventinis  
muzikinis šou.

22.25 Kalėdų skanėstai.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Komedija 

„Žaidžiame tiesą“ 
(N-14).

1.00 Kalėdų skanėstai.
1.05 Mistinis trileris 

„Kolonija“ (S).
3.00 „Žaidžiame tiesą“ 

(N-14).
4.30 „Kolonija“ (S).
6.00 „Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Grupės „Merope“ 

koncertas.
7.30 Kelias. 
7.45 Vilniaus albumas.
8.00 Trembita (subtitruota).
8.15 Menora (subtitruota).
8.30 Vilniaus sąsiuvinis.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Maistas ir aistros.
9.35 Teatralizuotas kon-

certas „Kalėdos su 
draugu“. 1 d.

11.15 Kosmosas+. Lietuvos 
nacionalinio dramos 
teatro spektaklis. 

12.30 Romantinė komedija 
„Šeima Kalėdoms“.

14.00 H.Miuleris. „Tyli 
naktis“.

16.00 Pradėk nuo savęs.
16.30 Durys atsidaro.
17.00 Evangelikų liuteronų 

Kalėdų pamaldos. 
18.00 Vyskupas Jonas 

Kauneckas.
18.45 Lietuvių muzikos 

magija. 
20.15 Dokumentinis f. 

„Pasitikiu tavimi“.
21.20 Šventinis koncertas. 
22.25 Kalėdų šv.Mišios iš 

Vatikano. 
0.30 Biografinė drama 

„Penktas kvartete“.
2.10 Lietuvos kamerinio 

orkestro koncertas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

11.05 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.35 „Sodo 
gyventojai“.

12.05 Gordono Ramzio 
Kalėdų vaišės.

13.55 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

14.55 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Vesternas 

„Oceola“.
19.10 „Senjora“ (N-7). 

2008 m.
21.00 „Jorkšyro žudikas. 

1983-ieji“ (N-14).
22.50 „Karalienė Izabelė“ 

(N-14).
0.20 „Maži apartamentai“ 

(N-14).
1.55 „Midsomerio 

žmogžudystės XVIII. 
Sielų derlius“ (N-7).

3.30 Gordono 
Ramzio Kalėdų 
vaišės.

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

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo iliuzi-

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

žaidynės.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

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

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

Lenktynės (N-7).
16.00 Džeimio Oliverio 

Kalėdų varpeliai.
17.00 Premjera! Komedija 

„Nepasirengusi 
Kalėdoms“ (N-7).

18.45 Animacinė komedija 
„Šrekas“ (N-7).

20.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai (N-7).

21.00 Be stabdžių. 
Įspūdingos Kalėdos 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Trileris 
„Nesunaikinamieji“ 
(N-14).

0.30 Kriminalinis trileris 
„Vagių pasaulis“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

10.30 „Noriu 
šio automobilio“.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Pinigai iš 
nieko.

13.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.10 „Vikis, 
mažasis  
vikingas“.

16.45 „Princas 
ir aš. Karališkas 
medaus  
mėnuo“.

18.25 „Beilio 
nuotykiai:  
Kalėdų  
didvyris“.

20.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.00 Andrea 
Bocelli  
koncertas  
„One Night in 
Central Park“.  
2011 m.

23.15 „Iliuzionistas“ 
(N-7).

 12.30  „Šeima 
  Kalėdoms“

 10.00  Trakai - Kalėdų 
  Senelių sostinė

 15.50  Pasaulis 
  priklauso vaikams

 21.00  Andrea Bocelli 
  koncertas 

 19.10  „Senjora“

TV PROGRAMAgruodžio 24 d. 

 NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 „Ir vėl sveiki!“. 
7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.15 Kūdikio lū-
pomis. 9.25 „Pagrindinis kelias“. 10.05 „Gyvas 
ir negyvas maistas“. S.Maloziomovo mokslinis 
tyrimas. 11.00 Buto klausimas. 12.05 „Dvigubi 
standartai“. 13.05 „Mūsų laikų herojai“. 14.05 
Važiuosime, pavalgysime! 15.20 Vieną kartą... 
16.00 „Milijono verta paslaptis“. 18.00 Centri-
nė televizija. 19.00 Naujos rusiškos sensacijos. 
20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 „Aukščiausioji lyga“. 
Muzikinė premija. 22.55 „Tarptautinė pjūklora-
ma“ su Tigranu Keosajanu. 23.45 „Aukščiausioji 
lyga“. Muzikinė premija. 1.00 „Abu“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Polonija 24. 
12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas Mateušas“. 
14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.00 „Kalėdų tyri-
mas“. 15.45 Okrasa laužo taisykles. 16.15, 19.50 
Pramoginė laida. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 
Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 „M, kaip meilė“. 20.30, 3.05 Animacinis f. 
21.00, 3.30 Žinios. 21.25 Iškilminga Šv. Kalėdų 
kalba. 21.40, 4.05 Sportas. Orai. 21.55, 4.20 TV 
Polonia vigilija. 23.00, 5.20 „Maža didžioji meilė“. 
24.00, 3.55, 6.15 Kalėdos Dievo Kūno bažnyčioje 
Krokuvoje. 1.00 Šv.Piemenėlių Mišios. 

 TV1000
5.10 „Fortepijonas“. 7.10 „Apalosa“. 9.10 „Su-
sišaudymas“. 11.10 „Atpirkimas“. 13.20 „Su-
permenas: sugrįžimas“. 16.00 „Pasimatymas“. 
17.30 „Fortepijonas“. 19.10 „Istviko raganos“. 
21.15 „Scenos gražuolė“. 23.10 „Paranoja“.

 DiscoVery 
7.25 Aukso karštinė. 8.15 Paskutiniai Aliaskoje. 
9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Kovos dėl 
konteinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 
11.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 12.40 
Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Išgyventi su Edu 
Stafordu. 16.20, 20.00 Išgyventi drauge. 17.15 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 18.10 Amerikos 
Tarzanai. 19.05 Nuogi ir išsigandę. 21.00 Mo-
tociklai. 22.00 Nesėkmių garažas. 23.00 Gatvių 
lenktynės. 24.00 Robotų kovos. 

 TraVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00 AB Šven-
tės. 10.00 Ekstremalios Kalėdos. 11.00, 20.00, 
24.00 Ali Smit kelionė. 12.00, 18.00 Neįtikė-
tini priemiesčio namai. 14.00 Mano namelis 
ant ratų. 21.00 Endriu Zimernas Našvilyje. 
22.00,Mažai išmindžiotais takais. 23.00 Sunkus 
žygis. Brazilija. 1.00 Muziejų paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Gyvenimas Žemėje. 8.15 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 9.10, 20.10 Dr. Džefas. 
10.05 Laukinės Indonezijos salos. 11.00, 21.05 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50, 14.40 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
13.45 Gyvačių grožis. 18.20, 22.00 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
8.30 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 9.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Rio Natura 
Monbus“. 11.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vites-
se“. 13.10 Europos taurė. Prisiminimai. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Skopjės „MZT“. 14.50 Europos 
taurė. Prisiminimai. Zagrebo „Cedevita“ - Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 16.30 NBA krepšinio lyga. 
Finikso „Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 18.30 
Dailusis čiuožimas. 19.30 Šventinė programa. 
Vienas prie eglutės. Pokalbiai su sportininkais. 1 d.  
20.00 Dailusis čiuožimas. „Šokiai ant ledo ir 
gimnastika“. 21.00 Vienas prie eglutės. Pokalbiai 
su sportininkais. 2 d. 21.30 Dailusis čiuožimas. 
„Šeimų šokiai ant ledo“. 22.30 Dailusis čiuožimas. 
„Kanados žvaigždės“. 23.30 NBA krepšinio lyga. 
Finikso „Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 7.00 Smiginis. 
Pasaulio čempionatas. Devintoji diena. 15.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“ - Rygos „Dinamo“. 17.00 
Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce“. 18.50 
Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Basko-
nia“. 20.40 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Maccabi“. 22.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Arsenal“. 0.20 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 
2.10 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Unics“.  

 eurosPorT
6.15, 14.30, 22.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 7.30, 15.30, 
23.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Norvegija. 8.15, 16.15, 0.15 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 9.30, 17.15, 1.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų 
turnyras. 10.30, 18.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Švedija. 11.30, 19.15, 19.45 Biatlonas. Pasau-
lio taurė. Slovėnija. 12.30, 20.15 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Čekija. 13.30, 21.15 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Suomi-
ja. 18.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 2.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 
3.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 

 18.45  „Šrekas“
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 21.45  „Karas ir taika“  17.00  Juditos Leitaitės 
  koncertas

 9.30  „Gelbstint Kalėdų 
  senelį“

 9.55  „Šuo, kuris išgel-
bėjo kalėdines atostogas“

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Ančiukų istorijos“.
7.20 „Niko. Kelias į 

žvaigždes“.
8.55 Kulinariniai triukai.
9.25 Penkių žvaigždučių 

būstas.
9.55 Premjera! Filmas 

šeimai „Šuo, kuris 
išgelbėjo kalėdines 
atostogas“.

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

13.25 Komedija „Kaip 
Grinčas Kalėdas 
vogė“ (N-7).

15.40 Komedija visai 
šeimai „Vienas 
namuose 5. 
Šventinis apiplėši-
mas“ (N-7).

17.30 „Madagaskaro 
pingvinų Kalėdų 
nuotykiai“.

17.40 „Kung Fu Pandos 
šventės“ (N-7).

18.00 „Šrekas. Kalėdų 
bumas“.

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

„Atostogos“ (N-7).
1.15 Dokumentinis 

muzikinis f. 
„Samsara“ (N-7).

6.35 Dienos programa.
6.40 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.05 „Tomo ir Džerio 

šou“.
7.30 Animacinis f. 

„Princesė Gulbė. 
Kalėdos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Premjera! 
Animacinis f. 
„Gelbstint Kalėdų 
senelį“.

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

13.40 Nuotykių f. šeimai 
„Peliukas Stiuartas 
Litlis 2“.

15.05 Nuotykių komedija 
„Denis - grės-
mė visuomenei. 
Kalėdos“.

16.45 „Ponas Bynas. 
Kalėdos“ (N-7).

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Komedija „Pagirios 

Tailande“ (N-14).
0.20 Komedija 

„Diktatorius“ (N-14).
1.50 Romantinė drama 

„Didysis Getsbis“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.30 Šv.Kūčių vakaras su 

Veronika.
7.25 Vyskupas Jonas 

Kauneckas.
8.00 Šventadienio mintys.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 „Despero nuotykiai“.
12.00, 2.05 „Sniego paukš-

čiukas. Pasakojimas 
apie pingviną“.

13.00 Urbi et Orbi. 
Popiežiaus sveikinimas 
„Miestui ir pasauliui“. 

13.35 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.

15.00 Koncertas „DiaBitės“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 „Folčio viešbutis 1“.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Kalėdinis koncertas 

„Svajonę turiu“. 
20.10 Kalėdinis interviu su 

Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.

20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo!
22.40 „Mamma Mia!“
0.30 Romantinė komedija 

„Krankų Kalėdos“ .

6.30 „37-asis 
Tarptautinis  
Monte Karlo  
cirko festivalis“ (2).

7.30 „Amerikos 
mieliausieji“.

8.30 Tauro 
ragas (N-7).

9.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.10 Muzikinė 
kaukė.

13.15 Sveikinimų 
koncertas.

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. 

„Transformeriai. 
Nugalėtųjų  
kerštas“  
N-7).

21.45 „Karas ir 
taika“ (N-7).

23.00 Kriminalinis
trileris  
„Zero 2“ (S).

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

2.35 Muzikinė 
komedija 
„Džiaugsmingas 
triukšmas“  
(N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė 

Kanada“.
8.25 Kalėdų 

skanėstai.
8.30 Komedija 

„Krikštašunis“ (N-7).
10.25 Kalėdų skanėstai.
10.30 „Moterų 

svajos apie  
tolimus kraštus“ 
(1-4) (N-7).

14.50 Kalėdų skanėstai.
14.55 „Admirolas“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios. Orai.
18.25 0 laipsnių.
18.30 „Admirolas“.
19.00 Tobulas meniu.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Griežtojo 

režimo atostogos“ 
(1) (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Griežtojo 

režimo atostogos“ 
(N-7).

0.05 Veiksmo f. „Bėk 
neatsigręždamas“ 
(N-14).

2.30 Kovinis f. 
„Samdiniai“ (N-14).

4.00 „Krikštašunis“ 
(N-7).

5.25 „Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Dokumentinis f. 

„Pasitikiu tavimi“.
7.15 Euromaxx.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno 

dienos.
8.45 ARTi.
9.00 „Drugių gaudynės 

Peru miškuose“.
9.35 Penktasis tarptauti-

nis menų festivalis 
„Šokio karalienė“. 

11.10 „Mama Katinas“. 
12.40 Romantinė kome-

dija „Nuostabios 
Kalėdos“.

14.10 Borisas Dauguvietis. 
„Žaldokynė“.

16.00 Kelias į namus.
16.30 Nacionalinis turtas.
17.00 Juditos Leitaitės 

koncertas „Meilė 
keičia viską“.

18.00 Komedija „Aukštas 
blondinas juodu batu“.

19.30 „Vivaldiano. 
Veidrodžių miestas“.

21.10 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas. 

22.30 Miuziklas „Jėzus 
Kristus superžvaigždė“.

0.20 „Carmen Cubana“. 
2.00 Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro spek-
taklis. H.Miuleris 
„Tyli naktis“.

 8.25  Kalėdų skanėstai

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažosios kerėto-
jos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji ani-
macija. 11.15 Džeimio Oliverio Kalėdos. 11.50 
Virtuvės istorijos. 12.20 Gardu Gardu. 12.50 
„Kalėdinis žaisliukas“. 14.40 „Kalėdų senelių 
šeimynėlė“. 16.25 Premjera! Romantinė drama 
„Šuniškos Kalėdos“. 18.15 Premjera! Fantastinė 
drama „Mano Kalėdų Senelis“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 
Premjera! Romantinė drama „Molės eglutė“. 
23.10 „Kalėdų paslaptis“ (N-7). 1.00 „Kalėdų 
dvasia“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Priešaušrio Lietuva. 11.30 Dviračio 
šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.40 Bus visko. 
14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 20.30 Savaitės 
kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. 21.30 
Pasienio sargyba (N-7). 22.00 Valanda su Rūta. 
23.30 „Alfa“ savaitė. 24.00 Dabar pasaulyje. Sa-
vaitė. Žinios rusų k. 0.30 Pagalbos skambutis 
(N-7). 1.25 Mano kiemas. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 
Dviračio šou. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 „Sar-
gybinis“. 7.05 „Šiurpios Mašos istorijos“. 7.10 
„Juokingi kamuoliukai. PIN - kodas“. 7.45 
Padriki užrašai. 8.00 Sveikata. 9.00 Naujienos. 
9.15 Kol visi namie. 10.05 „Fiksikai“. 10.25 
Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.35 „Antras gy-
venimas“. 15.20 Speciali naujametinė laida 
„Visų geriausias!“ 18.40 Supersezono finalas 
„Vienas prie vieno“. 22.00 Sekmadienio „Lai-
kas“. 23.35 Kas? Kur? Kada? 0.45 „Prancūzas“. 
2.25 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano hu-
moro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20 Žinios. 
Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Naujienos. 10.20 
Juoktis leidžiama. 13.35 Gyvename kukliai, bet 
darniai. 16.00 Jaunųjų talentų konkursas. 21.00 
Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Pa-
tikėk, viskas bus gerai“. 1.35 „Ką slepia meilė“. 

 Ren
6.50 Vaikų klubas. 7.00 Pažink mūsiškius. 07.55 
Rusiškas vairavimas. 12.25-20.00 „Taigos šei-
mininkė“. 23.40 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
1.10 Druska. Muzikinis Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
6.45, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 
NTV stringeriai. 8.25 Valgome namie. 9.20 Pir-
moji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 „Giminaitis“. 15.20 Prisiekusiųjų teismas. 
Pagrindinė byla. Vienišas vyras. 17.00 Tyrimą 
atliko... 18.00 „Savaitės apžvalga“ su Irada 
Zeinalova. 19.10 „Tiesa su Aleksandru Gurno-
vu“. 20.10 „Štai kas nutinka su manimi“. 21.45 
„Inspektorius Kuperis 2“. 23.35 „Kino šou“. 
2.35 „Autobusas“. 4.30 „Ekskliuzyvas“. 

 TV PolonIa
7.50 Palenkės gyventojų pėdomis. Šventės. 
8.25 „Švento Mikalojaus naktis“. 9.30 Pasienio 
kurjeris. 10.00 Laisvasis ekranas. 10.20 Grū-
das. 10.55 „Joanos nuotykiai“. 12.25 Įsimylėk 
Lenkijoje. 12.55 Urbi et Orbi. 13.35 TV Polonia 
vigilija. 14.00 Šv.Mišios. 15.35 Šv.Mikalojaus 
bažnyčia Podolės Kamenece. 16.05 Kalėdines 
giesmes gieda „Sląsk“. 17.10 „Žiniuonis“ - filmo 
plano paslaptys“. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 
6.55 Akis į akį. 20.30, 2.30 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ranča“. 
22.40, 4.40 „Žiniuonis“. 0.55 Koncertas. 1.35 
„M, kaip meilė“. 

 TV1000
7.10 „Scenos gražuolė“. 9.10 „Paranoja“. 11.10 
„Istviko raganos“. 13.30 „Pradžia“. 16.10 „De-
besų žemėlapis“. 19.10 „Salt“. 21.10 „Brangioji 
pakeleivė“. 23.10 „Genijaus blykstė“.  

 DIscoVeRy 
6.10, 10.05 Išgyventi drauge. 7.00 Kaip tai 
veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir 
triukšmingi. 9.10 Nuogi ir išsigandę. 10.55 
Plieniniai žirgai. 11.50 Motociklai. 12.40 San-
dėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl 
bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui kla-
sikinius automobilius. 16.20 Peršviesti didžiuo-
sius oro uostus. 17.15 Robotų kovos. 18.10 
Svajonių automobiliai. 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 20.00 Senienų medžiotojai. 
21.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00 Šunys. 
23.00 Tukanų šalis. 24.00 Mirtinas laimikis.  

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos vilos. 
13.00 Neįtikėtini priemiesčio namai. 14.00 Eks-
tremalios jachtos. 18.00, 23.00 Statybos Aliasko-
je. 19.00 Didžiosios kelionės traukiniais po Euro-
pą. 21.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 24.00 Vyrų irštvos. 

 13.35  Virgilijaus 
  Noreikos koncertas
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gruodžio 25 d. 

 16.35  „Artūras ir 
  Minimukai“

16.00  Džeimio Oliverio 
  Kalėdų varpeliai

 18.45  „Senojo Tilto 
  paslaptis“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

11.05 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.35 „Sodo gyventojai“.
12.05 „Kalėdų dvasia“.
13.50 „Kas namie 

šeimininkas?“
14.45 „Akloji“.
15.50 „Būrėja“.
16.55 Nemarus kinas. 

Komedija  
„Kitais metais...  
Jei viskas bus  
gerai“.

18.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

21.00 „Bekas. 
Gyvas masalas“ 
(N-14).

23.00 Komedija „Girtos 
vestuvės“ (S).

0.20 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

1.35 „Jorkšyro 
žudikas.  
1983-ieji“ (N-14).

3.15 „Kalėdų dvasia“.
4.35 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.05 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Džeimio Oliverio 

Kalėdų varpeliai.
11.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo iliuzi-

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

Lenktynės (N-7).
16.00 Džeimio Oliverio 

Kalėdų varpeliai.
17.00 Premjera! Komedija 

„Auklė Kalėdoms“.
18.45 Animacinė komedija 

„Šrekas 2“ (N-7).
20.30 Juokingiausi 

Amerikos namų vaiz-
deliai (N-7).

21.00 Be stabdžių. 
Įspūdingos Kalėdos 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Trileris „Nesunaiki-
nami 2“ (N-14).

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

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

10.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

11.30 „Beorė 
erdvė“  
(N-7).

12.30 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

13.30 „Kalėdų 
Senelio  
mokinys“.

14.55 „Astro 
vaikis“.

16.35 „Artūras ir 
Minimukai“.

18.20 „Banditės“ 
(N-7).

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

21.00 „Taksi 2“ 
(N-7).

22.35 U2 koncertas 
„360 at  
the Rose Bowl“. 
2009 m.

0.55 Pinigai 
iš nieko.

„ATOSTOGOS“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierė: Nancy Meyers.
Vaidina: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law.

Los Andžele gyvenanti Amanda sužino, kad jos mylimasis jai buvo 
neištikimas. Išspyrusi jį pro duris mergina ieško nusiraminimo interne-
te, ten susipažįsta su to paties likimo angle Airise. Merginos sumąsto 
apsikeisti namais. Taigi Amanda atsiduria apsnigtoje Anglijoje, o Airisė 
negali atsipeikėti iš džiaugsmo išvydusi dviejų aukštų namą.

TV3
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„DENIS - GRĖSMĖ 
VISUOMENEI. KALĖDOS“
nuotykių komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Ron Oliver.
Vaidina: Maxwell Perry Cotton, 
Robert Wagner, Louise Fletcher.

Jei gimtadienio šventėje pasirodys 
Denis, galite būti tikri - pasigailėsite, 
kad gimėte. Didysis diedukų ir bobu-
čių siaubas Denis stengiasi užkrėsti 
kaimyną Vilsoną šventine dvasia...

„ZERO 2“
kRiminalinis tRileRis. Lietuva. 2010.
Režisierius: Emilis Vėlyvis.
Vaidina: Saulius Siparis, Ramūnas 
Rudokas, Kęstutis Jakštas.

Filmas apie dviejų bičiulių smogikų 
Makso ir Silvestro nuotykius, laviruo-
jančius ties absurdo riba. Smogikai 
gauna iš pažiūros paprastą mafijos 
užduotį - surasti pagrobtą narkotikų 
kurjerį. Dvidešimt keturios paieškų 
valandos virsta tikra muilo opera.

„AUKLĖ KALĖDOMS“
komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Michael Feifer.
Vaidina: Emmanuelle Vaugier,
Dean Cain, Richard Ruccolo.

Samantai galvoje visai ne Kalėdos - 
darbe tiek reikalų, kad ji neturi laiko 
net pasirūpinti savo dviem vaikais. 
Elė, jauna karjeros siekianti mergina, 
kaip tik ieško darbo. Pakviesta į darbo 
pokalbį mergina labai nudžiunga.
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 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 18.20, 22.00 Akva-
riumų verslas. 9.10, 20.10 Laukinės Indonezijos 
salos. 10.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 
11.00 Gyvenimas Žemėje. 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 12.50 Mutantų planeta. 13.45 Di-
džiausi ir blogiausi. 15.35 Pavojingų gyvūnų 
medžiotojas. 16.30 Gepardo pėdsakais. 19.15 
Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai.

 SPORT1
7.30 Europos taurė. Prisiminimai. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - „Nizhny Novgorod“. 10.00 NBA 
visų žvaigždžių diena. Šeštadienio konkursai. 
12.00 NBA krepšinio lyga. Prisiminimai. To-
ronto „Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 14.10 
Šventinė programa. Dailusis čiuožimas. 15.10 
Šventinė programa. Vienas prie eglutės. Po-
kalbiai su sportininkais. 15.40 Šventinė pro-
grama. Dailusis čiuožimas. „Šokiai ant ledo ir 
gimnastika“. 16.40 Šventinė programa. Vienas 
prie eglutės. Pokalbiai su sportininkais. 2 d. 
17.10 Šventinė programa. KOK World Series. 
Naujausios kovos. 19.00 NBA krepšinio lyga. 
Niujorko „Knicks“ - Bostono „Celtics“. 21.30 
NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - 
Oklando „Warriors“. 24.00 NBA krepšinio lyga. 
San Antonijaus „Spurs“ - Čikagos „Warriors“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Žal-
giris“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - 
„Darussafaka“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Mac-
cabi“ - CSKA. 12.30 Rankinis. Europos moterų 
čempionatas. Finalas. 14.20 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Unics“. 16.10 Boksas. 17.25 Futbo-
las. Premier lygos apžvalga. 17.55 Ledo ritulys. 
KHL. „Neftekhimik“ - SKA. 20.30 „Formulė-1“. 
Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 21.30 Boksas. 
Anthony Joshua - Ericas Molina. 23.00 Boksas. 
Dillianas Whyte’as - Dereckas Chisora. 0.30 
Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Fenerbahce“. 2.20 
Krepšinis. Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Real“. 

 EUROSPORT
6.00, 14.30, 22.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Slovėnija. 7.00, 15.30, 18.00, 23.15 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Čekija. 8.00, 16.30, 1.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 8.45, 
17.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 
9.30 Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. Italija. 
10.45, 18.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Norvegija. 11.30, 19.15 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Švei-
carija. 12.30, 20.15, 0.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų turnyras. 
13.30, 21.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 



6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Šrekas. Kalėdų 

bumas“.
7.20 Premjera! 

Filmas šeimai  
„Trys Kalėdų  
uodegėlės“.

9.10 Premjera! Filmas 
šeimai „Šuo, kuris 
išgelbėjo Kalėdas 2“.

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

12.45 Komedija 
„Kvaišų šeimynėlės 
Kalėdos“ (N-7).

14.40 Komedija „Vakaro 
pasakojimai“ (N-7).

16.35 Komedija „Auklė“ 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 Premjera! Nuotykių 
komedija „Naktis 
muziejuje. Kapo 
paslaptis“ (N-7).

21.25 Premjera! 
Fantastinis veiksmo f. 
„Beždžionių planetos 
aušra“ (N-7).

24.00 TV serialas 
„Vikingai“ (N-14).

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

2.00 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

6.55 Dienos programa.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.30 „Na, palauk!“
7.40 „Tomo ir Džerio 

pasakos“ (1).
8.05 TV serialas „Ponas 

Bynas“ (N-7).
8.35 „Trys muškietininkai“.
10.00 Filmas šeimai „Mano 

tėtis - Skrudžas“.
11.35 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir netikras 
princas“ (N-7).

14.20 Romantinė komedija 
„Kelionė į Ameriką“ 
(N-7).

16.35 Veiksmo komedija 
„Kaukė“ (N-7).

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 „Džentelmenų“ atsis-

veikinimo koncertas. 
Atlikėjai: A.Butkus, 
T.Rimgaila, D.Dimša, 
V.Mackonis, 
Katažina, Samanta 
Tina, N.Bunkė, 
E.Jakštytė ir kt.

21.05 Komedija „Tarp 
mūsų, berniukų“.

22.55 Veiksmo komedija 
„Dabar jau tikrai 
šikna“ (N-14).

0.50 Romantinė kome-
dija „Kaip išgyventi 
Kalėdas“ (N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite. (kart.).
6.35 TV serialas „Folčio 

viešbutis 1“ (N-7).
7.45 Lietuvos humoro 

lyga. Finalas.
9.00 Animacinis f. 

„Aviukas Šonas. 
10.30 Komedija 

„Bethovenas“.
12.00 Kalėdų šv.Mišios 

iš Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios. 

13.30 Edmundui Kučinskui - 
60 metų. Jubiliejinis 
koncertas.

15.45 TV serialas „Folčio 
viešbutis 1“ (N-7).

16.50 Romantinė drama 
„Naktis be karūnos“.

18.30 Šiandien.
18.55 Veiksmo f. „Taksi“ 

(N-7).
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis balsas.
23.00 Miuziklas 

„Vargdieniai“ (origina-
lo k., subtitruota, N-7).

1.35 TV serialas „Folčio 
viešbutis 1“ (N-7).

2.40 Klausimėlis.lt.
3.00 Tikėjimo riteris. 

Vyskupas Jonas 
Kauneckas.

 23.00  Miuziklas 
  „Vargdieniai“

 1.00  „Hubertas ir 
  Staleris“ 

 19.00  „Džentelmenų“ 
atsisveikinimo koncertas

Pirmadienis

 TV8
6.45 Senoji animacija. 8.55 „Mažosios kerėto-
jos“. 9.25 „Šuniškos Kalėdos“. 11.05 „Kalėdų 
senelių šeimynėlė“. 12.55 „Mano Kalėdų sene-
lis“ (N-7). 14.40 „Neklaužados ir geručiai“ (N-7). 
16.20 „Atvyksta Anė Klaus“. 18.10 „Likit sveikas, 
pone Kringlai“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.25 Premjera! Romantinė 
komedija „Dvyliktąją Kalėdų dieną“ (N-7). 23.15 
„Molės eglutė“. 1.05 „Atvyksta Anė Klaus“. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Pa-
galbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai 
(N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 Nuo... Iki. 
11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 11.45 Ne vienas 
kelyje. 12.15 „Alfa“ savaitė. 12.45 Apie žūklę. 13.15 
24 valandos (N-7). 14.00 Pasienio sargyba (N-7). 
14.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta. 15.00 Infor-
macinių mitų griovėjai. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Valanda su Rūta. 18.30 
Bus visko. 19.20 Beatos virtuvė. 20.10 Pagalbos 
skambutis (N-7). 20.55 Mano kiemas. 21.25 KK2 
(N-7). 23.30 Dviračio šou. 24.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų k. 0.30 Dviračio šou. 1.45 Autopilotas. 
2.10 Tauro ragas (N-7). 2.35 Pagalbos skambutis 
(N-7). 3.20 Bus visko. 4.10 Nuo... Iki. 5.00 Ne 
vienas kelyje. 5.30 Apie žūklę. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Linksmųjų 
ir išradingųjų klubas. 12.00 Naujienos. 12.20 
Kol visi namie. 13.00 Kas nori tapti milijonie-
riumi? 14.10 Jumorina. 16.00 Vakaro naujienos. 
16.50 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.41 „Trys ka-
ralienės“. 22.55 Kas? Kur? Kada? 0.35 Vakaras 
su Urgantu. 1.00 Pozneris.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Pava-
saris gruodį“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 21.50 „Raja 
žino“. 0.35 „Dovana“. 2.20 Gyvenimo taisyklės.

 Ren
6.50 „Bernardas“. 7.00 „Diatlovai“. 7.45 Kviestinė 
vakarienė. 8.40 „Šeimos dramos“. 10.35 „Aš žinau 
tavo paslaptis“. 14.25 Humoristinis koncertas. 
„Vakarinis kvartalas“. 16.40 Tinkama priemonė. 
17.40 „Šeimos dramos“. 19.50 Kviestinė vakarie-
nė. 21.50 Michailo Zadornovo koncertas. 23.35 
„Jumorina“. 1.10 „Fantastika su grifu „Slaptai“. 

„DVYlIKTĄjĄ KalĖDŲ DIenĄ“
Romantinė komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Harvey Crossland.
Vaidina: Brooke Nevin, Robin Dunne, Dani Kind.

Megė labai apsidžiaugia, kai sužino, kad į jos mažą miestelį atsikrausto 
Mičas, kurį ji kadaise buvo įsimylėjusi. Deja, Mičas ir jo meilė Kalėdoms 
labai pasikeitę. Todėl Megė prisiekia daryti viską, kad sugrąžintų vaikinui 
tikėjimą Kalėdų stebuklu. Ji nusprendžia sukurti dvylika dovanų, kurios 
paskatintų Mičą atlikti smagias kalėdines užduotis.

TV8
 21.25

„KelIonĖ Į aMeRIKĄ“
Romantinė komedija. JAV. 1988. 
Režisierius: John Landis. 
Vaidina: Eddie Murphy, 
Arsenio Hall, James Earl Jones.

Vienos Afrikos šalies sosto įpėdinis 
atvyksta į Ameriką ieškoti nuota-
kos. Kad paveldėtų sostą, jis pri-
valo vesti moterį, kurios anksčiau 
niekada nėra matęs. Jis apsimeta 
paprastu žmogumi ir įsidarbina 
užkandinėje, nes jam patiko šei-
mininko duktė. O ji ir neįtaria, kad 
jos kuklus gerbėjas gali paversti 
ją princese. 

„KaUKĖ“
Veiksmo komedija. JAV. 1994. 
Režisierius: Chuck Russell. 
Vaidina: Peter Greene, 
Peter Riegert, Jim Carrey. 

Po nerealiai nesėkmingos dienos - 
būna dienų lyg tyčia - banko tar-
nautojas Stenlis randa kaukę. Jis 
tiki, kad tai gali pakeisti jo likimą, 
bet tikrovė pranoko visus lūkes-
čius. Iš kuklaus paprasto žmogaus 
jis pavirto nesunaikinamu hero-
jumi. Pasikeitė jo išvaizda, jėga ir 
galimybės. Dabar jis gali įgyven-
dinti nerealiausias savo fantazijas. 

„BeŽDŽIonIŲ  
PlaneToS aUŠRa“
Fantastinis Veiksmo Filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Matt Reeves.
Vaidina: Gary Oldman, 
Keri Russell, Andy Serkis.

Augančiai genetiškai paveiktų bež-
džionių tautai, vadovaujamai Ceza-
rio, grasina grupė žmonių, išgyve-
nusių po pasaulį prieš dešimtmetį 
nuniokojusio pražūtingo viruso. Jie 
sudaro trapią taiką, tačiau ši pasi-
rodo trumpalaikė.
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.35 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

8.25-17.30 Dainuok 
mano dainą. 
Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, 
A.Ivanauskas-
Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

19.20 Nuotykių komedija 
„Prieš pakratant 
kojas“ (N-7).

21.05-0.30 Dainuok 
mano dainą. 
Dalyvauja: N.Bunkė, 
R.Dambrauskas, 
V.Genytė, 
A.Ivanauskas-
Fara, D.Meiželytė, 
I.Puzaraitė, Radži, 
E.Sipavičius, 
K.Zvonkuvienė.

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

2.50 TV serialas „Karas ir 
taika“ (N-7).

3.50 Kalbame ir rodome 
(N-7).

6.15 Programa.
6.19 TV parduotuvė.
6.35 „Kalnų ežerai“.
7.35 Kalėdų skanėstai.
7.40 „Safaris 

džiunglėse“.
8.55 Kalėdų skanėstai.
9.00 „Safaris 

džiunglėse“.
10.15 Kalėdų 

skanėstai.
10.20 „Moterų 

svajos  
apie tolimus  
kraštus“ (N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Admirolas“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios. Orai.
18.25 „Admirolas“.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 Kalėdų 

skanėstai.
23.05 „Apiplėšti mafiją“ 

(N-14).
1.20 „Safaris 

džiunglėse“.
4.20 „Apiplėšti mafiją“ 

(N-14).
6.00 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.35 Maistas ir aistros.
7.05 „Likimo valsas“.
7.30 Atspindžiai.
8.00 Durys atsidaro.
8.25 Šventadienio mintys.
8.50 Gustavo enciklopedija.
9.20 „Oginskio vaikystė“. 

Operėlė vaikams ir 
jaunimui. 

9.55 Rasos lašeliai 2016. 
11.45 Komedija „Mažylis“.
13.15 Komedija „Mažylis 

mieste“.
14.45 Keturakis. „Amerika 

pirtyje“.
16.30 Tarptautinės pasaulio 

reitingo sportinių šokių 
varžybos „Lithuanian 
open 2016“.

18.25 Komedija „Aukšto 
blondino juodu batu 
sugrįžimas“ (N-7).

19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Jubiliejinis „Trimito“ 

60-ojo sezono atida-
rymo koncertas.

23.10 Romantinė drama 
„Naktis be karūnos“.

0.50 Festivalis 
„Midsummer Vilnius 
2016“. 

2.30 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Sodo gyventojai“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Akloji“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Draugų būry“ (N-7).

22.40 „Meilė ir bausmė“.
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.40 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
2.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.15 „Bekas. Gyvas 
masalas“ (N-14).

4.45 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las 

Vegasas“ (N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gaudynės“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-7).
23.00 Trileris 

„Nesunaikinami 3“ 
(N-14).

0.55 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.25 „Gaudynės“ 
(N-7).

2.10 „Kaulai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 Pinigai 
iš nieko.

12.30 „Mažojo 
Niko  
nuotykiai“.

13.55 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

14.55 „Aviukas 
Šonas“.

16.30 Andrius 
Mamontovas. 
Koncertas  
„Park West 
Chicago“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė e
rdvė“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Grafas 
Montekristas“.

23.30 Balticum TV 
žinios.

24.00 Adelės 
koncertas  
„Live at the Royal 
Albert Hall“.

 18.25  „Aukšto blondino 
juodu batu sugrįžimas“

 16.00  Žinios 21.05  Dainuok mano 
  dainą

 16.30  Andrius 
  Mamontovas

 18.00  „Kaulai“ 21.00  „Inspektorius 
  Džordžas Džentlis“ 

TV PROGRAMAgruodžio 26 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas rajonas 
3“. 20.40 „Globėjas“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 Pozdniakovas. 23.25 „Bandymas pa-
bėgti“. 1.25 „Susitikimo vieta“. 3.25 „Penktas 
vandenynas“. 

 TV PoloNia
7.25 „Šv.Mikalojaus bažnyčia Podolės Kame-
nece“. 8.00 Kalėdinės „Sląsk“ giesmės. 9.10 
„Sumaištis dėl Basios“. 11.00 Pospešalskių 
Kalėdos. Koncertas. 11.50 „Žiniuonis - filmo 
plano paslaptys“. 12.10 „Ranča“. 13.05 Ži-
niuonis. 15.20 Akis į akį. 15.55 Kalėdinis 
koncertas. 16.55 „Medaus medžiotojai“. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.00 
Ei, Kalėdos, Kalėdos iš Krokuvos! 20.25, 2.25 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.45, 4.45 
„Aš jums parodysiu!“ 0.50 M.Grechuta. 1.50 
„Kalėdos Elenyje“. 6.45 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
7.10 „Brangioji pakeleivė“. 9.10 „Flash of Ge-
nius“. 11.15 „Salt“. 13.10 „Nematoma pusė“. 
15.25 „Pelėdų karalystės sargai“. 17.10 „Pėd-
sakai“. 19.10 „Lakas plaukams“. 21.15 „Apie 
Šmitą“. 23.25 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“.  

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05, 14.30 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 21.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 
22.00 Vis dar gyvas. 23.00 Nuogi ir išsigandę. 
24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Aukso karštinė. 

 TraVel
6.00 Pilių paslaptys ir legendos. 7.00, 18.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos vilos. 
10.00 Ekstremalios jachtos. 11.00, 23.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Neįprastas maistas. 
22.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 24.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 1.00 Didžiosios 
paminklų paslaptys. 2.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. 8.15, 12.50 Gyvenimas 
Žemėje. 9.10, 14.40 Gepardo pėdsakais. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 17.25, 23.50 Pasiplaukiojimas su 
pabaisomis. 18.20, 22.00 Daktarė Dy. 20.10 
Gorilų gydytojai. 21.05 Gyvenimas su liūtais. 

 sPorT1
7.45 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - 
Los Andželo „Clippers“. 2016-12-18. 10.00 NBA 
krepšinio lyga. San Antonijaus „Spurs“ - Či-
kagos „Warriors“. Vakar. 12.10 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Oklando „War-
riors“. Vakar. 14.20 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Bostono „Celtics“. Vakar. 16.30 Road 
to Glory. Kovinio sporto žurnalas. Premjera. 
17.00 KOK World Series. Moldova 2016. 19.00 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savic-
ku. 20.00 „Vienas prie eglutės“. D.Lavrinovičius. 
Premjera. 20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Valencia Basket“ - Tenerifės „Iberostar“. 
2016-12-18. 22.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. „Az Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 
2016-12-11. 0.10 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Bostono „Celtics“.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 11.00 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Unics“. 12.55 „Trans 
World Sport“ žurnalas. Kalėdinis šou. 13.55 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - „Crystal  
Palace“. 16.35 Krepšinis. Eurolyga. „Panathi-
naikos“ - „Baskonia“. 18.25 Ledo ritulys. KHL. 
„Jokerit“ - Rygos „Dinamo“. 20.55 „Formulė-1“. 
Abu Dabio GP lenktynių apžvalga. 21.55 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 22.25 
Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempionatas. 
JAV - Latvija. 1.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Bournemouth“. 

 eurosPorT
6.30, 13.45, 24.00, 2.30, 4.00 Slidinėjimas. FIS Pa-
saulio taurė. Italija. 8.30, 11.45, 16.00, 5.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Vokieti-
ja. 9.30, 15.15 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 
10.15, 19.00, 23.00, 2.00, 3.30, 5.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Čekija. 10.45, 22.00 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų 
turnyras. 12.45, 17.00, 20.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norvegija. 14.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 18.00, 21.00, 
1.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 20.55 Sporto naujienos. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 11.35  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  18.15  „Mamma Mia!“ 10.00  „Bethovenas 2“ 14.30  „Mano lemties 
  diena“

 10.00  „Sila. Kelias 
  namo“ 

 TV8
6.25 TV Pagalba (N-7). 8.10 „Mažosios kerė-
tojos“. 8.50 Senoji animacija. 10.10 „Dvyliktąją 
Kalėdų dieną“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio 
tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai 
- mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. Senoji animacija. 21.20 „Sugauk Kalėdų 
žvaigždę“. 23.05 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 0.05 „Apsukrios kambari-
nės“ (N-14). 1.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Nuo... Iki. 6.45 Savaitės kriminalai (N-7). 
7.10 Ne vienas kelyje. 7.40 Apie žūklę. 8.10 24 
valandos (N-7). 8.45 Pasienio sargyba (N-7). 
9.10 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta. 9.40 In-
formacinių mitų griovėjai. 10.05 Mano kiemas. 
10.30 KK2 (N-7). 11.15 Priešaušrio Lietuva. 
12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas (N-7). 
13.05 24 valandos (N-7). 13.50 Autopilotas. 
14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio šou. 
15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.40 
„Jumorina“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie meilę“. 
13.45 Sergėjus Bodrovas „Kur slypi jėga, broli?“ 
14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Vakaro naujienos. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas.  
21.05 „Trys karalienės“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 
24.00 Vyriška/Moteriška. 0.50 Vakaro naujienos.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
„Pavasaris gruodį“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 
21.50 „Raja žino“. 0.35 „Dovana“. 

 Ren
7.45 Kviestinė vakarienė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.30 Michailo Zadornovo koncertas. 13.30 „Dar 
ne vakaras“. 14.30 „Gobšumas“. 15.30 „Jumo-
rina“. Juoko festivalis. 16.05 Tinkama priemonė. 
17.10 „Šeimos dramos“. 19.20 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Michailo Zadornovo koncertas. 23.15 „Jumorina“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas rajonas 3“. 
20.40 „Globėjas“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 
„Bandymas pabėgti“. 1.10 „Susitikimo vieta“. 

 TV PolonIa
8.30, 17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.50 42-asis Opolės dainų 
festivalis 2005. PIN rečitalis. 12.20 „Neregėtai 
ramus žmogus“. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa is-
torija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Maža didžioji meilė“. 15.20 
„Pranašas. Apie kun. Francišeką Blachnickį“. 
16.25, 1.10 Paragauk su Senkevičiumi. 16.55 
Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV eks-
presas. 18.50, 1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Sekmadienis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 
Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.55, 3.50 
„Tėvas Mateušas“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.15, 
5.50 Sveika, Polonija. 0.10 Pramoginė laida. 0.40 
Kažkas matė, kažkas žino. 6.30 Prie Nemuno. 

 TV1000
7.15 „Apie Šmitą“. 9.25 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas“. 11.10 „Lakas plaukams“. 13.10 „Apalūza“. 
15.10 „Maksas ir Maksimonstrai“. 17.00 „Atpirki-
mas“. 19.10 „Vėlyvas kvartetas“. 21.10 „Atleisk 
man, kad tave myliu“. 23.20 „Pykčio regimybė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15. 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduo-
tojas. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 17.15 Karai dėl bagažo. 
21.00, 23.00 Mirtinas laimikis. 22.00 Aukso 
karštinė. 1.00 Nuogi ir išsigandę.

 TRaVel
6.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 7.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos 
vilos. 10.00 Ekstremalios jachtos. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Sunkus žygis. Brazilija. 
15.00 Motociklininko dienoraščiai Afrikoje. 22.00 
Endriu Zimernas Nešvilyje. 23.00 Baltųjų rūmų 
paslaptys. 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Komiška drama 
„Magiškasis Maikas“ 
(N-14).

0.50 TV serialas 
„Vikingai“ (N-14).

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

2.40 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Tomas ir Džeris“.
7.30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
7.55 TV serialas 

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.45 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

„Juodosios našlės“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Trileris „Saldus kerš-

tas“ (N-14).
24.00 TV serialas 

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

(N-7).
1.40 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

„Bethovenas 2“.
11.30 Melodrama „Kalėdų 

aviganis“.
12.55 Klausimėlis.lt.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.05 TV serialas „Folčio 

viešbutis 1“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Nemunu per Lietuvą“.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Istorijos detektyvai.
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Fantastinė drama 

„Kalėdų giesmė“.
0.30 TV serialas „Folčio 

viešbutis 1“ (N-7).
1.30 „Komisaras Reksas“.
2.20 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Nemunu per Lietuvą“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Istorijos detektyvai.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“ .
21.00 Farai (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Girtas meistras. 
Pradžių pradžia“.

23.30 Nuotykių komedija 
„Prieš pakratant 
kojas“ (N-7).

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

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

6.20 Programa.
6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Jaunikliai“.
7.20 „Pėdsakas“ (N-7).
8.20 „Bitininkas“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
0.50 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.45 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“.
3.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
5.15 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.00 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Penktasis tarptauti-

nis menų festivalis 
„Šokio karalienė“. 

7.45 Komedija „Mažylis“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaka „Velnias ir 

dvi jo dukterys“.
13.30 Kultūros metraščiai. 
14.00 Tikėjimo riteris. 
14.40 Poezija. 
14.45 Menų festivalio 

„Kalėdų vakarai“ 
koncertas. 

16.00 Kelias į namus.
16.30 Durys atsidaro. 
16.45 Komedija „Aukštas 

blondinas juodu 
batu“ (N-7).

18.15 Muzikinė komedija 
„Mamma Mia!“

20.00 Kauno bigbendo 
25-mečio jubiliejinis 
koncertas. 

21.00 Veiksmo drama 
„Lošėjas“ (N-14).

22.45 Stambiu planu.
23.20 Dabar pasaulyje
23.50 Tarptautinis pro-

jektas „Vivaldiano. 
veidrodžių miestas“.

1.35 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Menų festivalio 

„Kalėdų vakarai“ 
koncertas. 

5.00 Sodininkas. 
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 9.30  „Dikensiada“ 7.00  „Las Vegasas“ 22.45  „Meilė ir bausmė“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Dak-
tarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05 Deivas Selmonis. 
Gyvenimas su liūtais. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veteri-
naras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Gorilų gydytojai. 17.25, 23.50 Pasiplaukiojimas 
su pabaisomis. 18.20, 22.00 Teisingumas Teksa-
so valstijoje. 20.10 Afrikos tankmėje. 

 SPort1
6.10 NBA krepšinio lyga. Finikso „Suns“ - Okla-
homos „Thunder“. 2016-12-17. 8.20 NBA krep-
šinio lyga. San Antonijaus „Spurs“ - Čikagos 
„Warriors“. 10.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. 11.25 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. 13.25 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 
15.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az 
Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 17.20 NBA 
krepšinio lyga. San Antonijaus „Spurs“ - Čika-
gos „Warriors“. 19.30 Čempionai LT. Grappling 
Šakiai 2016. 2 laida. 20.00 Bušido. Diena su 
kovotoju Juliumi Mocka 20.15 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Barcelona - Valencia. 22.15 
NBA Pasaulis. Speciali laida. 23.45 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ -  
Eindhoveno „PSV“. 1.45 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chel-
sea“ - „Bournemouth“. 8.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Hull“ - „Manchester City“. 10.35 
Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Rygos „Dinamo“. 
12.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Crystal Palace“. 14.25 „Formulė-1“. Abu Dabio 
GP lenktynių apžvalga. 15.25 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 16.25 Ledo ritulys. Pasaulio jauni-
mo čempionatas. JAV - Latvija. 18.25 Ledo ritulys. 
KHL. „Jokerit“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Stoke“. 22.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
jaunimo čempionatas. Latvija - Rusija. 1.30 „Trans 
World Sport“ žurnalas. Naujametis šou.  

 euroSPort
6.30, 9.30, 13.30, 21.00, 24.00 Slidinėjimas. FIS 
Pasaulio taurė. Italija. 7.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.30, 16.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Norvegija. 11.45, 18.00, 2.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 14.15, 21.45 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Slovėnija. 15.00, 22.30, 0.30 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Čekija. 17.00, 20.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
19.00, 23.00, 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. 20.55 Sporto naujienos. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Tabatos salonas“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Akloji“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Garfildas“.
15.40 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Džordžas Džentlis. 
Ginklo sūnus“ (N-7).

22.45 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.15 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

1.55 „Tėvas Motiejus“.
2.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.35 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Draugų būry“ (N-7).

5.00 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
16.00 „Gaudynės“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Premjera! 

Fantastinis  
trileris „Po šia oda“ 
(N-14).

0.10 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.10 „Gaudynės“ 
(N-7).

1.55 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

11.10 „Virtuvė“ (N-7).
11.40 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).
12.40 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
13.40 „Paslapčių 

namai“ (N-7).
14.40 „Kietos 

mergiotės“.
16.25 „Beilio 

nuotykiai:  
Kalėdų  
didvyris“.

18.00 Pinigai iš 
nieko.

19.00 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

20.00  Balticum TV 
žinios.

20.30 „Noriu šio 
automobilio“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Kai šaukia 
širdis“.

24.00 „Virtuvė“ (N-7).
0.30 „Beorė 

erdvė“ (N-7).

„Po ŠiA oDA“
Fantastinis trileris. JAV, Jungtinė Karalystė, Šveicarija. 2013.
Režisierius: Jonathan Glazer.
Vaidina: Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay.

Moteris važinėja nutolusiais greitkeliais ir ieško žmonių. Ji atrodo pa-
traukli moteris, tačiau taip tik atrodo - iš tiesų jos viduje slypi nežemiška 
būtybė. Jos tikslas rinkti išteklius, o tie ištekliai yra žmonės. Laikui bė-
gant nuomonė apie žmones pasikeičia. Moterį užvaldo užuojauta bei 
smalsumas, ir ji pasiduoda pasauliui, kurio prieš tai nežinojo.

tV6
22.00

„GirtAS meiStrAS. 
PrADŽiŲ PrADŽiA“
Veiksmo komedija. Honkongas. 1978.
Režisierius: Woo-ping Yuen.
Vaidina: Jackie Chan, Siu Tien 
Yuen, Jang Lee Hwang.

Jaunas ir nepaklusnus mokinys 
Vong Fei Hungas kasdien prisiver-
da košės. Jaunuolio tėvas bando 
visas galimas auklėjimo priemo-
nes, tačiau niekas nepadeda... BtV

21.30

„PrieŠ PAKrAtAnt KoJAS“
nuotykių komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Rob Reiner.
Vaidina: Jack Nicholson, 
Morgan Freeman, Sean Hayes.

Milijonierius Edvardas Koulas ir 
mechanikas Karteris Čambersas 
paskutines gyvenimo dienas lei-
džia myriop pasmerktų ligonių 
palatoje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad šių vyrų niekas nesieja...BtV

23.30

„SuGAuK KAlĖDŲ ŽVAiGŽDĘ“
komedija. Kanada. 2013.
Režisierius: John Bradshaw.
Vaidina: Shannon Elizabeth, 
 Steve Byers, Julia Lalonde.

Nikė Krendon yra viena popu-
liauriausių pasaulyje dainininkių, 
ją žino kiekvienas. Taip pat ir vie-
nos mokyklos Naujajame Džersy-
je treneris našlys Krisas, kuris dar 
besimokydamas mokykloje buvo 
pirmoji garsenybės meilė... tV8

21.20

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ 

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

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

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Sniego traukinys“ 
(N-14).

1.05 „Vikingai“ 
(N-14).

1.55 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.55 „Kastlas“ (N-7).

6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Tomas 

ir Džeris“.
7.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos
(N-7).

10.40 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.45 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Priešprieša“  
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.55 „Strėlė“ 
(N-7).

1.45 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 Nuotykių komedija 

„Bethovenas 3“.
11.40 Romantinė 

komedija  
„Ponas 
Stebukladaris“.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.05 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.15 Trumposios žinios.
22.20 Melodrama 

„Džeinė Eir“ (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
1.35 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.25 Klauskite daktaro.
3.10 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Auksinis protas.

 16.05  „Folčio 
             viešbutis 2“

 21.00  „Moterys 
     meluoja geriau“

 0.05  „Mentalistas“

trečiadienis

„PRIEŠPRIEŠA“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada. 2007. 
Režisierius: Philip G.Atwell. 
Vaidina: Jet Li, Jason Statham, John Lone.

FTB agentą Džeką Kaufordą sukrečia kolegos žmogžudystė. Džekas ne-
abejoja, kad už tai atsakingas samdomas žudikas, pravarde Niekšas. Bet 
įkalčių nėra - iki pamatų sudeginamas visas namas. Džekas tiesiog dega 
noru atkeršyti ir pamažu įsisuka į mirtinų įvykių ir išdavysčių verpetą. 
Tuo metu Niekšas sukelia karą tarp kinų gangsterių. Kuris iš jų liks gyvas?

rekomenduoja

LNK
22.15

„SPĄSTAI“
Veiksmo filmas. Didžioji Britanija,
JAV, Vokietija. 1999. 
Režisierius: Jon Amiel. 
Vaidina: Sean Connery, Catherine
Zeta-Jones, Ving Rhames.

Žavi draudimo agentūros darbuo-
toja pasisiūlo susidraugauti su gar-
siausiu brangenybių vagimi ir su-
trukdyti jam pavogti neįkainojamą 
meno kūrinį. Vikri ir išradinga Virdži-
nija patinka senam ir patyrusiam 
vagišiui. Tačiau jis - senas ir gudrus 
lapinas, todėl prieš apiplėšimą pri-
verčia merginą paprakaituoti.

„LŪŠNYNŲ MILIJONIERIUS“
romantinė drama. Jungtinė 
Karalystė. 2008.
Režisierius: Danny Boyle.
Vaidina: Dev Patel, Freida
Pinto, Madhur Mittal.

Aštuoniolikmetis Džamalis Malikas 
dalyvauja indiškoje žaidimo „Kas 
nori tapti milijonieriumi?“ versijo-
je. Nuo Didžiojo prizo jį skiria tik 
vienas klausimas, į kurį jis privalo 
atsakyti teisingai. Sulaikiusi kvapą 
žaidimą stebi visa Indija. Tačiau kai 
kuriems žiūrovams kyla klausimas, 
iš kur Mumbajaus tiek daug žino. 

 „SNIEGO TRAUKINYS“
fantastinis trileris. Čekija, JAV.
2013.
Režisierius: Joon-ho Bong.
Vaidina: Chris Evans, Jamie Bell,
Tilda Swinton.

Amžinojo variklio varomas galin-
gas traukinys rieda aplink planetą. 
Galiniuose jo vagonuose įsikūrę  
žemesniosios klasės atstovai, o prie-
kinius užėmusi aukštesnioji klasė. 
Pusiausvyra susvyruoja, kai paslap-
tingas pranešimas įžiebia maištą.

BTV
21.30

TV6
22.00

TV3
22.30

 TV8
6.10 TV Pagalba (N-7). 8.00 „Mažosios kerėto-
jos“. 8.35 Senoji animacija. 10.05 „Sugauk Ka-
lėdų žvaigždę“. 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio 
tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.40 „Kalėdų svei-
kinimas“ (N-7). 23.15 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 0.15 „Apsuk rios 
kambarinės“ (N-14). 1.10 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Pio-
nieriai. Turboreaktyvinio variklio triumfas“. 
12.10 Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 
13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 „Sabrina 
renkasi džihadą“ (N-7). 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
0.45 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.25 Gyvenk sveikai! 12.20 „Apie meilę“. 13.45 
Kartu su visais. 14.45 Mados nuosprendis. 16.45 
Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
„Trys karalienės“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.55 
Vyriška/Moteriška. 1.30 „Sėkmės zigzagas“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Pava-
saris gruodį“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 21.50 „Raja 
žino“. 23.40 „Dovana“. 1.40 Tiesioginis eteris. 

 REN
7.45 Kviestinė vakarienė. 8.40 „Šeimos dramos“. 
10.40 M.Zadornovo koncertas. 12.35 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 13.35 „Labiausiai šoki-
ruojančios hipotezės“. 14.40 „Gobšumas“. 16.15 
Tinkama priemonė. 17.20 „Šeimos dramos“. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviesti-
nė vakarienė. 21.25 „Slaptosios teritorijos“. 22.30 
„Fantastika su grifu „Slaptai“. 23.25 „Jumorina“.  
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Šuo“ (N-7).
9.25 „Farų karai“ (N-7).
10.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
11.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.45 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

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

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Spąstai“ (N-7).
23.30 Veiksmo komedija 

„Girtas meistras. 
Pradžių pradžia“ 
(N-7).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Jaunikliai“.
7.20 „Pėdsakas“ (N-7).
8.20 „Bitininkas“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Griežtojo režimo 

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
0.50 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.45 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.25 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.15 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
6.00 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Kalėdos su draugu“. 
7.40 Komedija „Mažylis 

mieste“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaka „Pelenė“.
13.30 Kai aš mažas buvau.
14.15 Atspindžiai.
14.45 „Estonian Voices“ 

kalėdinis koncertas.
16.00 Globalios Lietuvos 

apdovanojimai 2016. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Prezidentūros.

17.00 Komedija „Aukšto 
blondino juodu batu 
sugrįžimas“ (N-7).

18.20 Drama „Edeno sodas“.
20.00 Kauno bigbendo 

25-mečio jubiliejinis 
koncertas. Dalyvauja: 
M.Kavaliauskas, E.Si -
pa vičius, M.Grabštaitė, 
„The Ditties“, 
V.Matačiūnaitė, 
L.Adomaitis, V.Grub-
liauskas-Kongas.

21.00 Elito kinas. Muzikinė 
komedija „Per 
žingsnį nuo šlovės“ 
(N-14).

23.00 ARTi.
23.20 Dabar pasaulyje 

(rusų kalba iš 
Prahos).

23.50 Veiksmo drama 
„Lošėjas“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Tabatos salonas“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ 

(N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Akloji“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. 
Fokusininko  
giljotina“ (N-7).

22.45 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.15 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.00 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
16.00 „Gaudynės“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Romantinė drama 

„Lūšnynų  
milijonierius“ 
(N-14).

0.20 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.25 „Gaudynės“ (N-7).
2.15 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

12.30 „Banditės“ 
(N-7).

14.10 „Kai šaukia 
širdis“.

15.10 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.50 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

16.50 „Kad ir kas 
benutiktų“  
(N-7).

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Pinigai iš nieko.
21.30 „Beribis pasaulis“ 

(N-14).
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
24.00 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

1.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

 20.00  Egidijus Sipavičius 20.30  „Albanas“ 14.50    „Tokia tarnyba“  16.50  „Kad ir kas 
    benutiktų“

 20.00   „Saša ir Tania“ 17.55    „Širdele mano“ 

TV PROGRAMAgruodžio 28 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas rajonas 
3“. 20.40 „Globėjas“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 „Bandymas pabėgti“. 1.20 „Susitikimo 
vieta“. 3.20 Sodininkų atsakas. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Jaunimas dai-
nuoja. 8.30 Povandeninė ABC. 8.40 Mano 
žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.10, 
22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 23.15, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa is-
torija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25, 
0.15 „Tvano“ pėdsakais“. 16.25 Šokantis su 
gamta. 16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 „Ga-
lerija“. 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 18.05, 
2.25 Mano žvėrynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kvartetas - Višegrado regionų laida. 19.25, 1.10 
Rytų studija. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50 „Gyve-
nimo egzaminas“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
9.20 „Pykčio regimybė“ (N-7). 11.25 „Vėlyvas 
kvartetas“. 13.20 „Scenos gražuolė“. 15.20 „Pla-
neta 51“. 17.05 „Istviko raganos“. 19.10 „Posei-
donas“. 21.10 „Džekas ir Džilė“. 23.10 „21“. 1.20 
„Flash of Genius“. 3.20 „Brangioji pakeleivė“. 

 DiscoVery 
6.10, 8.15. 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Motociklai. 
17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 Paskui klasiki-
nius automobilius. 22.00, 3.40 Nesėkmių garažas. 
23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 24.00 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos.

 TraVel
6.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 7.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos vilos. 
10.00 Ekstremalios jachtos. 11.00 Mano namelis 
ant ratų. 12.00 Namai ant ratų. 22.00, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas.

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 9.10, 14.40, 21.05 Dei-
vas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai 
Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 16.30 Afrikos tankmėje. 17.25, 23.50, 5.02 
Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Dr.Džefas. 20.10, 3.25 Kalnų gorilų gydytojas. 

 sPorT1
7.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Rio Natura Monbus“. 10.00 Bušido LT.
Julius Mocka. 10.15 NBA krepšinio lyga. Vašing-
tono „Wizards“ - Los Andželo „Clippers“. 12.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 13.00 NBA Pasaulis. 13.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. 15.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Ryga 2015. 1 d. 17.50 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido  
„Real“ - „Rio Natura Monbus“. 19.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. 20.00 Čempionai LT. 
Golfas. 20.30 Road to Glory. Kovinio sporto 
žurnalas. 21.00 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Rio Natura - Bilbao Basket. 23.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
24.00 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ -
Los Andželo „Clippers“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Pasaulio smiginio čempionatas. 10 diena. 
11.00 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Rygos „Di-
namo“. 15.00 Pasaulio smiginio čempionatas. 
11 diena. Tiesioginė transliacija. 19.00 Ledo 
ritulys. KHL. CSKA - Maskvos „Dinamo“. Tie-
sioginė transliacija. 21.00 Boksas. 21.40 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Southampton“ - 
„Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Pa-
saulio smiginio čempionatas. 11 diena. Tiesio-
ginė transliacija. 1.00 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 3.00 Pasaulio smiginio čempionatas. 
11 diena. 

 eurosPorT
6.30, 9.30 Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. 
Italija. 7.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramp-
lino. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.30, 16.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 10.15 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Prancūzija. 11.15, 18.00, 
21.15, 2.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Čeki-
ja. 17.00, 0.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų tur-
nyras. 18.50 Sporto naujienos. 19.00, 22.45, 
1.30, 5.00 Biatlonas. World Team Challenge, 
Vokietija. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 1.10  „Džeikas, 
   Storulis ir šuo“

 16.50  „Neišsižadėk“  21.00   „Moteris ant nervų  
    krizės ribos“

 11.40  „Ponia 
Stebukladarė“

 19.30  Valanda su Rūta 15.30  „Itališka meilė“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.20 „Šunyčiai patru-
liai“. 8.50 Senoji animacija. 10.20 „Kalėdų svei-
kinimas“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvis-
tas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė 
Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.40 „Kalėdų angelas“ (N-7). 23.20 „Ti-
krosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 
0.20 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 1.15 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
„Pionieriai. Turboreaktyvinio variklio triumfas“. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 „Baltaru-
sija. Pogrindinis mokslas“. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.25 
Gyvenk sveikai! 10.45 „Jumorina“. 12.20 „Apie 
meilę“. 13.45 Kartu su visais. 14.45 Mados nuos-
prendis. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.50 Susituoki-
me. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. 21.05 Brangi laida. 21.30 „Trys karalienės“. 
23.35 Vakaras su Urgantu. 0.10 Vyriška/Moteriška. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Pava-
saris gruodį“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 
„Šnabždesys“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 
minučių. 20.00 „Sava svetima“. 21.50 „Raja žino“. 
23.40 „Dovana“. 1.40 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos dramos“. 
10.30 „Jumorina“. 12.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 13.20 „Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės“. 14.20 „Gobšumas“. 15.20 „Jumorina“. 
16.20 Tinkama priemonė. 17.20 „Šeimos dramos“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman paslaptys. 
22.25 „Kosminių istorijų diena“. 23.25 „Jumorina“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.50 „Svetimas rajonas 
3“. 20.40 „Globėjas“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 „Bandymas pabėgti“. 1.10 „Susitikimo 
vieta“. 3.15 Vartotojų priežiūra. 4.15 Aleksan-
dras Žurbinas. Melodijos iš atminties. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.15 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.45 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 
Vilnoteka. 16.35, 6.25 „Viskas prasidėjo Gryn-
pointe“. 17.15 Pramoginė laida. 17.30, 1.45 „Ga-
lerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35 Lenkija 
su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 „Laike 
įkalinti raižiniai“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.05 Humoras serijomis. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
9.10 „21“. 11.20 „Poseidonas“. 13.10 „Brangioji 
pakeleivė“. 15.10 „Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis“. 17.10 „Salt“. 19.10 „Vėl septynioli-
kos“. 21.05 „Seksas ir miestas 2“. 23.35 „Pabudi-
mas“. 1.20 „Apie Šmitą“. 3.25 „Paranoja“ (N-7). 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40, 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likviduotojas. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Išgyventi su Edu Stafordu. 17.15 Karai dėl bagažo. 
23.00, 4.30 Senienų medžiotojai. Didžioji Britanija. 
24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės. 

 TRaVel
6.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 7.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos 
vilos. 10.00 Ekstremalios jachtos. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Neįprastas maistas. 
22.00, 3.00 Ali Smit kelionė. 23.00, 4.00 Mažai 
išmindžiotais takais. 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 2.00 Nežinoma ekspedicija. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

(N-7).
10.00 „Sila. Kelias namo“ 

(N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ 

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Pompėja“  
(N-14).

0.35 „Vikingai“ 
(N-14).

1.35 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.30 „Kastlas“ (N-7).

6.35 „Visatos broliai“.
7.05 „Tomas

ir Džeris“.
7.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.45 KK2 
(N-7).

13.35 Būk mano meile! 
(N-7).

14.30 „Mano lemties 
diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios
22.15 Nuotykių 

komedija  
„Broliai Blumai“ 
(N-14).

0.15 „Mentalistas“
(N-7).

1.05 „Strėlė“ 
(N-7).

1.55 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 Nuotykių komedija 

„Bethovenas 4“.
11.40 Romantinė 

drama „Ponia 
Stebukladarė“.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.05 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Istorinis nuotykių f.

„Robinas Hudas“ 
(N-7).

23.20 Trumposios žinios.
23.25 Romantinė drama 

„Vagišių Kalėdos“ 
(N-7).

1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
2.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

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

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Veiksmo ir nuotykių 

komedija  
„Lobiai O.K.“  
(N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Nėra kur bėgti“ 
(N-14).

23.15 Veiksmo f. 
„Spąstai“ (N-7).

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

1.55 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

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

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Jaunikliai“.
7.20 „Pėdsakas“ (N-7).
8.20 „Bitininkas“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Atsargos pulki-

ninkas tiria. Savo 
mirties data“ (N-7).

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

(N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Moterų svajos 

apie tolimus kraštus“ 
(N-7).

0.50 „Merginos iš 
Ukrainos“ (N-7).

1.45 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
3.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
4.25 „Tyrėjas Saveljevas“ 

(N-7).
5.15 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kai aš mažas buvau.
6.45 J.Leitaitės koncertas 

„Meilė keičia viską“.
7.45 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaka „Nauji 

karaliaus drabužiai“.
13.30 Amžininkai. 

1941 m. birželis.
14.15 Euromaxx.
14.45 Dainuok man tango. 

Dalyvauja: E.Sašenko, 
N.Bakula, Vilniaus m. 
Šv. Kristoforo kame-
rinis orkestras, dir. 
D.Katkus.

16.00 TV spektaklis „Urtė“. 
1977 m.

17.20 Koncertuoja „Trys 
tigrai“. 2010 m.

18.15 „Aš esi tu“.
19.45 Grupės „Where the 

Backs Come From“ 
koncertas.

21.00 Komedija „Moteris 
ant nervų krizės 
ribos“ (N-14).

22.25 Džiazo muzikos 
vakaras.

23.25 Dabar pasaulyje.
23.55 Drama 

„Edeno sodas“.
1.30 „Sodininkas“.
2.00 Laba diena, Lietuva.
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gruodžio 29 d.

 15.45   „Alfa ir Omega“ 10.30  „Kaip aš 
 susipažinau su jūsų mama“

 22.30  „Meilė ir bausmė“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Akloji“.
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ (N-14).
22.30 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.40 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
2.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.00 „Naujokė“ (N-7).
11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
16.00 „Gaudynės“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-7).
22.00 Veiksmo drama 

„Užburtas ratas“ 
(N-14).

23.50 Eurolygos rungtynės.
Milano „EA7 
Emporio Armani“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai 
iš nieko.

10.30 „Vikis, 
mažasis  
vikingas“.

12.05 „Astro
vaikis“.

13.45 „Noriu šio 
automobilio“.

14.45 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

15.45 „Alfa ir
Omega“.

17.20 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.30 „Kai šaukia 
širdis“.

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

0.45 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

 AnimAl PlAnet
9.10, 14.40, 21.05 Gyvenimas su liūtais. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 16.30 Kalnų gorilų gydytojas. 
17.25, 23.50, 5.02 Pasiplaukiojimas su pabaiso-
mis. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinės Indonezijos 
salos. 20.10, 3.25 Hario ir ruonio draugystė. 

 SPort1
6.00 NBA Pasaulis. 6.30 Pasaulio rali-kroso čem-
pionatas. Argentina. Finalas. 8.30 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Oklando „Warriors“. 
10.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roter-
damo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 12.40 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
- „Rio Natura Monbus“. 13.20 „Penktasis kėlinys“. 
14.20 Rusijos „Premier“ futbolo lygos apžvalga. 
14.50 Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 
15.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apž-
valga. 16.20 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Ca-
valiers“ - Oklando „Warriors“. 18.20 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ 
- Arnhemo „Vitesse“. 20.00 „Penktasis kėlinys“. 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apž-
valga. 22.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ 
- Majamio „Heat“. 24.00 NBA krepšinio lyga. 
Minesotos „Timberwolves“ - Ouklendo „Warriors“ 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL. CSKA - Maskvos „Di-
namo“. 9.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Tottenham“. 10.50 Boksas. 
12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. Nauja-
metis šou. 13.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 14.00 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 15.00 Pasaulio smiginio čempio-
natas. 12 diena. Tiesioginė transliacija. 18.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Real“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 21.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Emporio Armani“ - „Žalgiris“. Tie-
sioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Baskonia“ - „Maccabi“. 1.35 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 2.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
jaunimo čempionatas. Latvija - Kanada. Tie-
sioginė transliacija. 5.30 Pasaulio smiginio 
čempionatas. 12 diena. 

 euroSPort
6.00, 8.00, 10.30, 14.00, 19.00, 22.00, 2.30, 
5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 7.00, 
9.30, 13.00, 17.30, 21.00, 23.30, 1.30, 4.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Keturių kalvų turnyras. 8.30, 0.30, 3.00 
Biatlonas. World Team Challenge, Vokietija. 
20.55 Sporto naujienos. 

 

„PomPĖJA“
IstorInė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Paul W.S.Anderson.
Vaidina: Kit Harington, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss.

79 metai prieš Kristų. Pompėjoje vergas Milas, paverstas gladiatoriumi, 
įsimyli turtingo pirklio dukrą, kuriai jis tikrai per prastas vyras. Mergina 
yra seniai pažadėta korumpuotam, bet įtakingam Romos senatoriui. 
Gladiatoriui besikaunant arenoje ima drebėti žemė - Vezuvijaus ugnikal-
nyje kunkuliuoja pražūtinga lava. Milas turi paskubėti ištrūkti iš arenos.

tV3
22.30

rekomenduoja

„nĖrA Kur BĖGti“
VeIksmo fIlmas. JAV. 1993.
Režisierius: Robert Harmon.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Rosanna Arquette, Kieran Culkin.

Banko plėšikas Semas slapstosi 
nuošalioje fermoje. Žemės priklau-
so našlei Klaidei Anderson, augi-
nančiai du vaikučius. Vaikai pastebi 
Semą, besimaudantį ežere. Niekas 
nežino, kas yra Semas...

„uŽBurtAS rAtAS“
VeIksmo drama. JAV. 2011.
Režisierius: Aaron Harvey.
Vaidina: Malin Akerman, 
Nikki Reed, Deborah Ann Woll.

Tesai ir jos dviem bendrininkėms Ka-
rai ir Tarai darbas pasirodė gana len-
gvas - nuošalioje užkandinėje per-
imti narkotikų krovinį savo nusikal-
tėlių bosui Melui. Bet kai prasideda 
nesustabdoma įvykių grandinė, tai 
virsta mirtinu katės ir pelės žaidimu.

„KAlĖDŲ AnGelAS“
melodrama. Kanada. 2014.
Režisierius: Alan Goluboff.
Vaidina: Jessalyn Gilsig, Sergio
Di Zio, Graham Abbey.

Išsiskyrusi su vaikinu, Korin bando 
negalvoti apie skausmą ir ruošiasi 
Kalėdoms. Moterį užplūs didžiulė 
romantika, kai kolega Haroldas 
darys viską, kad suvestų ją su vai-
kystės draugu Deivu...tV8

21.40

tV6
22.00

BtV
21.30



Kaina eurais

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 9,00 3 mėn. - 27,00 6 mėn. - 51,00 12 mėn. - 99,00

1 mėn. - 2,40 3 mėn. - 7,20 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

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

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

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

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

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

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

Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

ŠVENTINĖ PRENUMERATA 2017

VISUOMENINIS POLITINIS SAVAITRAŠTIS „RESPUBLIKA“ 
IR PUIKUS ŽURNALAS „LAISVALAIKIS“ SU TV PROGRAMA SAVAITEI, LEIDŽIAMAS PENKTADIENIAIS

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. -27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 5,00 3 mėn. - 15,00 6 mėn. - 30,00 12 mėn. - 60,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 13,00 3 mėn. - 39,00 6 mėn. - 75,00 12 mėn. - 150,00

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) juridiniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) fiziniams asmenims 

Gruodžio mėnesį užsiprenumeravusieji abu leidinius - savaitraštį „RESPUBLIKA“ 
ir dienraštį „VAKARO ŽINIOS“ - visiems metams 
dovanų gaus mūsų 2017-ųjų kalendorių.

Dovana skaitytojams - mūsų kalendorius!

Abiejų 
laikraščių 
metinė kaina 
129 Eur 
(gyventojams)
arba 150 Eur 
(juridiniams 
asmenims).

Kalendorius prašome 
atsiimti „Respublikos“ 
leidinių“ grupės arba 
privačiose platinimo 
tarnybose iki 
2017 m. sausio 15 d.
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Koncertai

Polėkio kupina improvizacijos laisvė 
greta tikslios ir elegantiškos klasikos -  
tokį skirtingų muzikos pasaulių susitiki-
mą seserys klausytojams pateiks projek-
te „Džiazuojanti klasika“. Projekto kūrė-
jos pasakojo, kad „viskas gimė iš siekio 
atrasti kažką naujo, o kartu Lietuvos pub-
likai pateikti tai, kas mūsų scenoje šiek 
tiek primiršta“. Įkvėptos pasaulinio garso 
muzikos grandų, klasikinio smuiko 
virtuo zų ir džiazo smuiko legendų, sese-
rys šią muzikinę mintį įgyvendino Lietu-
voje ir sulaukė itin palankaus publikos 
įvertinimo. Virtuoziškas fortepijono ir 
smuikų skambesys, akordeono improvi-
zacijos, -   galite būti tikri, kad šiame kon-
certe amžinosios klasikos melodijos nu-
skambės visiškai kitaip. 

Baigusios Maskvos P.Čaikovskio kon-
servatoriją, R. ir S. Rinkevičiūtės grįžo į 

Lietuvą ir čia rengia įvairius muzikos pro-
jektus, solinius bei kamerinius koncertus. 
Seserys kartu aktyviai koncertuoja nuo 
2005-ųjų, o jų kasmet rengiami koncertai 
jau turi savo gerbėjų.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Kitokios šventės su „Džiazuojančia klasika“
Maestro Gintaro Rinkevičiaus dukros seserys muzikantės pianistė Rūta BušKevics 
ir smuikininkė saulė RinKevičiūtė, sukūrusios kolektyvą pavadinimu „Džiazuojanti 
klasika“, kviečia šventes praleisti kitaip. naujoje ir dar negirdėtoje programoje gruodžio 
28-ąją žymiausi klasikos hitai kartu su šiuolaikiniais ritmais sukurs neprilygstamą bū-
seną, priversiančią klausytoją atrasti ir patirti naujų emocijų gyvenimo kasdienybėje.

l Koncerto data: 2016 m. gruodžio 28 d. 19 val.

l Kaina: nuo 15,10 Eur iki 35,10 Eur

l Vieta: Vilniaus kongresų rūmai 
AtliKėjAi:

l lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

l Dirigentas Gintaras Rinkevičius

l Rūta Buškevics - fortepijonas

l Saulė Rinkevičiūtė - smuikas ir kiti atlikėjai

PRoGRAmoje:

Johano Kristiano Bacho (J.S.Bach), Džordžo Bizė 

(G.Bizet), Antonijaus Vivaldžio (A.Vivaldi) ir kitų 

muzikos legendų kūriniai

„Apuka“ iliustracija

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs!
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 23-24, 26-29 d. 
11.20, 13.50, 16.10, 19.20, 21.50 val. (24 d. 16.10, 19.20, 
21.50 val. seansai nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-24, 26-29 d. 10.20, 11.30, 12.50, 15.20, 
16.40, 17.50 val. (24, 27 d. 16.40 val. seansas nevyks;  
24 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23-24, 26-29 d. 14, 18.55, 18 val. (24, 28 d. 
18.55 val. seansas nevyks; 18 val. seansas vyks 28 d.).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
23, 26-29 d. 16.20, 21.30 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23-24, 26-29 d. 11, 12.25, 
18.20 val. (24 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinė nuotykių drama, JAV, 
3D, N-13) - 28 d. 18.55 val. (DELFI premjera).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 23-24, 26-29 d. 13.20, 15, 21.10 val.  
(24 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 23-24, 26-29 d. 10.30, 18.40 val.  
(24 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
23-24, 26-29 d. 16, 18.30, 21.20 val. (24 d. 18.30,  
21.20 val. seansai nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-24, 26-29 d. 10.40, 13.10, 15.45 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 23-24,  
26-29 d. 10.50, 13 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
23-24, 26-29 d. 13.40, 20.20 val. (24 d. 20.20 val. seansas 
nevyks).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-24, 26-29 d. 10.10 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23-24,  
26-29 d. 15.10 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
23, 26-27, 29 d. 18 val.

„Blogasis santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 23, 26-29 d. 
21.40 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-13) - 
23, 26-29 d. 21 val.
„sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
23, 28 d. 18.10 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 23, 28 d. 20.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
26, 29 d. 18.10 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 26, 29 d. 
20.50 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 23-29 d. 11.10, 
13.30, 15.50, 18.20, 19, 19.30, 21, 21.45 val.  
(25 d. 11.10 val. seansas nevyks; 24 d. 18.20, 19, 19.30, 
21, 21.45 val. seansai nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11, 13.30, 16, 19.15, 20.45 val.  
(25 d. 11 val. seansas nevyks; 24 d. 19.15, 20.45 val. 
seansai nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23-29 d. 12, 14.30, 18.30 val. (25 d. 12 val.  
seansas nevyks; 24 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„sing“ (animacinis f., originalo k., JAV, 3D, V) - 23, 
25-29 d. 17 val.
„sing“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 23-24, 
26-29 d. 11.20 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 23-29 d. 11.40, 16.15, 
21.45 val. (25 d. 11.40 val. seansas nevyks; 24 d. 16.15, 
21.45 val. seansai nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23-29 d. 13.40 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinė nuotykių drama, JAV, 
3D, N-13) - 28 d. 18.50 val. (DELFI premjera).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-29 d. 11, 13.20, 14.25, 16.35 val. (25 d.  
11 val. seansas nevyks; 24 d. 16.35 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 23-29 d. 14.15, 17.20, 18.50, 20.20 
val. (24 d. 17.20 val. seansas nevyks; 24, 28 d. 18.50 val. 
seansai nevyks; 20.20 val. seansas vyks 28 d.).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 23-29 d. 11.30, 16.10, 21.10 val.  
(25 d. 11.30 val. seansas nevyks; 24 d. 16.10, 21.10 val. 
seansai nevyks).

„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
23-29 d. 15.55, 19.10, 21.40 val. (24 d. 19.10, 21.40 val. 
seansai nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
23-29 d. 13.45, 18.20 val. (24 d. 18.20 val. seansas 
nevyks).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-24, 26-29 d. 11.10 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
23-29 d. 13.20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 23, 25-27, 
29 d. 20.20 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 23-29 d. 
17, 21.20 val. (24 d. 17 val. seansas nevyks; 21.20 val. 
seansas vyks 26, 28 d.).
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 23-24, 26-29 d.  
11.20 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
23, 25, 27, 29 d. 21.35 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 23, 25, 27, 
29 d. 21.20 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 26, 28 d. 21.35 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Gruodžio 24-25 d. - šventės!
„seklūs vandenys“ (juodoji komedija, Prancūzija, 
Vokietija) - 23 d. 16.40 val. 26 d. 17.20 val.  
27 d. 20.40 val. 28 d. 17 val. 29 d. 20.50 val.
„nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 
23 d. 19 val.
„namų slauga“ (komiška drama, Čekija) - 23 d. 
21.10 val. 27 d. 17 val. 28 d. 19.20 val.
„Tamsta Varlius“ (nuotykių f., Nyderlandai, Belgija) - 
26 d. 12.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 26 d. 15 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
26 d. 19.40 val.
„nematomas herojus“ (animacinis f., Prancūzija, 
Belgija) - 27 d. 15 val.
„Belgų karalius“ (komedija, Belgija, Olandija, 
Bulgarija) - 27 d. 18.50 val. 28 d. 21.10 val. 29 d. 19 val.
„Panelė Rūgštynė“ (drama, Prancūzija) - 28 d. 15 val.
„Vajana“ (animacinis f., JAV) - 29 d. 15 val.
uždaras vakaras - 29 d. 17 val.

Dar viduramžiais paslap-
tingieji asasinai - elitiniai žu-
dikai - krauju prisiekė saugo-
ti Obuolį nuo Tamplierių or-
dino - ginti ir saugoti iki pa-
skutinio atodūsio, iki pasku-
tinės gyvos asasinų kartos. 
Jame slypinti pavojinga galia 
Tamplierius paverstų žiau-

riais ir vieninteliais šio pasaulio valdovais...
Kriminalinis nusikaltėlis Kalumas Linčas 

(Callum Lynch) nuo mirties bausmės yra iš-
gelbėjamas savo paties budelių - paslaptingos 
organizacijos „Abstergo Industries“, kuri, pri-
sidengdama moksline veikla, iš tiesų yra šiuo-
laikinis Tamplierių ordinas.

Visuomenės pasmerktas myriop jis ne-
beturi laisvos valios ir pasirinkimo galimy-
bės - Kalumas yra priverstas dalyvauti kva-
pą gniaužiančiame „Animus“ projekte. Ino-
vatyviausių technologijų dėka, kurios sutei-

 „Žudikų brolija“
„Assassin’s Creed“

Kino teatruose nuo gruodžio 23 d.

n Fantastinis veiksmo trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Justin Kurzel

n Vaidina: Michael Fassbender, Marion 

Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Khalid 

Abdalla, Michael K. Williams ir kiti

Filmas 2D formatu ir anglų kalba su lietuviškais 

subtitrais

        

Premjera
Kinas 
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Veidai

MULTIKINO OZAS
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 23, 26, 
28-29 d. 12.20, 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val. 
24 d. 13.30 val. 27 d. 12.20, 14.30, 16.45, 19.15,  
21.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23, 26, 29 d. 10.30, 11.15, 13.30, 16,  
17.15, 19 val. 24 d. 10.30, 13.15 val. 27 d. 10.30,  
11.15, 13, 13.45, 16.10, 19 val. 28 d. 10.30, 13.30, 16, 
17.15, 19 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23, 26, 29 d. 10, 12.15, 14.45 val.  
24 d. 10, 12.15 val. 27 d. 10 val. 28 d. 11.15, 14.45 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 23, 27, 29 d. 11.30, 
14.15, 16.45, 21.45 val. 24 d. 12.45 val. 26, 28 d. 11.30, 
14.15, 16.45, 19.15 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23, 27, 29 d. 19.15 val.  
24 d. 10.15 val. 26, 28 d. 21.45 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 23, 26-29 d. 11.45, 14.45, 17.30,  
20.15 val. 24 d. 11.45 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 23, 26-29 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.30, 
21.30 val. 24 d. 10.45, 13 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 23, 26, 
28-29 d. 22 val. 27 d. 21.45 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
23, 26, 28-29 d. 19.15 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
23, 26, 28-29 d. 18.45, 21.30 val. 24 d. 13.20 val. 27 d. 
18.45, 21.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23, 26, 28 d. 10, 13 val. 24 d. 10.45 val. 27 d. 10 val.  
29 d. 10, 13.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23, 26-28 d. 
15.45 val. 29 d. 16 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 23, 26, 
28-29 d. 21 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 24 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 28 d. 12 val. (specialus seansas mamoms 
su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs!
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 23-24, 
26-29 d. 13.20, 15.40, 17.20, 18, 18.40, 20.10, 22.30, 
23.40 val. (24 d. 18, 18.40, 20.10, 22.30 val. seansai 
nevyks; 23.40 val. seansas vyks 23 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23-24, 26-29 d. 10.15, 10.30, 12.40, 15.10, 17.40, 
20.20, 22.45 val. (23 d. 10.15 val. seansas nevyks; 10.30 val. 
seansas vyks 23 d.; 24 d. 17.40, 20.20, 22.45 val. seansai 
nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 23-24, 26-29 d. 11.20, 13.30, 16 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 23-24, 26-29 d. 13.10, 
18.50, 22.20 val. (24 d. 18.50, 22.20 val. seansai nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 23-24, 26-29 d. 16.45, 
21 val. (24 d. 21 val. seansas nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinė nuotykių drama, JAV, 3D, 
N-13) - 28 d. 18.40 val. (DELFI premjera).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 23-24, 26-29 d. 10.40, 15.50 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 23-24, 26-29 d. 13.50, 19.20 val.  
(24, 28 d. 19.20 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-24, 26-29 d. 10.30, 11.30, 14, 16.30 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
23-24, 26-29 d. 13, 15.30, 20.40, 23 val.  
(24 d. 20.40, 23 val. seansai nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
23, 26 d. 17.50 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 23, 26-29 d. 19 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 
23, 26-29 d. 22.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
24, 26-29 d. 11 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 23-24,  
26-29 d. 10.50 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-13) - 23-24, 
26-29 d. 21.20, 23.30 val. (24 d. 21.20 val. seansas 
nevyks; 23.30 val. seansas vyks 23, 26-29 d.).

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) -  
27, 29 d. 17.50 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 
26-29 d. 23.40 val.

CINAMON
„Pakeleiviai“ (fantastinė nuotykių drama, JAV, 3D) - 
28-29 d. 19 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 23, 26 d. 12.15, 
14.30, 16.45, 18.45, 19.50, 21, 22.10 val. 24 d. 12.15, 
14.30 val. 25 d. 14.30, 16.45, 18.45, 19.50, 21, 22.10 val. 
27 d. 12.15, 14.30, 18.45, 19.50, 22.10 val. 28 d. 12.15, 
14.30, 19.50, 22.10 val. 29 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.50, 
21.30, 22.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23, 26, 29 d. 10.30, 12.50, 15.10, 17.30 val.  
24 d. 10.30, 12.50, 15.10 val. 25 d. 15.10, 17.30 val. 
27-28 d. 10.30, 12.50, 15.10, 17.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 23, 26-29 d. 11.40, 14, 16.20 val. 24 d. 
11.40, 14 val. 25 d. 14, 16.20 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 23, 
25, 26, 29 d. 21.40 val. 27 d. 21, 21.40 val. 28 d. 21.30, 
21.40 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
23-24, 26-29 d. 18 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 23-29 d. 14.15 val.
„Šelmis-1: žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., JAV, 
N-13) - 23, 25-29 d. 15.30, 21.50 val. 24 d. 15.30 val.
„Šelmis-1: žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 23, 26, 29 d. 11.30, 19 val. 24, 27-28 d. 
11.30 val. 25 d. 19 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
23-24, 26-29 d. 11, 13.15 val. 25 d. 13.15 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
23, 25-29 d. 17, 19.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

kia galimybę patirti žmogaus genetikoje įšal-
dytus prisiminimus, Kalumas turės pakarto-
ti savo tolimo protėvio Aguilaro, Ispanijos 
inkvizicijos laikų žudiko, nuotykius.

Patekęs į praėjusių amžių pasaulį, Kalu-
mas suvokia esąs Žudikų brolijos narys ir 
pamažu įgyja visas savo protėvio žinias bei 
įgūdžius, reikalingus įveikti tamplierius - di-
džiausius Žudikų brolijos priešus.

Režisuoti žaidimo apie viduramžių žudi-
kus ekranizaciją buvo patikėta australui Džas-
tinui Kurzelui (Justin Kurzel). Pagrindinį 
vaid menį filme atlieka gerai žinomas aktorius 
Maiklas Fasbenderis (Michael Fassbender). 
Jį daugelis geriausiai pažįsta kaip „Iksmenų“ 
superherojų Magnetą.

Žaidimo gerbėjai „Žudikų brolijoje“ išvys 
nemažai jiems pažįstamų personažų ir vietų, 
tačiau, pasak filmo kūrėjų, jame bus ir naujų, 
žaidime nematytų elementų.

„Forum Cinemas“ inf.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
23 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Vienos kraujas“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
27 d. 18.30 val. - F.Leharo „Linksmoji našlė“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
28 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Dir. M.Staškus.
29 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Spragtukas“. 
2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! 
P.Claudel „Apreiškimas Marijai“. Rež. J.Vaitkus.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - 
T.Bernhard „Didvyrių aikštė“. Rež. K.Lupa.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechov „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
23 d. 18.30 val. - J.Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdie-
nės“. Rež. G.Tuminaitė.
28 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.
29 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

27 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
28 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. Paolo E.Landi.

salė 99
23 d. 18 val. - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir J.Janulaitytės-
Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar (Valstybinis jaunimo 
teatras ir VšĮ „Naujosios muzikos komunikacijos centras“).

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
23 d. 10 ir 12 val.; 27, 28 d. 10 val.; 29 d. 10, 12, 
14 val. - Kalėdinė eglutė mažiesiems (rusų k.). 
Rež. J.Volodko.
23 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. M.Poliščiuk (Prancūzija).
27, 28 d. 11 ir 14 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą 
Saltaną“. Rež. P.Vasiljev.
29 d. 18.30 val. - Premjera! A.Jankevičius „Ledas“ 
(pagal V.Sorokino romaną su lietuviškais titrais).  
Rež. A.Jankevičius.

„DOMinO“ TEATRAs
23 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
25 d. 18 val. - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus 
vartų“. Rež. M.Slavinskis.
26 d. 15 ir 19 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
28 d. 19 val. - „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
23 d. 19 val. Juodojoje salėje - OKT/Vilniaus miesto 
teatras: „Apvalytieji“ (N-14). Rež. O.Koršunovas.
28 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! LOW AIR: 
„Žaidimas baigtas“.
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Arabiška naktis“ (N-16). Rež. C.Graužinis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
23 d. 9 ir 11 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
29 d. 18.30 val.; 31 d. 18 ir 21 val. - R.Cicėnas 
„Angliškas detektyvas“. Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
23, 26 d. 12 val. - „Eglė žalčių karalienė“. Rež. E.Kižaitė.
26 d. 19 val. - „Gerbiami piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, 
A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.
27 d. 19 val. - Premjera! „Meilės laiškai“. 
Rež. D.Kazlauskas.
28 d. 19 val. - Premjera! „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. 
Rež. A.Giniotis.
29 d. 19 val. - Premjera! „Heraklis“ (N-18). 
Rež. G.Aleksa.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
27, 28 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
29 d. 19 val. - A.Čechov „Dėdė Vania“. Rež. E.Lacascade.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
23 d. 12 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“. 
Rež. I.Paliulytė.
23 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
27 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
27 d. 19 val. Rūtos salėje - VšĮ „Vandenyno dirbtuvės“ 
gastrolės. „Sielos virtuvė“. Rež. A.Storpirštis.
28 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyr 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.

Režisieriui labiausiai norėjosi kalbėti apie 
šiandieninės Europos skaudulį - pabėgėlių kri-
zę. Įkvėpimą jis rado senovės graikų drama-
turgo Aischilo (525-456 m. pr.m.e.) kūryboje.

„Perskaičius antikinę Aischilo tragediją 
„Maldautojos“, ištiko lengvas šokas, kad jau 

prieš tiek daug metų žmonės gyveno lygiai 
tomis pačiomis problemomis, kokiomis gyve-
name mes. „Maldautojų“ tekstas net per aki-
vaizdžiai tinka šiandienai. Todėl norėjosi dar 
labiau sumaišyti kortas, dar daugiau plėstis ne 
į siužetą, bet į temą. Nes, jeigu nebūtų dabar-
ties konteksto, pati pjesė neturėtų savo krūvio. 
Taigi bandome per antikinį siužetą, netiesio-
giai, įterpdami dokumentinių tekstų, kalbėti 
apie žmogų ir meilę. Žmogų - vargstantį, ken-
čiantį, kitokį“, - sako režisierius P.Ignatavičius.

Kuriant „Europiečius“ su aktoriais ir kū-
rybine grupe bendravo ir Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytojas, Regionistikos kated-

ros profesorius, islamo tyrinėtojas, religijo-
tyrininkas Egdūnas Račius. Jis dalijosi žinio-
mis apie Vidurio Rytų kultūrą, pabėgėlių 
krizės priežastis. Spektaklyje vieną Danajo 
dukterų vaidinanti aktorė Elžbieta Latėnai-
tė sako, kad dalyvaudami susitikimuose su 
profesoriumi aktoriai sužinojo daug ne „ant-
raštinių“ dalykų: apie Vidurio Rytuose gy-
venančių žmonių gyvenimą, religiją, buitį.

„Kurdami savo vaidmenis žiūrėjome do-
kumentinius filmus, įvairią dokumentinę me-
džiagą, klausėmės bričių grupės „Savages“, 
Afganistane slaptai muzikavusių moterų, ku-
rios buvo įkūrusios grupę ir grodavo po bur-

Vilniaus mažajame teatre - P.Ignatavičiaus premjera „Europiečiai“
Vilniaus mažasis teatras kviečia į Pauliaus 
Ignatavičiaus premjerą „Europiečiai“ pa-
gal Aischilo dramą „Maldautojos“, kurią iš 
senosios graikų kalbos pirmą kartą išver-
tė Audronė Kudulytė-Kairienė.

teatras/koncertai
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
23 d. 18 val. - J.Štrausas „Žydrasis Dunojus“. 2 d. bale-
tas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
26 d. 18 val. - Premjera! R.Planquette „Kornevilio varpai“. 
2 v. operetė. Dir. V.Visockis. Rež. H.Keckeis (Austrija).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
23 d. 10, 12, 14 val.; 26 d. 11, 13, 15 val.; 27 d. 
12, 14 val. - Premjera! „Megztinis“ (pagal D.Bisset pasa-
kas). Rež. G.Aleksa.
27 d. 15 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
27 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
26 d. 12 ir 14 val. - U.Šimulynaitė. „Kotonai Paryžiuje“. 
Rež. R.Kimbraitė.

KlAIpėdA

KlAIpėdOS dRAMOS TEATRAS
23 d. 12 ir 15 val. Didžiojoje salėje - K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.
23, 28 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - E.De Filippo 
„Kalėdos Kupjelų namuose“. Rež. P.Gaidys.
27, 29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.

KlAIpėdOS MUZIKINIS TEATRAS
23 d. 18.30 val. - Johanno Strausso valsai ir polkos. 
2 d. koncertas.

ŽVEJŲ RŪMAI
23 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Pakalikai“ (rusų k.).
27 d. 16 val. Teatro salėje - Premjera! „Pepė Ilgakojinė“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“). Kalėdų 
Senelio programa.

Koncertai
VIlNIUS

lIETUVOS NACIONAlINė 
FIlHARMONIJA

26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Šventų Kalėdų rytą“. 
Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas 
ir vyr. dir. V.Miškinis). Dirigentai: V.Miškinis, L.Balandis. 
L.Kuliešiuvienė, S.Skučienė (fortepijonas), R.Marcinkutė-
Lesieur (vargonai).
26 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdų divertismentas“. 
Lietuvos kamerinis orkestras, solistas ir dir. S.Krylov 
(smuikas), dalyvauja ansamblis „Giunter Percussion“.
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Šventė džiazo saloje“. 
Vokalinis ansamblis „Jazz Island“ (vadovas A.Novikas).
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Ankstyvos dainos“. 
A.Grigorian (sopranas), F.Zakrevskij (fortepijonas).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
25 d. 13 val. - Šv. Kalėdos. Valstybinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimitas“ (vadovas D.Staponkus). 
Vyr. dir. U.Vaiginis. R.Marcinkutė Lesieur (vargonai). 
Įėjimas - nemokamas.
26 d. 13 val. - Šv. Kalėdos. Vilniaus savivaldybės choras 
„Jauna muzika“ (vadovas ir dir. V.Augustinas). L.Digrys 
(vargonai). Įėjimas - nemokamas.
27 d. 19 val. - „Šventinių melodijų girlianda“. Atlikėjai 
grupė „Where The Backs Come From“: A.Matekūnaitė 
(vokalas), S.Pankūnaitė (vokalas), B.Timinskaitė (vokalas), 
E.Gadeikytė (vokalas), V.Smolskas (fortepijonas).
28 d. 19 val. - „Baltos svajos“. Atlikėjai: Arūnas Dingelis 
(tenoras), Mantautas Katinas (fortepijonas).

ldK VAldOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
27 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - Kalėdų 
giesmės a cappella. Vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“: 
V.Neugosimov (kontratenoras, meno vadovas), M.Turlajus 
(tenoras), D.Varnas (baritonas), G.Skliutas (baritonas), 
R.Savickas (bosas), Š.Navickas (vokalinė perkusija).

KAUNAS

KAUNO VAlSTYBINė FIlHARMONIJA
26 d. 16 val. Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje - 
„Pop muzika su perukais“. Styginių kvartetas „Chordos“ 
(vadovas R.Bliškevičius). I.Sipaitytė (1 smuikas), L.Uznytė 
(2 smuikas), R.Bliškevičius (altas), V.Šiugždinienė (violon-
čelė). I.Pliavgo (lyrinis-koloratūrinis sopranas, solo).
26 d. 17 val. - „Svinguojančios Kalėdos“. Kauno big-
bendas (vadovas V.Andriuškevičius, vyr. dir. P.Tadaras). 
E.Sipavičius (vokalas). Dir. P.Tadaras.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Lietuvos kamerinis orkestras 
(meno vadovas ir vyr. dir. S.Krylov). Solistas ir dir. S.Krylov. 
Dalyvauja mušamųjų ansamblis „Giunter Percussion“.

KlAIpėdA

KONCERTŲ SAlė
25 d. 16 val. - Kalėdinis Klaipėdos kariliono koncer-
tas. Klaipėdos kariliono 10-mečiui. Kęstutis Kačinskas, 
Stanislovas Žilevičius (karilionas).
26 d. 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia - 
Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vadovas ir dir. 
A.Vildžiūnas). Solistės: A.Urniežienė (sopranas), E.Zizaitė 
(vargonai). Klaipėdos kamerinio orkestro styginių sekstetas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

komis. Internete radome jų dainą „Blue burka“, 
kuri skambės ir mūsų spektaklyje. „Nesitikė-
jome, kad taip toli nueisime, - statėme spektak-
lį, o turime ruoštis ir gyvos muzikos koncer-
tui“, - sako aktorės. Jos lietuviškai atliks ir kū-
rinį „Would You Harbor Me“, kuris išreiškia 
svarbiausią spektaklio mintį: „Ar priglobtum 
mane, ar priglobčiau tave, ar priglobčiau save“.

Parengė Rūta Jakimauskienė

Vilniaus mažajame teatre - P.Ignatavičiaus premjera „Europiečiai“
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Spektaklio „Europiečiai“ premjera -  

gruodžio 28 d. ir 2017 m. sausio 18 ir 26 d.
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane  
iš „A La Carte“ meniu,  
10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American English School” 
24 Eur nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

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

naujiena

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358,  
www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089,  
www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

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

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 

Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

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

     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 
15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

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

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

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

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

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413

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

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

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

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747,  
www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

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

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

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

optiKos salonai

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

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

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

Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 

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

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime 
pamažu ryškės rimtesnių santykių 
kontūrai. Palankus laikas  tiems, 
kurie mėgsta konstruoti, nes 
šiuo laikotarpiu dirbama kantriai, 
ramiai ir produktyviai. Tai puikus 
laikas rimtiems ateities planų 
apmąstymams. Pasaugokite savo 
sveikatą.

JAUČIUI

Sparčiai judėsite savo 
tikslo link, lengvai sulauksite 
pagalbos, o kai kurie darbai bus 
padaryti už jus. Būsite konkretūs, 
praktiški ir racionalūs. Tai įdomus 
ir aktyvus laikotarpis. Vieniems jis 
atneš dalykinę kelionę, kiti krausis 
atostogų lagaminus.

DVYNIAMS

Galite tikėtis rimtų pertvarkų 
darbe. Tinkamas laikas prisiminti savo 
pareigas, naujas sutartis pasirašyti 
siūlyčiau mėnesio pabaigoje. Galite 
įsigyti ilgai naudojamų praktiškų 
daiktų. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė gruodžio 23-29 d.

Asmeniniame gyvenime būkite 
įžvalgūs, pasikliaukite nuojauta, kuri 
padės išvengti nemalonių situacijų. 
Nors jėgų tikrai stigs, nepriimkite 
skuboto sprendimo, pailsėkite ir vėliau 
kupini jėgų kibkite į darbus. Šis laikas 
palankus saviugdai, tad leiskite nurimti 
emocijoms.

ŠAULIUI

Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite 
su kasdieninėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais, jūsų 
autoritetas ir toliau didės. Laukia ne 
vienas rimtas pokalbis su įtakingais 
asmenimis. Jeigu turite kraujotakos 
problemų, neatidėliokite vizito pas 
gydytoją.

SKORPIONUI

Atkreipkite dėmesį į savo 
vidinę savijautą, viskas aplink jus 
sukasi įprastu ritmu - darbas, šeimos 
rūpesčiai, susitikimai ir bendravimas. 
Niekas nepasikeis, jei bent trumpam 
nuspręsite išvykti pailsėti.Galėsite iš 
širdies padirbėti ir vėliau pasidžiaugti 
puikiais rezultatais. Saugokitės 
peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asmeni-
nio gyvenimo nuotaikos, bet jos bus 
trumpalaikės. Bus sunku rasti bendrą 
kalbą su aplinkiniais, jus daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas pradėti sportuoti.

VĖŽIUI

Darbe didelių laimėjimų 
gal ir nebus, gerai susitvarkysite 
su kasdieninėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Naujų 
darbų nepradėkite, tęskite ir baikite 
tai, ką pradėjote. Pastangų įdėti 
reikės ir darbe, ir namuose. Palankus 
laikas atlikti profilaktinį sveikatos 
patikrinimą.

LIŪTUI

Pagaliau išspręsite 
problemas, kurios jau seniai jums 
neduoda ramybės. Jūsų užsidegimas 
dirbant bus didžiulis, santykiai su 
kolegomis ir vadovais taikūs. Palankus 
laikas įgyvendinti senus sumanymus 
ir svajones, tik neprisiimkite daugiau 
darbų, nei jums priklauso.

MERGELEI

Laisvą laiką skirkite savo 
pomėgiams - keliaukite, skaitykite, 
ieškokite nusiraminimo gamtoje, 
geriausia kalnuose. Darbe leiskite 
pasireikšti jaunesniems kolegoms, 
paskatinkite juos, namuose rūpės 
imtis remonto darbų, pertvarkų.

OŽIARAGIUI

Gyvenkite taikoje su savimi 
ir visu pasauliu. Stenkitės nenu-
krypti į kraštutinumus, laikykitės 
aukso vidurio. Puikus laikas tvar-
kyti net pačius sudėtingiausius ir 
rizikingiausius piniginius reikalus. 
Turėsite daug darbo, saugokitės 
pažadukų ir patys atsargiai dalinkite 
pažadus kitiems.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelių permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu 
jos geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti.

VANDENIUI

Operos solistė  
Judita Leitaitė
1959 12 27

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Sopranas Asta Krikščiūnaitė
1961 12 24

Atlikėja Ingrida Kazlauskaitė
1983 12 26

Stilistė Agnė Gilytė
1983 12 25

GEROS DIENOS: gruodžio 23 d. BLOGOS DIENOS: gruodžio 26, 28 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Pensakola. Ruopis. 
Tilaka. Arda. Varėna. Primas. Rod. 
Kalija. Krokas. Opi. Gija. Buomas. 
Snau. Oja. Šortai. Spa. Na. Lemtas. 
Skauda. Biržai. Kraitės. Teflonas. 
Kraikas. Vėdrynas. Plautas. Gonas. 
Sadutės. Ms. Patas. Saturnas. Dėl. 
Erės. Pašok. Asilena.
Horizontaliai: Vagonetė. PE. 
Antalija. Edgar. Sirija. Frotė. Alėja. 
Blynas. Kana. Lionas. Šoka. Šernas. 
La. Bomžas. SA. Kurtas. Aš. Šprotai. 
Sto. Romas. Pauk. Graikai. KLDR. 
Urmas. Krauna. Kodas. Srautas. Pas. 
Skaitėsi. Spaikas. Astronautas. De. 
Opa. Dės. Mėn. Kurdiukas. Asla.
Pažymėtuose langeliuose: 
KiniVarPa. 

SU
DO

KU

Atsakymą iki gruodžio 27 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Vilma 
Polikavičiūtė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite laimėti 

soliariumo studijos 
„Equador“ abonementą
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l

 Mama sako sūnui:
- Petriuk, uždek Kalėdų eglutę.
Po kurio laiko pasigirsta klausimas:
- O lemputes irgi? 

l

Vyras klausia savo žmonos:
- Brangioji, ko norėtum Kalėdų proga?
- Skyrybų!
- Na, tiek išlaidauti aš, tiesą sakant, ne-

ketinau.
l

Kalbasi vaikai:
- Ar jūs žinot, kad Kalėdų Senelis - šykš-

tuolis.
- Ar čia tu sugalvojai?
- Įsivaizduojat, vietoj to, kad pats nupirk-

tų man dovaną, surado lėlę, kurią mama 
slėpė spintoje, ir padėjo po eglute!

l

- Kodėl norite išsiskirti su žmona, - klau-
sia teisėjas.

- Kad ji kasnakt mane žadina ir šnibžda: 
„Kelkis, tau laikas namo!“

l

Čakas (Chuck) nesiunčia kalėdinių dova-
nų. Didžiausia dovana, kad tu sulaukei Kalėdų.

l

Kunigas sutinka vietos girtuoklėlį.
- Džiugu, kad jūs vakar apsilankėte va-

karo pamaldose, - sako jis žmogeliui. 
- A, vadinasi, aš buvau ir ten, - sumur-

ma šis.
l

Gerbiami vairuotojai! Visada praleiski-
te žmones su balta lazdele - jie blogai mato. 
Taip pat praleiskite žmones ir su „selfie“ laz-
da - tie išvis nieko nemato.

l

Mokytoja, patikrinusi Petriuko namų darbus:
- Aš nesuprantu, kaip vienas žmogus ga-

li pridaryti tiek klaidų?
- Kodėl vienas? Su tėčiu.

l

Grįžta iš darželio mažasis sūnus. Visas ap-
draskytas. Veidelis apdraskytas, rankytės ap-
draskytos, kaklas su krūtine ir tie apdraskyti…

- Kas atsitiko? - klausia tėvas.
- Pas mus buvo Kalėdų Senelis. Atnešė 

dovanų. Paskiau šokom rateliu aplink eglutę.
- Na, tai kas?
- Eglutė didelė, o mūsų mažai.

l

Aš savo mylimajai prieš Kalėdas po egle 
dovaną palikau.

- Apsidžiaugė?
- Dar ne. Ieško. Miškas didelis, eglių daug...

aNEkDOTai

Iš daugiau kaip 1,4 tonos šokolado konditeriai ir meni-
ninkai Pietų Ispanijos Rutės mieste pagamino milžinišką 
prakartėlę.

Šokoladinė prakartėlė Rutėje turi senas tradicijas: ji 
gaminama jau daug metų ir kasmet yra vis didesnė. Šį kar-
tą leitmotyvu pasirinkta Italija: be kita ko, sumeistrauti 
kreivojo Pizos bokšto, Didžiojo kanalo Venecijoje, Vatika-
no ir Romos Koliziejaus modeliai. Be Marijos, Juozapo, 
Jėzaus ir Trijų Karalių 60 kvadratinių metrų dydžio pra-
kartėlėje galima išvysti ir Da Vinčį (Da Vinci) bei Dantę 
Aligjerį (Dante Alighieri).

Šokoladine prakartėle bus galima gėrėtis iki sausio 
5-osios. Tada ją sudoros 10 000 Rutės gyventojų.

beprotiškas pasaulis

Milžiniška Kalėdų 
prakartėlė iš šokolado
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