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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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4-9 IntervIu 
Ieva Mackevičienė

10-16 veIDAI
Viktorija Jakučinskaitė,
Tomas Langvinis,
Irūna Puzaraitė-
Čepononienė,
Deivydas ir  
Katažina Zvonkai,
Deimantė  
Andriuškaitė,
Vilija Andrulevičiūtė,
Giedrius Paulauskas,
Deivydas Praspaliauskas,
Justė Žičkutė,
Donatas Montvydas,
Martynas Levickis 

18-21 ŽvAIGŽDĖS

22-23 GroŽIo pAletĖ

26-31 DIDySIS metų 
horoSkopAS

32-33 ApDovAnojImAI

34-35 ScenA

36 DAtoS 
Keitė Bosvort  
(Kate Bosworth)

37- 53 eterIo ŽmonĖS, 
tv proGrAmA
Darjušas  
Lavrinovičius

54-59  „lAISvAlAIkIo“ 
GIDAS
Kinas, teatras,  
koncertai

60-63 „lAISvAlAIkIo“ 
klubAS

64-65 horoSkopAS, 
kryŽIAŽoDIS,  
SuDoku

66 beprotIŠkAS 
pASAulIS

redaktorė

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

ŽurnalIstės

eimantė JurŠėnaItė
eimante.jursenaite@respublika.net

ringailė stulPInaItė-gvIldė
ringaile.stulpinaite@respublika.net

redaktorės PavaduotoJa

agnė vaItasIūtė-keIzIkIenė
agne.vaitasiute@respublika.net

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

rInkodaros skYrIus

Tel. (8 5) 212 33 44 

PrenuMerata

Tel. (8 5) 212 18 05

reklaMos skYrIus

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

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

 ■ Kam projekto „Muzikinė kaukė“ žiūrovai skyrė daugiausia simpatijų ir kas tapo pro-
jekto prizininkais? 39 p.

 ■ Kokį apdovanojimą pelnė žinomas ak-
torius ir bardas Andrius Kaniava? 32 p.

 ■ Ką Naujųjų metų šventėms siūlo vie-
na garsiausių šalies dizainerių Ramu-
nė Piekautaitė?  24 p.
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ramunės piekautaitės 
šventinio stiliaus idėjos

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

Dovana Andriui kaniavai

rūtos Ščiogolevaitės  
2 vietos prakeiksmas 

baigėsi

ŠIAme numeryje
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Gimus vaikui žiemos šventės įgauna 
naują prasmę. Tuo įsitikinusi ir prekės 
ženklo „Say Yes To Mom“ įkūrėja Ieva 
MackevIčIenė (28). Į jos namus vėl 
grįžo tikėjimas kalėdų Seneliu, nors iš 
tiesų vyro, televizijos ir radijo laidų ve-
dėjo Rolando Mackevičiaus, ir dvejų su 
puse metų sūnaus Motiejaus svajones 
pildo Ieva ir stengiasi tai daryti ne tik 
per šventes, bet ir kiekvieną dieną. 

Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Ar jau žinote, kaip sutiksite Nau-
jųjų naktį? Jūsų vyras Rolandas tąnakt 
dirbs?

- Šios šventės niekada nesureikšmin-
davau, nesureikšminu ir dabar. Ši naktis 
pramogų pasaulio žmonėms - pats darby-
metis, tad Rolandas gros Anglijoje, o mudu 
su Motiejumi Naujuosius metus pasitiksi-
me namie prie lango, žiūrėdami Vilniaus 
panoramos fejerverkus.

- Ar šventinė nuotaika dabar, kai 
auga sūnus Motiejus, tapo dar šventiš-
kesnė, juk su mažaisiais į namus vėl 
grįžta tikėjimas Kalėdų Seneliu, 
džiaugsmas dėl paprastų dalykų, tradi-
cijų…

- Žinoma, gimus vaikams, tėvų gyveni-
mai, o kartu ir šventės pasikeičia. Namuo-
se esant mažam vaikui šventės įgauna vi-
siškai kitokią prasmę. Šiais metais dar va-
saros pabaigoje Motiejui pradėjome pasa-
koti apie Kalėdų Senelį, tad nuo rudens 
skaitėme kalėdines knygas, o prieš miegą 
pasakas apie Kalėdų Senelį skaitome jau 
kelis mėnesius. Eglutę taip pat teko pa-
puošti prieš pusantro mėnesio. Iš tiesų, kai 
yra mažas vaikas - tėvams tenka iš naujo 
išgyventi vaikystę. 

n Gimė 1988 m. spalio 29 d.
n 2010 m. susipažino su radijo ir televizijos laidų vedėju Rolandu Mackevičiumi, 2013 m.  
gruodžio 7 d. pora susituokė, 2014 m. susilaukė sūnaus Motiejaus
n 2010-2013 m. Ieva buvo merginų grupės „Pinup Girls“ narė
n 2015 m. pradžioje įkūrė prekės ženklą 
„Say Yes to Mom“

Dosjė

Ieva MackevIčIenė: 
Mano tikslas - kasdien  
būti geresnei nei vakar

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

„LaisvaLaikio“ interviu
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KieKvieną tiKslą, 
pažadą sau ar 
Kitam gali pradėti 
įgyvendinti 
daBar, tam 
nereiKia lauKti 
metų pradžios

Ieva MackevIčIenė: 
Mano tikslas - kasdien  
būti geresnei nei vakar
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„LaisvaLaikio“ interviu
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- Kokių šeimos švenčių tra-
dicijų turite? 

- Nesame išprotėję dėl tradici-
jų, bet per kiekvienas Kūčias aplan-

kome tiek Rolando, tiek mano tėvus, pa-
būname su visais šeimos nariais. Mano šeima 
didelė, tad pas mano tėvus ant stalo skaičiuo-
jame ne 12, o 24 patiekalus. Važiuodami į 
svečius vežame savo gamintos silkės „Moji-
to“, gardintos mėtomis, žaliąja citrina, avo-
kadu ir ruduoju cukrumi, morkų pyragą bei 
rudojo cukraus sausainius. 

- Ką dovanojote savo vyrams - Rolan-
dui ir Motiejui?

- Mano kaip žmonos ir mamos pareiga - 
pildyti savo vyrų svajones. Tai stengiuosi da-
ryti kiekvieną dieną. Kalbant apie materialias 
dovanas, visada abiem dovanoju tai, kas prak-
tiška ir tuo metu jiems reikalinga. Motiejukas 
gavo daktaro lagaminą, tad dabar gali gydyti 
savo žaislus. Tikimės, jog taip paskatinsime 
teigiamai žiūrėti į gydytojus. Rolandas gavo 
„PS4“ žaidimo akinius. 

- Kokias dovanas pati mėgstate gau-
ti? Kaip manote, kas jums būtų pati ge-
riausia dovana švenčių proga? 

- Materialių dovanų visiškai nesureikšmi-
nu. Šiais laikais nėra to, ko negalėtum nusi-
pirkti. O jeigu dar negali nusipirkti - vadina-
si, dar turi daug dirbti arba laimėti loterijoje. 
Kadangi mūsų šeimai tikrai nesiseka loteri-
joje, lieka pirmas variantas.

- Ar turite kokių nors pažadų naujiems 
metams? Keliate sau kokius nors tikslus?

- Aš visiškai nesureikšminu naujų metų 
pradžios. Visiškai viskas yra žmogaus galvoje. 
Kiekvieną tikslą, pažadą sau ar kitam gali pra-
dėti įgyvendinti DABAR, tam nereikia laukti 
metų pradžios. Niekada nebuvau tas žmogus, 
kuris prižadėdavo sau po Naujųjų metų: „pra-
dėsiu sportuoti“, „mesiu svorį“, „sveikai gy-
vensiu“ ar pan. Jeigu jaučiu vidinę motyvaciją 
savo pažadui įgyvendinti, visada imuosi jo da-
bar. Aš esu toks žmogus, kad man viską reikia 
daryti dabar. Kartais pati dėl to save graužiu. 
O tikslus keliu sau kiekvieną dieną. Vienas iš 
jų - būti visapusiškai geresnei nei vakar.

- Kokie jums buvo 2016-ieji?
- Kuo tolyn, tuo metai vis labiau gerėja ir 

greičiau pralekia. Jie buvo darbingi, pilni dau-
gybės naujų įspūdžių ir emocijų, daugiau lai-
ko praleidau su šeima. 

- Šie metai jums ypatingi dar ir todėl, 
kad būtent šiemet daugelis sužinojo 
apie jūsų prekės ženklą „Say Yes To 

Mom“, nors jis atsirado dar 2015 m. pra-
džioje. Kaip nutiko, kad sumanėte kur-
ti drabužius?

- Pradėjusi šį verslą, nuo nieko tyčia 
neslėpiau, kad jis priklauso man. Tai man 
nėra kažkoks laisvalaikio praleidimo būdas. 
Man tai yra mano darbas, pačios sau sukur-
ta darbo vieta. Pasitraukusi iš pramogų pa-
saulio, nesijaučiau tokia persona, kad turė-
čiau visai Lietuvai skelbti: „Pažiūrėkit, štai 
naują darbą susiradau.“ (Šypsosi.) Man bu-
vo svarbu, kad mano sukurtas prekės ženk-
las „Say Yes To Mom“ įsitvirtintų rinkoje 
ne dėl to, kad tai „radisto“ žmonos kuria-
mas „brendas“, bet dėl mano kuriamo dra-
bužio kokybės ir išskirtinumo. Manau, man 
pavyko, nes ištikimi klientai - tai geriausias 
to įrodymas. Aš neišradinėju jokio dviračio, 
nesu menininkė ir nekuriu brangaus meno. 
Niekada savęs nevadinsiu dizainere, nes 
tikrai tokia nebūsiu.

- Ar apskritai mada, stilius jums įdo-
mios sritys?

- Žinoma, mada ir stilius man labai įdo-
mios sritys. Visada stengiuosi neatsilikti nuo 
mados, ja domėtis. Bet bėgant laikui žmogus 
išgrynina savo stilių, ir kartais mano stilius 
prasilenkia su šiuolaikine mada.

- Pačios spinta lūžta nuo drabužių, o 
problema „neturiu kuo apsirengti“ ne-
kankina?

- Iš tiesų visada stengiuosi atrinkti mažai 
nešiojamus drabužius ir perleisti juos žmo-
nėms, kuriems labiau to reikia. Nepriskirčiau 
savęs prie tų moterų, kurių drabužinė lūžta 
nuo rūbų, bet esu visiškai standartinė mote-
ris, kurią kartkartėmis tikrai kankina ta pro-
blema „na, va ir vėl neturiu ką apsirengti“.

- Kokius drabužius dažniausiai ren-
katės pati?

- Renkuosi patogius klasikinius drabužius.

- Kaip puošiatės per žiemos šventes?
- Rinkdamasi šventinę aprangą atsižvel-

giu į vietą ir kompaniją. Jei tenka vakarie-
niauti su tėvais, renkuosi minimalistinio 
dizaino drabužius. Tam puikiai tinka laisvo 
silueto suknelės, kurių mano spintoje yra 
daugybė. Visuomet stengiuosi atsižvelgti į 
aprangos kodą ir jo paisyti. Nors nemėgstu 
seksualių apdarų, neseniai vykusioje „De-
nim Dream“ fotosesijoje jaučiausi puikiai. 
Jaunatviški, gražūs, tačiau neprovokuojan-
tys drabužiai visada randa vietos mano 
spintoje.

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

„LaisvaLaikio“ interviu

Tik paTs žmogus 
gali nusibrėžTi 
sau ribas, aplink 
save ar Tam  
Tikrus žmones 
pasTaTyTi sienas

kai yra mažas 
vaikas - Tėvams 
Tenka iš naujo 
išgyvenTi vaikysTę

Ieva Mackevičienė su vyru televizijos ir radijo laidų 
vedėju Rolandu Mackevičium ir sūneliu Motiejumi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Kartais jus galima išvysti ant podiu-
mo demonstruojančią drabužius, kartais 
dalyvaujančią fotosesijose. Tai dar viena 
atrasta širdžiai miela veikla? Kokia tai 
patirtis?

- Tikrai nepriskiriu savęs modelio kate-
gorijai. Aš labai labai džiaugiuosi, kad mano 
asmenybė, veido bruožai ar gyvenimo stilius 
traukia kitus žmones, ir jie nori, kad repre-
zentuočiau jų kompaniją, kuriamus drabužius 
ar aksesuarus. 

- Ar atsirenkate, kokių prekės ženklų 
veidu tampate, domitės tais prekės ženk-
lais? Ar pati dėvite tų prekės ženklų, 
kuriuos reklamuojate, drabužius?

- Sulaukiu nemažai pasiūlymų reklamuo-
ti vieną ar kitą prekę, tačiau pasiūlymus pri-
imu itin atsakingai. Svarbiausia - kokybė, mat 
niekada nereklamuočiau gaminių, kuriais te-
ko pačiai nusivilti. Stengiuosi dirbti su tais 
prekės ženklais ar kūrėjais, kurių labai pana-
ši gyvenimo filosofija, požiūris į stilių, madą 
ar darbą. Stengiuosi tai daryti apgalvotai, nes 
norisi išpildyti vienų kitiems keliamus lūkes-
čius. Kadangi tikrai atsirenku tik tuos, kaip 
aš pati vadinu, „ieviškus“ prekės ženklus, jų 
daiktus, aksesuarus ar rūbus labai dažnai ra-
site mano kasdienybėje. Neseniai teko daly-
vauti parduotuvėje „Denim Dream“ esančios 
šventinės drabužių kolekcijos fotosesijoje. 
Daugiausiai fotografuojantis teko vilkėti bū-
tent „Guess“ prekės ženklo drabužių. Man 
pačiai yra artimas „Guess“ požiūris į madą. 
Pamenu, kai Lietuvoje dar nebuvo „Guess“ 
drabužių ar aksesuarų, mielai juos atsisiųs-
davau iš užsienio.

- Kokių moteriškų silpnybių turite?
- Tikrai turiu nemažai silpnybių ir jos tikrai 

labai moteriškos ir sudėtingos. (Juokiasi.)

- Ar galite pasidžiaugti prabanga 
veikti gyvenime tai, ką norite, tai, kas 
jums teikia malonumą?

- Ką veikti gyvenime - kiekvieno žmogaus 
pasirinkimas. Nebent esate kalėjimo vienu-
tėje, tuomet pasirinkimų jau turite mažai. 
Žmogus visada turi pasirinkimą, jeigu jo ne-
tenkina gyvenimas, gali jį keisti tą pačią se-
kundę. Šiuo metu man mano gyvenimas tei-
kia didelį pasitenkinimą: turiu sveiką šeimą, 
nuostabų vyrą ir vaiką, mėgstamą darbą, my-
liu save ir aplinką, kurioje esu.

- Jūsų sūnui Motiejui - dveji su puse, 
kokių pamokų išmokote gimus vaikui, 
jam augant?

- Iš tiesų, manau, neužtektų 
šio žurnalo aprašyti, kiek pamokų 
mamos gauna gimus pirmagi-
miams. Kiekviena diena yra viena 
didelė ir sunki pamoka. 

- Prisidėjote prie socialinės iniciaty-
vos „Myliu save“. Kaip išmokti save my-
lėti? Ypač būnant mama, kai visą savo 
meilę norisi skirti vaikui? 

- Kaip ir minėjau, visas žmogaus gyveni-
mas prasideda jo galvoje. Niekas kitas tavęs 
neprivers mylėti savęs, tik tu pati. Tik pats 
žmogus gali nusibrėžti sau ribas, aplink save 
ar tam tikrus žmones pastatyti sienas. Gimus 
vaikui, labai daug dalykų savo galvoje teko 
pakeisti. Bet tik juos pakeitusi supratau, ko-
kia esu moteris ir kaip save myliu. Supratau, 
kad nė vieno žmogaus negaliu pakeisti ir iš 
tiesų net neturiu tam teisės bei noro, bet ga-
liu keisti savo požiūrį į visa tai. 

- Manote, yra tiesos žodžiuose, kad, 
kai mama laiminga, laiminga šeima, jei 
mamai kažkas negerai, tai atspindės ir 
šeimos nuotaikos? 

- Tai visiškai šimtaprocentinė tiesa. Ar-
gi esate matę nors vieną laimingą vyrą, ku-
rio žmona yra nelaiminga, arba atvirkščiai? 
(Šypsosi.)

- Kokia savybė, patirtis ar suvoki-
mas jums gyvenime padeda nugalėti 
sunkumus?

- Jeigu atvirai, gyvenime į beveik kiekvie-
ną situaciją bandau žiūrėti su šypsena ir leng-
va humoro doze.

- Veikiausiai laisvo laiko, kai tiesiog 
galite pabūti trise, pailsėti, ne tiek daug, 
tiesa? Ką veikiate? 

- Ne kiekybė, o kokybė svarbiausia. Iš 
tiesų, geriausias dienos laikas būna, kai visi 
trys grįžtame namo, kas po darbų, kas po 
darželio. Dažniausiai tiesiog sėdime visi trys 
ant sofos, galime apsikabinę tylėti, valgyti ir 
žiūrėti filmukus.

- Prieš porą metų sakėte, kad Rolan-
das bent kartą per mėnesį stengiasi pa-
kviesti jus į pasimatymą. Ar ši tradicija 
dar išliko?

- Žinoma! 

- Ko sau, savo šeimai ir visiems kitiems 
palinkėtumėte Naujųjų metų proga? 

- Kuo daugiau laiko praleisti su šeima ir 
savimi.

„LaisvaLaikio“ interviu

Žmogus visada 
turi pasirinkimą, 
jeigu jo netenkina 
gyvenimas, gali 
jį keisti tą pačią 
sekundę

mano kaip Žmonos 
ir mamos pareiga -  
pildyti savo  
vyrų svajones

esu toks Žmogus, 
kad man  
viską reikia 
daryti dabar
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Kas nustebino labiausiai, kas atsiskleidė naujomis spalvo-
mis, išbandė naujus dalykus ir parodė neregėtus talentus ar 
blaškėsi kartais nenuspėjamuose meilės keliuose? 2016-ieji 
neginčijamai buvo kupini įvairiausių įvykių, tad „Laisvalaikis“ 
atrinko „pačiausius“ ir pateikia metų reziumė.

Tomas Langvinis
Ilgus metus LNK sporto žinių vedėjo kėdėje sėdėjęs žurnalistas Tomas 
LaNgvINIs (37) 2016-aisiais nusprendė išmėginti jėgas nauju amplua. Jis gavo 
galimybę vesti autorinę humoro laidą „Tik nesijuok“. Ir atrodo, kad Tomui puikiai 
sekasi suderinti abu vaidmenis - tiek sporto žinių, tiek humoro šou vedėjo.  
Pasak T.Langvinio, vesti kitokio formato laidą buvo sena jo svajonė. 

2016-ųjų Lietuvos pramogų pasaulio
veidai

„pačiausieji“

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

Metų debiutas
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veidai

2016-ųjų Lietuvos pramogų pasaulio
„pačiausieji“

V.Jakučinskaitės 
„Veidrodžių 
karalystė“

Proginių ir vestuvinių suknelių kolekciją „Veidrodžių karalystė“ pristačiusi dizainerė Viktorija jakučinskaitė (35) labiausiai vertina ryšį su dukromis - ieva Maja ir Veronika. Būtent šiltas mamos ir dukros pasaulis buvo naujosios kolekcijos įkvėpimo šaltinis. Podiumu žengė ne tik pati dizainerė su dukromis, bet ir kitos žinomos moterys su savo mažosiomis fėjomis, o jau suaugusias dukras lydėjo jų motinos. Pasak kūrėjos, būtent mamos padeda mergaitėms nepasiklysti Veidrodžių karalystėje ir įkvepia moteriškumo. nors oficialiai kolekcija skirta 2017 metų sezonui, klasika alsuojančios „tiulio fėjos“ suknelės laikui nepaklūsta. 

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

METŲ STILIUS
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veidai

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

Irūna  
Puzaraitė-Čepononienė
Besibaigiant 2016-iesiems dainininkė ir televizijos laidų vedėja 

Irūna PuzaraItė-ČePononIenė (26) paskelbė, kad mažina 

tempą koncertuodama. Žinoma, moteris atskleidė, jog tai 

nereiškia, kad ji palieka sceną ir niekada nebegrįš koncertuoti. 

Irūnai šiuo metu norisi šiokios tokios pertraukos nuo sceninio 

gyvenimo. Pastaruoju metu ji itin domisi interjero dizainu ir 

norėtų, kad ateityje ši veikla taptų ne tik pomėgiu dekoruojant 

savo namus, bet ir darbine veikla. taip pat Irūna neslėpė norinti, 

kad jos šeimą 2017-aisiais aplankytų gandrai. 

Metų praradiMas

laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  3 0 13

Deimantė Andriuškaitė 
ir Marijus Simaras

Bene labiausiai aptarinėjama šiemet buvo modelio, 
kosmetologės Deimantės anDriuškaitės (24) ir 21 m. 
vyresnio iš kubos kilusio aktoriaus marijaus simaro (mario 
Cimarro) meilės istorija. Lietuvai marijus tapo žinomas dėl 
vaidmens seriale „Laukinukė“. Pavasarį žiniasklaidos dėmesį 
patraukė žinia, kad gražuolė lietuvaitė ir garsus aktorius 
susižadėjo. Vasarą marijus ne kartą lankėsi mylimosios 
gimtinėje, džentelmeniškai lydėjo ją į įvairius renginius. 
rudenį buvo atsargiai kalbama, kad pora išsiskyrė, nors nė 
vienas iš įsimylėjėlių neskubėjo šios žinios nei patvirtinti, nei 
paneigti. Žiniasklaidai Deimantė yra sakiusi, kad jų santykiams 
koją pakišo atstumas, nors jiedu sutaria draugiškai, puoselėti 
santykius per atstumą - didelis išbandymas. kadangi Deimantė 
turi planų ir karjeros siekių gimtinėje, o marijus filmuojasi už 
atlanto, jiedu savo gyvenimus kuria atskirai.

veidai

METŲ MEILĖ

Katažinai ir Deivydui Zvonkams  gimė dvynukai

METŲ GANDRAI

Pirmąją žiemos dieną DeiVyDo (39) ir kataŽinos 
(36) ZVonkų gyvenime įvyko stebuklas - jiedu 
susilaukė dvynukų. „Įspūdžių nupasakoti 
neįmanoma, gal net nebandysiu, tai yra virš mano 
verbalinių sugebėjimų apibūdinti žodžiais. tai yra 
kosmosas, tai jausmas toks, kokio nesu patyręs“, - 
sakė D.Zvonkus. Labiausiai iš šeimos draugų 
džiaugiasi katažinos draugė Liepa norkevičienė, kuri 
vienintelė žinojo, kad Zvonkai laukiasi dvynukų - 
Deivydas ir katažina nuo žiniasklaidos šį faktą slėpė. 
„norėjau, kad nekiltų jokių nesklandumų, nes būtų 
labai apmaudu, kad išsprūstų tokia žinia, o vėliau 

kažkas nutiktų ne visai gero. esu šiek tiek  
prietaringas šiuo klausimu, bet buvau linkęs 
išsaugoti tą žinią“, - pasakojo laimingas tėtis. 
tiesa, jam neteko matyti gimdymo: „man daktarai 
neleido įeiti į palatą, pasakė palaukti už durų, tai aš 
nesiginčijau. aišku, būtų gal buvę įdomu, bet ne tai 
svarbiausia.“ katažina pagimdė dukrą, kuri svėrė 
2,720 kg, ir sūnų, kuris svėrė 2,480 kg. Dvynukai 
buvo pavadinti kornelija ir Donatu tėvų ir protėvių 
garbei: „norėjome, kad būtų iš tam tikrų raidžių. 
Donatas buvo amžiną atilsį mano tėvas, susirašėm 
keletą variantų ir priėmėm sprendimą.“
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G.Paulausko partizanų 
uniformų atkūrimas

Dizaineris GieDrius Paulauskas (38) žinomas ne 

tik dėl savo kuriamų išskirtinio dizaino drabužių, bet 

ir dėl aistros atkurti lietuviškas pokario laikų partizanų 

uniformas. „Daugelis mano darbų siejasi su karine 

tematika kokiomis nors prasmėmis. Mane visada 

domino, kaip ir kodėl kai kurie kariniai rūbai pasiūti, kaip 

naudojamos vienos ar kitos kišenės, kokie antsiuvai ir 

panašiai. uniforma - drabužis, sukurtas dėl patogumo ir 

funkcionalumo, tad be galo įdomu analizuoti, kokia yra 

ta pokario laikų uniformų anatomija. Militaristinis stilius 

aprangoje man labai siejasi su vyriškumu, tvirtumu, 

garbe ir net istorija. Būtent dėl to man norėjosi atkurti 

kai kurias pokario laikų partizanų lietuviškas uniformas, 

sužinoti daugiau, bendrauti su kolekcininkais ir nepalikti 

mūsų karinės kultūros užmarštyje. Norėčiau, kad mūsų 

istorinės karo mados elementai būtų gyvi ir apčiuopiami, 

naudojami ne tik estetiniams, bet ir pažintiniams 

tikslams“, - „laisvalaikiui“ pasakojo dizaineris. 

veidai

Katažinai ir Deivydui Zvonkams 
gimė dvynukai

Metų idėja

Vilija Andrulevičiūtė
Metų auksarankė

2016-ieji daugelį žinomų žmonių privertė išmėginti ką 

nors naujo, keisti profesijas, kuriam laikui nuo jų pabėgti 

arba suderinti kelis darbus ir prisiminti senus talentus. 

kalbant apie senus talentus, pomėgį siūti puikias sukneles 

prisiminė ir lrT laidos „labas rytas, lietuva“ vedėja 

Vilija aNDruleVičiūTė (28). „Mano pasiūta suknelė 

nėra itin originali, tokios dabar madingos ir panašių jų 

siuva daugybė rankų darbo drabužius siūlančių siuvėjų. 

Man toks modelis visuomet atrodė labai žavingas, bet 

pačiai pasisiūti pasirodė smagesnis iššūkis nei vaikštinėti 

po parduotuves“, - „laisvalaikiui“ atviravo Vilija. laidų 

vedėja džiaugiasi, kad tai jau nėra pirmasis jos siuvinys, 

bet šia suknia didžiuojasi labiausiai, mat bene pirmą kartą 

siuvo pagal atsakingai braižytus brėžinius, o ne iš akies. 

„Dublis“
Žinomo virtuvės šefo DeiVyDo PrasPaliausko (28) 
vadovaujamas sostinės restoranas „Dublis“ duris atvėrė 
kiek daugiau nei prieš metus. Nepaisant to, restoranas 
sulaukia ne tik daugybės puikių lankytojų atsiliepimų, bet 
patenka ir į geriausių šalies restoranų sąrašus. liepos 
mėnesį pirmą kartą paskelbtame geriausių lietuvos 
restoranų reitinge komisijos, sudarytos iš daugiau nei 
100 šalies maisto industrijos profesionalų, balsai lėmė 
„Dubliui“ 2-ąją vietą. Šių metų spalį gerai žinomas 
restoranų gidas „White Guide“ pirmą kartą sureitingavo 
ir lietuviškus restoranus. Į šį prestižinį restoranų reitingą 
taip pat pateko D.Praspaliausko vadovaujamas „Dublis“.

Metų restOranas

15

Justė Žičkutė
Ilgametei LNK laidos KK2 vedėjai Ugnei 
Skonsmanaitei paskelbus apie pasitraukimą iš 
laidos vedėjų, tuoj pat buvo paskelbtas  
konkursas Ugnės vietai užimti. Vieno laidos 
vedėjų Tomo Ališausko žaviąja kolege norėjo 
tapti šimtai Lietuvos merginų, tarp jų ir žinomos 
dainininkės, modeliai, tinklaraštininkės, 
įvairiuose realybės šou sužibusios žvaigždutės ir 
net politikų žmonos. Tačiau geriausiai pasirodė, 
Tomui labiausiai patiko ir daugelio išsvajotą  
KK2 laidos vedėjos vietą užėmė VU TSPMI 
studentė JUSTė ŽIčKUTė (22). Mažai kam iki tol 
buvusi žinoma mergina tapo tikru metų atradimu.

Metų atradiMas

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

veidai
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Martyno Levickio turas „Classic 
Live Show 2016“

Metų pabaigos šventes Lietuvoje lydėjo akordeono virtuozo Martyno 
Levickio (26) kuriamas „classic Live Show“. turo koncertai priminė puošnų 
operos pristatymą, skambėjo tik klasikinės muzikos šedevrai. Martynas klasikai 
suteikė ir modernaus prieskonio - turo koncertuose netrūko įspūdingų scenografijos 
sprendimų ir pažangiomis technologijomis kuriamų specialiųjų efektų, nors  
pagrindinis akcentas buvo muzika. tarptautinės šlovės sulaukusio atlikėjo, jo  
suburto simfoninio orkestro ir būrio kviestinių žvaigždžių atliekamą klasikinių kūrinių 
interpretaciją buvo galima išvysti didžiosiose šalies arenose. 

Donato Montvydo „Lama Hair“
Šiemet jau antrą kartą Lietuvai „eurovizijos“ dainų konkurse atstovavo vienas 

garsiausių šalies atlikėjų DonataS MontvyDaS (Donny Montell, 29). nors jo 

gerbėjus labiausiai pradžiugino 9 vieta konkurse, bene daugiausia dėmesio sulaukė 

atlikėjo... šukuosena! Donatas konkursui pasirinko šviesias garbanas, kurios greitai 

gavo „Lamos“ šukuosenos ar „Lama Hair“ pavadinimus. Be abejonės - tai buvo  

labiausiai internete aptarinėjama šukuosena, įkvėpusi ne vieną smagų juokelį. 

Donatas parodė, kad humoro jausmo jam tikrai nestinga. „Daugiau slėpti nebegaliu. 

atėjo laikas atskleisti tiesą, kas iš tiesų mane įkvepia“, - juokavo Donatas, savo 

socialinio tinklo „Facebook“ sienoje pasidalijęs savo ir lamos nuotraukų koliažu. 

vėliau dainininko sienoje atsirado ir daugiau juokelių „Lamos“ šukuosenos tema, 

linksmomis fotografijomis dalijosi ir kiti žinomi šalies žmonės.

Sostinės Kalėdų eglė
kasmet prieš didžiąsias metų šventes svarbiausiose  pasaulio miestų ir miestelių aikštėse įžiebiamos 
kalėdų eglės. Jau tapo įprasta, kad pasaulio sostinės ir didmiesčiai varžosi, kurio eglė bus šventiškesnė, 
originalesnė, įspūdingesnė. Šiemet „the Huffinton Post“ sudarė gražiausių 2016 m. kalėdų eglučių sąrašą, jame puikuojasi tokijas, vašingtonas, Čikaga, Berlynas, 
niujorkas ir kiti miestai. Labiausiai žadą atimančių eglučių sąraše - ir Lietuvos sostinės katedros aikštėje esanti žaliaskarė. tai ne pirmas kartas, kai mūsų šalies eglė  patenka į gražiausiųjų sąrašus.

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė ir ringailė StulPinaitė-Gvildė
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METŲ ŠUKUOSENA

METŲ KONCERTAS

METŲ PUOŠMENA
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Aktoriai Rajenas Reinoldsas su žmona Bleik Laivli
EPA-Eltos nuotr.
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Holivudo Šlovės alėjoje atidengta  
žinomo aktoriaus Rajeno Reinoldso
(Ryan Reynolds, 40)  žvaigždė.  
Šia ypatinga proga susirinko daugelis  
aktoriui brangių žmonių ir, žinoma,  
trys brangiausios jo moterys - žmona 
aktorė Bleik laivli (Blake lively, 29) 
ir dukros dvimetė džeims (james)  
ir vos kelių mėnesių naujagimė, kurios 
vardo garsieji tėveliai dar neatskleidžia.  
Tai buvo pirmas kartas, kai akylai  
savo asmeninį gyvenimą ir dukras  
nuo fotoobjektyvų slepiantys aktoriai 
savo atžalas parodė visuomenei. 

Humoro jausmo nestokojantis Rajenas 
ir per iškilmingos žvaigždės atidengimą ne-
vengė pajuokauti: „Šiandien - nuostabi die-
na! Keista matyti savo vardą bei pavardę, 
parašytus vien didžiosiomis raidėmis. Tarsi 
visiems maloniems žmonėms, einantiems 
alėja, šaukiu apie save. Ir taip bus kone vi-
są amžinybę!“ Kiek surimtėjęs aktorius ne-
gailėjo gražių žodžių žmonai. „Tu esi man 
viskas. Tu - geriausias dalykas, kuris man 
nutiko. Tu mano gyvenimą padarei geresnį, 
absoliučiai viską jame. Tik tavo dėka tapau 
kone svajonių tėvu dviem nuostabioms mer-
gaitėms, nors visada maniau, kad geriausiu 
atveju galėčiau būti nebent linksmas dėdė 
ar giminaitis“, - graudindamasis sakė jis.

Aktoriaus žmona Bleik taip pat buvo su-
jaudinta savo vyro sėkmės: „Didžiuojuosi 
tavimi. Nors žodis „didžiuojuosi“ per kukliai 
apibūdina tai, kaip šiandien jaučiuosi.“ Ypa-
tingą vyrui dieną ji atrodė puikiai. Vos prieš 
porą mėnesių pagimdžiusi moteris šiai pro-
gai pasirinko mėlyną „Atelier Versace“ suk-
nelę, kuri sulaukė nemažai komplimentų. 
Nors pagrindiniu žvaigždės atidengimo ce-
remonijos herojumi tapo aktorius R.Reinold-
sas, daugiausia dėmesio sulaukė jo dvejų 
metų dukrelė Džeims, smagiai žaidusi su 
mikrofonu ir mielai pozavusi fotografams.

  laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  3 0 19

n Gimė 1976-ųjų spalio 23-iąją Vankuveryje, Britų 
Kolumbijoje, Kanadoje
n Visas aktoriaus vardas yra Rajenas Rodnis 
Reinoldsas (Ryan Rodney Reynolds)
n Vaidinti R.Reinoldsas pradėjo 1990 m., gavęs 
vaidmenį paauglių seriale „Hillside“. Po įvairių 
epizodinių pasirodymų 1996 m. jis nusifilmavo TV 
juostoje „Raganaitė Sabrina“ („Sabrina the Teenge 
Witch“). R.Reinoldsas dažniausiai vaidina komedijose 
(„Van Wilder“, „Two Guys, A Girl and a Pizza Place“), 
taip pat nusifilmavo keliuose romantiniuose filmuose 
(„The Proposal“, „Just Friends“), veiksmo kine 
(„Blade: Trinity“, „Smokin‘ Aces“) ir kt.
n 2008-2011 metais buvo susituokęs su aktore 
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), bet išsiskyrė 
ir 2012-aisiais vedė aktorę Bleik Laivli (Blake 
Lively). Pora kartu augina du vaikus
n 2014-aisiais gavo žvaigždę Kanados Šlovės 
alėjoje, Toronte

Faktai

ŽvaigŽdės

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

R.Reinoldsas su žmona pirmą kartą visuomenei 
parodė savo dukras - dvimetę Džeims ir 
naujagimę, kurios vardo dar neatskleidė

Aktorė Bleik Laivli su seserimi,  
taip pat aktore Robin Laivli (Robyn Lively)

Aktorius su mama Tami Reinolds 

(Tammy Reynolds)
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ŽvaigŽdės

Bredas Pitas (Brad Pitt, 53) ir andželina džoli (angelina Jolie, 41)
Drauge buvo 12 metų, iš jų 2 metus gyveno santuokoje

Iširus Brandželinai baigėsi visa epocha! Aktoriai augino 6 vaikus ir apskritai buvo laikomi idealia 
Holivudo pora. Pasak gandų, skyrybų priežastis buvo nesutarimai atžalų auklėjimo klausimais - 
dabar Bredas ir Endži įnirtingai kovoja tarpusavyje dėl jų globos. Kuo baigsis epopėja, niekas 
nežino: iš pradžių žiniasklaida tvirtino, kad B.Pitas pakėlė ranką prieš vieną iš sūnų, taigi nematys 
globos teisių, bet dabar žinoma, kad teisme abu aktoriai turi vienodus šansus.

2016-aisiais visiems netikėtai išsiskyrė nemažai  
žinomų porų. Ko vertos vien andželinos džoli ir  
Bredo Pito skyrybos!

2016 m. garsiausios skyrybosMeilė praėjo:

lindsi lohan (lindsay lohan, 30) ir Jegoras taraBasovas (23)
Draugavo trumpiau kaip metus, bet ketino tuoktis

Romanas truko visai neilgai, bet išsiskyrimą lydėjo toks baisus skan-
dalas, kad tikriausiai jį visi prisimins dar ilgai. Vasarą L.Lohan pareiškė, 
kad ruso verslininko sūnus ją mušė ir bandė pasmaugti, o paskui 
apkaltino jį iššvaisčius jos pinigus (tik neaišku kokius - skandalingajai 
aktorei grėsė bankrotas dėl nuomos nemokėjimo). Po išsiskyrimo 
aktorė ilgai pylė purvą ant buvusio mylimojo ir net skrido į Rusiją pasa-
koti apie nevykusius santykius per televiziją.
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Naomi Vots (Naomi Watts, 48) ir LeVas Šraiberis (Liev schreiber, 49)
Pora buvo 11 metų

Kaip tvirtina patys aktoriai, auginantys du sūnus, jie liko draugai ir apskritai planuoja bendrauti visą gyvenimą. „Mes esame tėvai, taigi būsime šalia iki gyvenimo pabaigos. Mes esame labai artimi. Manau, tai niekada nepa-sikeis“, - prisipažino L.Šraiberis „US Weekly“. Nors Naomi ir Levas niekada oficialiai neįteisino savo santykių, jie garsėjo kaip pavyzdingai tvirta pora.
Parengė Milda KUNSKAITĖ

2016 m. garsiausios skyrybos

DžeNifer Lopes (Jennifer Lopez, 47) ir
Kasperas smartas (Casper smart, 29)
Artimai bendravo 5 metus,  
trumpam buvo išsiskyrę 2014 metais

Bulvarinė spauda taip dažnai rašė apie galimas 
dainininkės ir šokėjo vestuves, kad žinia apie 
poros išsiskyrimą daugeliui JLo gerbėjų tapo tikru 
netikėtumu. Tiesa, Džen ir Kasperas liko draugai. 
Galbūt po kiek laiko jiedu vėl susieis? Šiaip ar 
taip, 2014 m. jų santykiai buvo neilgam nutrūkę.

ŽvaigŽdės

LaDy GaGa (30) ir teiLoras 
KiNis (taylor Kinney, 35)
Drauge buvo 5 metus

2015 m. aktorius dainininkei 
pasipiršo, ir Gagos gerbėjai 
nekantriai laukė akimirkos, kada 
pagaliau pamatys ją su vestuvine 
suknia. Jos vestuvinis drabužis 
tikriausiai būtų pribloškiantis! 
Deja, vestuvės taip ir neįvyko, pora 
sužadėtuves nutraukė. Oficialiai 
teigiama, kad pora pastaruoju metu 
dėl darbo gyveno skirtingose valsti-
jose, ir dėl to jų santykiai nutrūko.

ember HerD (amber Heard, 30) ir 
DžoNis Depas (Johnny Depp, 53)
Drauge buvo 5 metus, iš jų vienus gyveno santuokoje

Dar viena garsi istorija, apie kurią kalbėjo net tie, kurie 
ne itin domisi žvaigždžių pasaulio naujienomis. E.Herd 
metė Dž.Depą praėjus vos porai dienų nuo jo motinos 
mirties ir pareikalavo iš jo 7 mln. dolerių, pareiškusi, 
kad „Karibų piratų“ žvaigždė neva ją mušė. Blondinė 
pažadėjo pinigus skirti labdarai, bet sklinda gandai, 
kad to kol kas nepadarė. Matyt, ne veltui pikti liežuviai 
jau 2011 m. tvirtino, kad be reikalo Džonis išėjo pas 
skandalingąją Ember, palikęs buvusią mylimąją ir savo 
vaikų motiną Vanesą Paradi (Vanessa Paradis).
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Šventiniu laikotarpiu ma-
kiažas atliekamas ne tik 
tam, kad paslėptume 
trūkumus ar pabrėžtume 
pranašumus, bet ir šventi-
nei nuotaikai sukurti. Šiuo 
metu galima sau leisti 
būti ryškesnei. Ryškios lū-
pos, blizgantys šešėliai ir 
viliojantys akių kontūrai 
padeda sukurti ir įsijausti 
į nepamirštamą amplua. 
2017 m. simboliu taps 
Ugninis Gaidys - tai guvus 
paukštis, einantis iš pro-
to nuo visko, kas krenta į 
akis, - nestandartiškumo, 
spalvingumo, blizgesio, 
žėrėjimo. 

grožio paletė

  Naujametės nakties „topas“ - 
drąsūs eksperimentai

Vizažo meistrė BiRUtė 
Pajedienė pademonstra-
vo pagrindines šventinio 
makiažo tendencijas

Žaidimas 
kontūru

Jei esate labai konser-
vatyvi ir nesiryžtate eks-
perimentuoti, rekomen-
duoju išbandyti stilizuotą 
klasiką - neįprastą storą 
akių kontūrą su kampu šo-
nuose ar pabrėžtu apatiniu 
voku. Akių kontūro varia-
cijos gali būti kuo įvairiau-
sios. Puikus pasirinki- 
mas - jau tapęs įprastas dū-
minis makiažas. Jis gali bū-
ti monochrominis (viens-
palvis) arba spalvotas, tra-
dicinis arba originalus, su 
blizgučiais ar be jų.
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Vakarėlių įkarštyje patalpose būna karšta, todėl 

svarbu, kad makiažo pagrindas būtų kokybiškas 

ir atsparus. Naudokite makiažo pagrindą, o makiažą 

užtvirtinkite fiksatoriumi. Ir, žinoma, su savimi puiku turėti kom-

paktinę pudrą ir lūpų dažus šventės įkarščio pėdsakams paslėpti. 
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  Naujametės nakties „topas“ - 
drąsūs eksperimentai

grožio paletė

Žiupsnelis tendencijų
Simboliška - ateinantys metai yra ugnies ženklo, tad 

bus madingi visi raudoni atspalviai. Pradedant švelniai 
rožiniais ir baigiant vyšniniu. Žinoma, šie tonai labiausiai 
tinka lūpoms. Kalbant apie akis, galima rinktis aukso, 
bronzos ar šokolado tonus.

Akinantis tviskėjimas
Pagrindine tendencija taps blizgučiai, žėručiai, įvairiai papildantys akių 

šešėlius, akių kontūrus, lūpas, ar kaip atskiros detalės, deimančiukai ar 
kristalai, puošiantys makiažą. Naujamečiame įkarštyje būtina sau leisti 
daugiau spindėjimo, išbandyti tai, ko niekada nedrįstume. Stambūs ir birūs 
blizgučiai - puikus pasirinkimas puošiant makiažą, o suknelė gali būti ir 
visai minimalistinė, ir ilga, marga. Dar viena puiki detalė - dirbtinės blaks-
tienos, sukuriančios gundantį žvilgsnį, šventinį įvaizdį.

Parengė Eimantė juršėnaitė
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stilius

Šventinės Ramunės Piekautaitės
interpretacijos

Naujausios dizainerės Ramunės Piekautaitės kolekcijos drabužiai skirti šven-tiniam metui - vakarienėms, kokteilių vakarėliams, pokyliams, teatro ir operos premjeroms. Kūrėjos manymu, kiekvienai kolekcijai įtaką daro jos pačios ir klienčių norai, tačiau kurdama madą ji vis ieško modernesnių, mažiau įprastų sprendimų. Tiesa, drabužiai turi subtilų ir su kinu susijusį „film noir“ (liet. juo-dasis kinas) atspalvį - paletė gan tamsi, dominuoja juoda spalva bei dramatiški ciklamenų ir pudros tonai. Fatališkos moters įvaizdį sukuria ir pasirinkti siluetai, kurie supina švelnumą su griežta pečių linija, tarsi nejučia paryškina liemens sritį, naujai interpretuoja šventinio drabužio sąvoką. Taip griežta palaidinė papil-do lengvą sijoną, metalinis diržas sujuosia ore plevenančią suknelę, griežtam kostiumui modernumo suteikia įdomios konstrukcijos siluetas. Kurdama kolek-ciją R. Piekautaitė naudojo savo kūrybos gerbėjoms pažįstamus audinius bei įvairias jų kombinacijas: šilką, šifoną, vilną, tiulį, aksomą, odos akcentus. Drabu-žius papildė įvaizdį puikiai užbaigusios detalės: ilgaauliai aukštakulniai batai ma-syviu kulnu, metalo diržai, delninės-rankinės su metalinėmis rankenomis.M
od
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stilius

Šventinės Ramunės Piekautaitės

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Šventiniam vakarui puikiai  
tinka ir kelnių kostiumas

Alternatyva juodai - rožinė

Įvairūs aksesuarai gali 
pakoreguoti suknelės siluetą



Horoskopas

AVINAS  
(03 21 - 04 20)

2017 metai bus pilni netikėtumų, 
galėsite keisti savo likimą, nes jūs pui-
kiai žinosite, kaip tai padaryti. Šie me-

tai jums yra karminiai, tai reiškia, ko 
nusipelnėte per savo gyvenimą, tą ir gau-

site 2017-aisiais. Antroji metų pusė bus sėk-
mingesnė, bet neužmikite ant laurų - visus 
metus patartina būti budriems, nes už netei-
singus poelgius labai greitai sulauksite baus-
mės. Kruopštus darbas ir diplomatiškas 
bend ravimas jums turi tapti pagrindiniais 
palydovais šiais metais. Norėdami  išvengti 
problemų, turite įdėti daug pastangų. Valdy-
kite savo temperamentą ir emocijas.

Meilė

Šeimoje bus daug nenumatytų situacijų, 
nesutarimų, susijusių su nekilnojamuoju 
turtu, atminkite - sprendimas jūsų rankose. 
Sulauksite nemažai priešingos lyties dėme-
sio. Turintieji antrąją pusę supras, kad ne-
gali būti vieni be jiems artimo žmogaus. 
Patartina vengti konfliktinių situacijų. Gal-
būt pradėsite galvoti apie šeimos pagausė-
jimą, išnaudokite šią galimybę - laikas labai 
palankus.

Darbas

Metų pradžioje dirbti bus sunku. Atmin-
kite, tik su kolektyvu jums pavyks pasiek-
ti gerų rezultatų, siekite bendradarbiavimo 
su tais, kurie gali palengvinti jūsų darbų 
naštą, suteikti idėjų. Vertinkite bet kokį 
geranorišką bendradarbiavimą. Antrojoje 
metų pusėje galimos konfliktinės situacijos 
su bendradarbiais, jas sukursite patys, ne-
valdydami savo emocijų, tad visus sprendi-
mus priimkite neskubėdami, gerai viską 
apgalvoję. Gruodis labai palankus kūrybiniu 
darbu užsiimantiems žmonėms, jūsų veikla 
duos gerų finansinių pajamų ir pelnys pri-
pažinimą.

Sveikata

2017-aisiais teks patiems rūpintis savo 
sveikata. Didesnį dėmesį reikia atkreipti į 
virškinimo ir širdies kraujotakos sistemą. 
Žiemą stiprinkite  imunitetą, pavasarį  pa-
didės galimybė susirgti peršalimo ligomis, 
bet jūsų optimizmas ir stipri imuninė siste-
ma padės lengvai susidoroti su  užklupusiu 
virusu.
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Kira Naitli  
(Keira Knightley)

Šie metai jums bus nenuspėjami. Daž-
nai jūsų planai bus sunkiai įgyvendinami, 
galite netikėtai pakeisti darbą ar pradėti 

naują verslą. Pirmojoje metų pusėje svarbu 
puoselėti meilę, gerumą, grožį. Be to, pirmo-

joje metų pusėje palanku gimdyti vaikus. Tinka-
mas laikas pirmojoje metų pusėje įsigyti nekilno-
jamojo turto. Tie, kurie neturi antrosios pusės, 
sulauks gražių ir jausmingų romanų. Nepriklau-
somai nuo jūsų pastangų ir noro, vasara atneš 
daug pokyčių tiek tvarkant verslo reikalus, tiek 
ieškant antrosios pusės, būtent tada sutikti nau-
ji žmonės jūsų gyvenime pasiliks ilgam. 

Meilė 

Sausį nesivelkite į šeimos intrigas, dauge-
lis bus linkę nutraukti santuoką, todėl patarti-
na mažiau klausyti patarimų, o pasikliauti savo 
širdies balsu. Vėliau jūsų gyvenime atsiras 
daug naujų pažįstamų, tarp kurių gali būti ir 
tas vienintelis, nepaleiskite savo laimės. Ge-
gužę dėl pavydo jūsų santykiai gali tapti įtemp-
ti. Atminkite, kad kiekvienas turi teisę į priva-
tumą. Lapkritį daugelis įsimylėjėlių susižadės, 
o ilgai gyvenančios poros suvoks, kad teisingai 
pasirinko savo antrąją pusę. 

Darbas

Sausį jus lydės sėkmė, didelė galimybė, 
kad pasistūmėsite net keliais karjeros laip-
teliais aukštyn, panirsite į darbą, kuris jums 
atneš ne tik gerą atlygį, bet ir tam tikrų 
nuostolių, todėl būkite morališkai pasiruošę 
ir nemalonioms staigmenoms. Balandį pa-
lankus laikas pasirašyti naujus kontraktus, 
kurti naujus projektus. Rugsėjo mėnesį ga-
li atrodyti, kad kolektyvas nesąžiningai el-
giasi su jumis. Teks panaudoti savo diplo-
matinius sugebėjimus, gali kilti noras keis-
ti darbo vietą. 

Sveikata

Grūdinkite organizmą, kovą gali atsinau-
jinti lėtinės ligos, todėl reikėtų didesnį dė-
mesį skirti sveikatinimo procedūroms. Ba-
landį atgauti jėgas ir pusiausvyrą padės po-
ilsis gamtoje. Liepą reikėtų vengti riebaus 
maisto ir šaltų gėrimų, tai gali būti jūsų virš-
kinimo sistemos sutrikimo pagrindinė prie-
žastis. Lapkritį, gruodį atidžiai dezinfekuo-
kite bent menkiausią žaizdelę, šiuo periodu 
didesnė infekcinių susirgimų rizika. 

JAUTIS  
(04 21 - 05 22)

Penelopė Krus 
(Penelope Cruz)

Lilijos Banaitienės prognozė 2017 metams
Horoskopas
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DVYNIAI  
(05 23 - 06 21)

Negalima sakyti, kad šie metai jums 
atneš tik teigiamas emocijas, reikia pa-
siruošti daug dirbti ir spręsti sudėtingus 

klausimus tiek savo profesinėje, tiek finan-
sinėje veikloje. Tačiau atsiminkite, kad ir 

kokie pasikeitimai vyks, jums suteikti visatos 
šansai žengti pirmose gretose, ir viskas, kad ir 
kas nutiktų, pasisuks teigiama linkme, tik tam 
reikalingas laikas. Tiek asmeniniame gyvenime, 
tiek darbe jūs pajusite, kad šiais metais reikia 
keisti judėjimo kryptį. Vasarį darbas ir kūryba 
bus pagrindiniai jūsų gyvenimo varik liai, įsi-
vyraus stabilumas ir aiškumas darbe. 

Meilė 

Meilė lydės jus gyvenime ir darbuose. 
Sausį venkite atsitiktinių pažinčių, jums ar-
timas žmogus ateis iš draugų rato. Kalbant 
apie tarpusavio santykius, vyraus sąžinin-
gumas, atvirumas ir meilė, tačiau  bent vie-
nas neteisingas žingsnis, ir jūsų santykiai 
gali nutrūkti galutinai. Turintiesiems šeimas 
vaikai gali pateikti staigmenų, kurios ne vi-
sada bus malonios. Kovą meilės sferoje ne 
pats geriausias laikas, balandį iškils klausi-
mas - meilė ar laisvė, turėsite pasirinkti. 

Darbas

Sausį rekomenduojama pagalvoti apie 
nuosavą verslą. O jau turintieji verslą pa-
stebės, kad išsiplėtė klientų ratas. Balandį 
susidursite su sunkumais darbe, bet gegu-
žės pradžioje jūsų laukia paaukštinimas, 
teks įgyvendinti naujus planus. Liepą ne 
viskas darbe bus sprendžiama taip greitai, 
kaip norite, tad viskam pasilikite laiko re-
zervą. Rugsėjį nesivelkite į finansines avan-
tiūras, greitai gauti pinigai yra greitai ir iš-
leidžiami. Gruodį sekite įvykius, atidžiai 
planuokite  darbus, tačiau nepamirškite ir 
dvasinių poreikių.

Sveikata

Šiais metais labai svarbu stebėti savo 
sveikatą, jūs būsite pilni energijos ir svei-
kata bus stipresnė, jeigu mokėsite derinti 
poilsį su darbu, daugiau būsite gryname 
ore ir užsiimsite fizine veikla. Kovą saugo-
kitės traumų, patartina atlikti profilaktinį 
sveikatos patikrinimą, balandį gali sustip-
rėti alerginė reakcija į saulę ir žydinčius 
augalus.

Markas Volbergas 
(Mark Wahlberg)

Tai kardinalių permainų metai vi-
sose gyvenimo srityse. Netikėtai paste-
bėsite, kad žmonės, su kuriais bendra-

vote ilgą laiko tarpą, jums ne tik nepa-
dėjo eiti pirmyn, bet dažnai tempė atgal. 

Antrojoje metų pusėje galimos permainos tiek 
asmeniniame gyvenime, tiek darbe. Jeigu jū-
sų darbas susijęs su reklama, laukite gerų 
rezultatų. Balandį darbe gali iškilti tam tikrų 
klausimų, kuriuos reikės spręsti greitai, di-
delė tikimybė, kad teks keisti darbą. Šeimoje 
santykiai irgi bus gana įtempti, viskas stabi-
lizuosis paskutinę balandžio savaitę. 

Meilė

Vasarį jus aplankys meilė, spinduliuosi-
te teigiamą energiją ir gerą nuotaiką. Su-
voksite, kaip giliai mylite šį žmogų. Kovą 
harmoninga Jupiterio padėtis garantuos san-
tykių su ant rąja puse stabilumą. Balandžio 
pradžioje part neris gali nuvilti ir įskaudinti, 
tačiau pasistenkite jam atleisti. Birželį išsi-
skyrusioms poroms pavyks atkurti praras-
tus ryšius ir šeimose įsivyraus gražūs tar-
pusavio santykiai. Gruodį sukūrusius šei-
mas asmenis lydės puikios emocijos.

Darbas 

Vasario mėnesį numatoma daug kelionių 
ir mokymų. Atminkite, jeigu teisingai pasi-
rinksite veiklos kryptį, entuziastingai dirbsi-
te, tai padės materialiai apsirūpinti ir suteiks 
komforto iki pat metų pabaigos. Kovą bus 
daug pasikeitimų darbe, teks viską atlikti lai-
ku, tai atvers duris į karjeros aukštumas. Ba-
landį puikiai realizuosite savo planus, atsiras 
daug kūrybinių idėjų, kurias sėkmingai įgy-
vendinsite ateityje. Puikus laikas su nekilno-
jamuoju turtu dirbantiems asmenims. Rug-
pjūčio pirmoje pusėje saugokitės konfliktų su 
kolektyvu ir galimų finansinių nuostolių. 

Sveikata

Sausį esant blogoms emocijoms jausite 
nuotaikų kaitą, čia jums puikiai padės liaudies 
medicinos priemonės.  Vasarį daugiau laiko 
praleiskite gryname ore, stiprinkite imuninę 
sistemą, kovą, norėdami išvengti traumų,  
saugokitės  avarinių situacijų kelyje. Birželį, 
nusilpus nervų sistemai, gali kamuoti nemi-
ga, dingti apetitas, liepą atidžiai plaukite vai-
sius ir daržoves, galimos žarnyno infekcijos. 

VĖŽYS  
(06 22 - 07 22)

Meril Stryp  
(Meryl Streep)

Lilijos Banaitienės prognozė 2017 metams
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   LIŪTAS  
(07 23 - 08 22)

Šiais metais jums bus sunku rasti 
vidinę pusiausvyrą, nemalonumai dar-
be lydės pirmąjį pusmetį, jums reikia 

vengti konfliktinių situacijų. Sausis - 
permainingas mėnuo, darbe stenkitės ne-
pervargti, vasarį darbinė aplinka bus sta-
bili ir jūs galėsite neskubėdami viską at-
likti, kontaktai su kolegomis bus geri, 
tačiau naujų darbinių pasiūlymų nepri-
imkite. Kovą svarbiausiu klausimu taps 
nekilnojamojo turto įsigijimas arba par-
davimas. Rugsėjį  palanku keisti darbą, 
siekti paaukštinimo.

Meilė 

Metų pradžioje vienišių laukia emo
cio nalus gyvenimas, lydimas naujų pažin
čių. Balandį, prieš ką nors sakydami ant
rajai pusei, gerai pagalvokite, ar tai nepa
kenks jūsų tarpusavio santykiams. Gegu
žę daugiau laiko nei įprastai skirkite an
trajai pusei, nepasiduokite kitų žmonių 
įtakai. Rugsėjį būkite kantrūs, nepykite 
ant  mylimų žmonių, pasistenkite išmok
ti neįsižeisti dėl smulkmenų. 

Darbas

Pavasarį kultūros sferoje dirbančių 
asmenų laukia didelis šuolis profesinėje 
srityje. Gegužę lengviau seksis kasdie
niai darbai. Liepą didesnį dėmesį skirki
te jus supantiems žmonėms, labiau pasi
tikėkite savo jėgomis, teks pakovoti už 
save. Lapkričio mėnesį neapsiribokite 
rutina, šiuo metu visuomeninė veikla, 
bendravimas, kilnūs tikslai atvers jums 
naujų galimybių. Gruodį nesusižavėkite 
laikinais darbais dėl finansinės naudos, 
nes gali kilti nesusipratimų, intrigų  re
zultatai nebus džiuginantys. Į viską žvel
kite plačiau  tolima perspektyva padės 
išspręsti problemas.

Sveikata

Sausį palanku atsisakyti rūkyti, orga
nizmą grūdinkite taisyklingo kvėpavimo 
pratimais, vasario mėnesį vandens proce
dūros bus puiki profilaktinė priemonė ko
vojant su peršalimo ligomis. Balandį sau
gokitės traumų, neplanuokite akių opera
cijų. Venkite konfliktų, stresinių situacijų. 
Rugpjūčio mėnesį galimos alerginės re
akcijos į maisto produktus.
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Džeisonas Stethemas 
(Jason Statham)

Laukia didelė įtampa šiais metais, 
jūs nuolat jaudinsitės, kad nesugebate 
įsipareigojimų atlikti laiku, todėl nuo-

lat dėsite daug valios pastangų savo sie-
kiams įgyvendinti. Norėsite didesnio už-
mokesčio už atliktą darbą, tačiau pirmo-
joje metų pusėje nepavyks įgyvendinti sa-
vo svajonės. Sausį netikėtai iškilusias 
problemas jums padės spręsti artimi žmo-
nės. Kovas bus permainingas. Vieni vers-
lo planai žlugs, kiti bus sėkmingai įgyven-
dinami. Liepa - puikus laikas norintie-
siems keisti darbą.

Meilė 

Sausį  jums bus suteiktas dar vienas 
šansas susitaikyti su savo antrąja puse, 
saugokite užsimezgusius santykius, ga
li netikėtai atsirasti buvę jūsų gerbėjai, 
apie kuriuos galbūt jau ir pamiršote. Va
sarį aplankys meilė iš pirmo žvilgsnio, 
jums ir patiems bus sunku patikėti šiuo 
jausmu. Birželį lydės harmoningi ir gra
žūs tarpusavio ryšiai, galite planuoti 
atostogas, aplinkos pakeitimas jums tik 
į naudą. 

Darbas

Sausį nieko nekeiskite, neskubėkite, šį 
mėnesį laikas jūsų sąjungininkas, vasarį 
teks dėti daug pastangų norint įveikti atsi
radusius konkurentus darbe. Birželio mė
nesį gali tekti spręsti, kaip geriau paskirs
tyti jau turimus finansinius resursus, pasi
stenkite to nespręsti vieni  pasitarkite su 
geriau informuotais žmonėmis, o liepą in
vestuokite į profesijos kėlimo kursus. Rug
sėjį nepatartina sudarinėti naujų sutarčių 
su verslo partneriais, tai nepapildys jūsų 
pajamų, o tik sumažins, spalį finansinė si
tuacija pamažu  pradės taisytis, galiausiai 
stabilizuosis ir pajusite palengvėjimą. 

Sveikata

Sausis, vasaris  geras laikas formuo
ti ir įtvirtinti sveikos gyvensenos įgū
džius, nes jūs labai aiškiai pajusite svei
katos  svyravimus. Vieną dieną galėsite 
kalnus nuversti darbe, kitą dieną bus sun
ku pakilti iš lovos. Tik poilsis, teigiamos 
emocijos ir darbo planavimas padės rasti 
emocinę pusiausvyrą. Liepą atsargiai el
kitės prie vandens telkinių, saugokitės 
traumų.

MERGELĖ  
(08 23 - 09 22)

Bijonsė  
(Beyonce)

Horoskopas
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SVARSTYKLĖS  
(09 23 - 10 22)

Keitė Vinslet  
(Kate Winslet)

Šie metai jums bus sėkmingi, ta-
čiau labai aktyvūs, kaip sako liau-
dies išmintis, darbas darbą vys. Jūsų 

ženk lu judanti Jupiterio planeta žada 
pasisekimą grožio, teisėsaugos srityse 

dirbantiems asmenims. Būkite teisingi 
visose gyvenimo situacijose tiek su savimi, 
tiek su kitais. Vasarį neskubėdami užbai-
kite senuosius darbus.  Balandį laukia 
rimtos permainos darbe, galbūt nuspręsi-
te žengti į nežinomybę, atsisakyti visko, 
kas jau seniai neteikia džiaugsmo. Gegu-
žę būkite apsukresni, venkite tiesmukiš-
kumo, kategoriškumo.

Meilė

Meilės sferoje laukia įdomūs, neti-
kėti posūkiai. Liepą vieniši šio ženklo 
atstovai pagaliau lengviau atsikvėps, mat 
paaiškės, kad tai, ko jie ieškojo, yra šalia, 
ir staiga įsiliepsnojęs romanas gali stip
riai apsukti galvą šio ženklo atstovams. 
Gruodį prireiks daugiau dėmesio tėvams 
ir šeimos nariams.

Darbas

Metų pradžioje įsitrauksite į darbų 
sūkurį. Sausį bus daug painiavos ir ne-
susipratimų, jeigu neplanuosite savo 
pajamų ir išlaidų, o vasarį jums likimas 
pasiūlys pasirinkimų  geriau apmokamą 
darbą ir naują kolektyvą. Kovą palankus 
laikas kreiptis į vadovą dėl paaukštini-
mo arba didesnio atlyginimo. Balandį 
nebūkite abejingi jus aplankiusioms 
verslo idėjoms, nes įgyvendinę jas atei-
tyje turėsite didelį pelną. Liepa bus pa-
lanki tiems, kuriems trūksta drąsos ir 
ryžto pakeisti darbo vietą.

Sveikata

Sausį bloga savijauta nesiskųsite. Ko-
vą pagrindinė Svarstyklių problema bus 
jėgų trūkumas, tad verta gerai pamąsty-
ti apie energijos išteklius ir šaltinius. 
Jums saulės energijos stygių kompensuo-
ja buvimas su antrąja puse. Birželio mė-
nesį reikėtų didesnį dėmesį skirti endo-
krininei sistemai, laikas profilaktiškai 
pasitikrinti sveikatą. Liepą geras laikas 
grožio ir vandens procedūroms. 

SKORPIONAS  
(10 23 - 11 22)

Keiti Peri 
(Katy Perry)

Pirmojoje metų pusėje turite 
stengtis judėti lyg katė maiše, lėtai, 
atsargiai ir budriai, nes galimi ne-

tikėti posūkiai, klaidūs vingiai gyve-
nime. Kliūčių ruožas keisis taip greitai, 

kad nespėjus atsitokėti nuo vieno jau teks 
įveikti kitą. Galimi didesni ar mažesni 
nuostoliai, susiję su nenumatytomis per-
mainomis, nieko nedarykite paskubomis, 
vos minčiai šovus į galvą. Venkite skyrybų 
ar sąjungų, raskite jaukią padėtį ir  plau-
kite pasroviui, leiskitės nešami nenutrūks-
tamos srovės ir susitaikykite su esama si-
tuacija.

 Meilė 

Vasarį vienišiai bus apsupti priešingos 
lyties atstovų  dėmesio. Kovą vidinių iš-
gyvenimų ir nerimo laikotarpis, įsivelti į 
nesutarimus su antrąja puse galima labai 
greitai, o susitaikyti ar atsiprašyti neleis 
principai. Balandį neskriauskite savęs ir 
artimo žmogaus, klausimų šiuo laikotar-
piu bus daugiau nei atsakymų. Gegužę 
sutiktas žmogus taps labai artimas, bir-
želį rūpės tik meilės romanai.

Darbas 

Sausis bus gana painus mėnuo, nieko 
naujo nepradėkite, tik užbaikite praėjusių 
metų darbus. Balandį venkite kelionių ir 
konfliktinių situacijų kolektyve. Birželis 
atneš daug pakeitimų jūsų versle, tam 
didelės įtakos turės partneriai iš užsienio, 
liepą palanku kurti savo verslą. Jeigu fi-
nansiniai planai ir susitarimai bus vykdo-
mi pagal planą, pajamos didės. Rugpjūtis 
nesėkmingas visomis finansinėmis pras-
mėmis, nenumatytos buitinės išlaidos, 
pagalba tėvams, giminėms, bet rugsėjį 
finansinė padėtis pradės stabilizuotis.

Sveikata 

Pavasarį reikėtų rūpintis ne tik savo 
fizine sveikata, bet ir emocine būsena. 
Pats laikas užsiimti joga. Gegužę saugo-
kitės skersvėjų, nes šį mėnesį silpniau-
sia jūsų vieta  kaklas. Birželio mėnesį 
mig rena sergantys asmenys gali pajaus-
ti šios ligos paūmėjimą, todėl stenkitės 
daugiau ilsėtis. O jeigu yra galimybė  
imkite atostogas. Vasaros viduryje pa-
lanku pagalvoti, kaip norėtumėte pakeis-
ti savo gyvenimo būdą. 
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   ŠAULYS  
(11 23 - 12 21)

Pirmoji metų pusė bus įtempta ir 
chaotiška, bet antrajame pusmetyje be 
didesnių pastangų iš gyvenimo gau-

site viską, ko tik panorėsite. Balandį 
turintieji savo verslą turės viskuo pasi-
dalinti su verslo partneriu, tik taip jūsų 
finansai išliks stabilūs. Vasarą darbe tu-
rėsite puikią galimybę parodyti, ką suge-
bate. Imkitės iniciatyvos ir nustebinkite 
aplinkinius. Rugpjūtį finansų srityje dir-
bančių asmenų gali laukti patikrinimas. 
Metų pabaigoje  nieko svarbaus nepra-
dėkite ir neplanuokite, stigs jėgų, nors 
darbų bus iki kaklo.

Meilė 

Sausį be skrupulų galite nutraukti 
pabodusius santykius arba mėgautis vi-
sais meilės malonumais. Pavasarį  bū-
kite nuoširdūs, svarbu nepasiduoti iliu-
zijoms bend raujant su antrąja puse, ne-
sivelti į intrigas. Rugpjūtį nesinervin-
kite dėl smulkmenų, ilgainiui viskas 
nusistovės, naudinga su antrąja puse 
išvykti kad ir į trumputę kelionę. Ru-
denį bus svarbiausia pagerinti tarpusa-
vio santykius. 

Darbas

Pavasarį teks daug susirašinėti, tvar-
kyti administracinius reikalus, būsite už-
versti popieriais. Tačiau būkite kantrūs. 
Liepą atsargiai priimkite naujus spren-
dimus, tarkitės su kolektyvu. Pavasarį 
nekilnojamasis turtas jums turėtų duoti 
dividendų už praėjusius metus, atidžiai 
skaičiuokite savo finansus. Lapkričio 
mėnesį gali iškilti finansinių sunkumų 
įgyvendinant naujus projektus, bet čia 
jums į pagalbą atskubės kolektyvas. 
Gruodį  skaičiuokite pinigus, neleiskite 
pramogoms, būkite ekonomiškesni.

Sveikata

Sausį saugokite savo nervų sistemą, 
įtampa jus supančioje aplinkoje gali tu-
rėti pasekmių, dažniau būkite gryname 
ore. Žiemą labai veiksmingos bus fizio-
terapijos procedūros, sanatorinis gydy-
mas. Pavasarį daugiau dėmesio skirkite 
poilsiui, venkite triukšmingų renginių. 
Vasarą pasistenkite atsipalaiduoti, ne-
kreipkite dėmesio į aplinkinius, atsiribo-
kite nuo piktų žmonių, stenkitės daugiau 
judėti. 
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Rita Ora

Metų pradžioje pabaikite visus 
anksčiau pradėtus darbus, susitvar-
kykite visus su darbu susijusius do-

kumentus, neskubėkite dalinti pažadų. 
Pavasarį norėsite keisti darbą, kuriame 
jau gana ilgai dirbate. Balandį jūsų 
aplinkoje atsiras žmonių, su kuriais už-
megsite rimtus verslo kontaktus, būsite 
kupini naujų idėjų, todėl  į savo gyvenimą 
sugebėsite pažvelgti kitu kampu. Vasaros 
pradžioje gerai užsiimti namų tvarkymu 
ar pertvarkymu, remonto darbais, tačiau 
neužmirškite, kad jums reikia ir visaver-
čio poilsio. 

Meilė

Metų pradžioje tarpusavio santykių 
sėk mė lydės tuos, kurie turi antrąją pusę. 
Mažiau reikalaukite iš antrosios pusės, o 
gegužę labiau pasitikėkite savo partneriu, 
nepriekaištaukite, užsiimkite abiem pa-
tinkančia veikla. Birželį susituokusioms 
poroms palanku sustiprinti savo santy-
kius išvykstant į trumpą romantišką ke-
lionę, o vienišiems galimi lemtingi susi-
tikimai ir pažintys. 

 

Darbas

Metų pradžia tinkama keisti darbą, 
kilti karjeros laiptais. Būkite pasiruošę 
priimti netikėtus, bet gerus pasiūly-
mus. Pavasaris - laikas, kai galite įgy-
vendinti naujus planus, apie kuriuos 
seniai svajojote.  Bendradarbiavimo sė-
kmė priklausys nuo gebėjimo elgtis da-
lykiškai. Rudenį bus puikus laikas įgy-
vendinti asmeninius projektus. Pastan-
gos papildyti biudžetą metų pradžioje 
nenueis veltui, finansinė padėtis bus 
gera, vasarą galimos išlaidos namų re-
montui.  

 Sveikata

Sausį užsiimkite žiemos sporto ša-
komis, tai sustiprins imuninę sistemą. 
Pavasariop galvos skausmai bus  daž-
niausiai susiję su stresinėmis situaci-
jomis, balandį patartina vengti skers-
vėjų. Vasarą stenkitės atsipalaiduoti, 
nekreipkite dėmesio į aplinkinius, dau-
giau judėkite. Rugsėjį daugiau dėmesio 
skirkite imuninės sistemos stiprinimui, 
gerai išsimiegokite, sportuokite. 

OŽIARAGIS  
(12 22 - 01 20)

Bredlis Kuperis 
(Bradley Cooper)
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VANDENIS  
(01 21 - 02 19)

Džastinas Timberleikas 
(Justin Timberlake)

Šie metai jums žada asmeninių 
santykių permainas. Gana įtempti 
darbiniai ryšiai bus pirmąjį šių metų 

pusmetį. Elkitės ramiai, santūriai, ven-
kite staigmenų, šiuo metu net menkiau-

sia smulkmena gali sukelti didžiulį triukš-
mą. Nepasiduokite neigiamoms emocijoms, 
karštakošiškumas atneš tik nusivylimą. Pa-
vasarį puikus laikas mokytis, plėsti akiratį, 
keisti veiklos pobūdį. Vasaros pradžioje tu-
rėsite daug įdomių susitikimų, kelionių. 
Rudenį palanku pradėti mokytis naują už-
sienio kalbą. 

Meilė 

Sausį asmeniniame gyvenime galimi 
kardinalūs pokyčiai. Šiuo metu greičiausiai 
suvoksite, kad meilė negali būti savanau-
diška, antrajai pusei suteikite daugiau lais-
vės, leiskite ką nors nuspręsti už jus. Va-
sarą jausite didesnę trauką meilės nuoty-
kiams ir stiprioms emocijoms, todėl  pasi-
kliaukite ne tik jausmais, bet ir intuicija - 
lemiamą akimirką nuojauta parodys reikia-
mą kryptį. 

Darbas

Metų pradžioje pradėsite įtemptai dar-
buotis prie naujų projektų, dėl kai kurių 
atsiras nepatogumų, susijusių su naujais 
įsipareigojimais ir nauja aplinka. Gegužę 
įvykęs svarbus susitikimas atvers puikias 
perspektyvas profesinėje srityje. Taip pat 
pavasarį pasistenkite susitvarkyti finan-
sinius reikalus, padengti sąskaitas. Rug-
sėjis bus tinkamas keisti darbą, kilti kar-
jeros laiptais, naujas kontraktas gali nu-
vesti į tolimus kraštus. Lapkritį gebėji-
mas guviai rinkti informaciją ir greitai ją 
apdoroti suteiks galimybę  gerokai padi-
dinti pajamas.

Sveikata

Sausio mėnesį galimai kamuos viršuti-
nių kvėpavimo takų ligos. Pavasarį sustip-
rinkite imuninę sistemą sveikatinimo pro-
cedūromis, sportuokite. Liepą atsargiai el-
kitės prie vandens telkinių, palankus laikas 
atlikti širdies kraujotakos sveikatinimo pro-
cedūras. Rudenį stenkitės laikytis paros re-
žimo, gali kamuoti nemiga. Spalį  palanku 
sportuoti, tik saugokitės peršalimo ligų. 

ŽUVYS  
(02 20 - 03 20)

Olivija Vaild 
(Olivia Wilde)

Metų pradžioje reikės apgalvoti 
savo veiklos planus. Jums labai svar-
bu ugdyti valią. Kovą puikiai seksis 

verslas, visos naujos idėjos labai grei-
tai bus įgyvendinamos, tačiau apakinti 

sėkmės nepulkite visiems pasakoti savo 
ateities planų - ne visi aplinkiniai linki 
jums gero. Pavasarį nerekomenduojama 
leistis į tolimas keliones, atidėkite vėles-
niam laikui. Nepatartina imti kreditą, įsi-
gyti nekilnojamojo turto, o norintiesiems 
keisti darbą - pats laikas. Vasara palanki 
poilsiui ir kelionėms. 

Meilė 

Sausį jūsų emocijos bus nepastovios, 
kamuos abejonės, ar tikrai tas žmogus 
jūsų gyvenime, palikite tai - situacija iš-
sispręs savaime. Vasarį, norint išsaugoti 
gerus santykius, svarbu išmokti įsiklau-
syti į draugo ar sutuoktinio nuomonę. 
Gegužės mėnuo - puikus laikas tarpusa-
vio santykiams, tad džiaukitės kiekviena 
gyvenimo akimirka. Vasarą jus gali per-
sekioti įtarimas, kad partneris yra neiš-
tikimas.  

Darbas

Sausis bus gana sudėtingas, vasarį 
sėk mingos derybos duos nemažą pelną, 
dėl to galite pakilti karjeros laiptais. Pa-
vasarį galite atsidurti painiose finansinėse 
situacijose - nesutrikite, įsiklausykite į 
intuiciją, ji tikrai padės rasti teisingą 
sprendimą. Rugpjūtį savo laiką ir jėgas 
skirkite kuriam nors vienam projektui. 
Vasarą būsite taupesni, jūsų dėmesys bus 
sutelktas į du dalykus - namus ir automo-
bilį. Birželį būkite labai atidūs, ketindami 
išleisti dideles pinigų sumas už mokslą ar 
tobulinimosi kursus.

Sveikata

Pavasarį gali paūmėti odos alergija, su-
sijusi su aplinkos užterštumu, gegužę ga-
li padažnėti sveikatos sutrikimai, susiję 
su skydliauke. Liepą daugiau dėmesio 
skirkite virškinimo sistemai, būtų idealu, 
jeigu rastumėte galimybę pailsėti ir 
pastip rinti sveikatą sanatorijoje. Daugiau 
laiko skirkite sveikai mitybai, antraip ga-
li sutrikti kepenų veikla. Spalį pajusite 
energijos antplūdį. 

Puslapius parengė Ringailė STULPINAITĖ-GVILdĖ
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      Andrius Kaniava: „Pirmiausia
turi būti skanu pačiam sau“

- Kiekvienam žmogui, menininkui, ar-
tistui svarbu sulaukti savo darbo pripa-
žinimo, įvertinimo. Šįkart atkreipėte ir 
autoritetingos LRT sudarytos komisijos 
dėmesį, virtusį pirmąja vieta KLIPVID 
konkurse bei solidžiu piniginiu prizu. 
Kaip jaučiatės?

- Nematau jokio reikalo slėpti, kad jau-
čiuosi laimingas ir išdidus. Dar šią savaitę 
leisiu sau pasimaudyti šlovės spinduliuose, 
bet įtariu, kad po švenčių vėl tapsiu jaukus, 
paprastas ir sukalbamas.

- Kaip manote, ar kūrybinis darbas 
tampa svaresnis, kai būna įvertintas ša-
lies mastu?

- Manyčiau, kad šiuo atveju mastas nieko 
nenusveria. Ar šalies, ar gatvės mastu - svar-
biausia, kad šis mūsų vaikas pasirodė mielas ir 
gražus ne tik jį pagimdžiusiems kūrėjams. Be 
to, jis yra tarsi priminimas to, kokie mes bu-
vome prieš gerus metus ir ką nuveikėme. Yra 
menininkų, kurie visą gyvenimą didžiuojasi ko-
kiu nors priešistoriniais laikais nuveiktu darbu 
ir kiekviena proga pasakoja apie jį pokalbių 

laidose. Tai juos palaiko ir padeda jaustis gyvais. 
Aš turiu visiškai priešingo pobūdžio problemą: 
nauju kūriniu džiaugiuosi labai ribotą laiką - 
kaip vaikas nauju žaislu, kuris po dienos ar 
dviejų nusibosta ir pasimiršta. Ir kai po pusan-
trų metų mūsų nieko gero nelemiantis „Penk-
tadienis. 13 diena“ atsiskleidžia iš gerosios pu-
sės ir laimi KLIPVID, gauni puikią progą nu-
stebti: „Oho, kaip gražu! Ir tai padarėme mes?“

- Ar „Penktadienis. 13 diena“ - pir-
masis jūsų vaizdo klipas? Kaip pajutote, 
kad jau atėjo laikas klipo kūrimui?

- Jei neskaičiuotumėme daugybės klipų, 
sukurtų Keistuolių teatre, šis bandymas at-
kreipti dėmesį konkrečiai į save yra tikrai 
pirmas. Noras sukurti klipą kokiai nors savo 
dainai kilo, kai buvau kokių 30-ies metų.  Kai 
sukako 40, jis jau buvo visai mane užvaldęs. 
Ir, kaip matote, praėjo ne tiek jau daug laiko 
ir šis noras virto realybe. 

- Gal žinote įsimintino vaizdo klipo 
kūrimo receptą?

- Nenoriu nieko įžeisti, bet daugelis šių 
dienų Lietuvos klipų kūrėjų daug nemąsty-
dami sąžiningai bando sekti paskui kokią Bi-
jonsę (Beyonce) arba Džastiną Biberį (Justin 
Bieber). Rezultatas: iki Bijonsės ar Biberio 
toli kaip iki Andromedos ūko, o savasis „aš“ 
beviltiškai prarastas. Tikrai nesiruošiu išleis-
ti receptų knygos „Kaip sukurti gerą vaizdo 
klipą“. Tiesiog manau, kad visų pirma tai tu-
ri būti savita ir skanu pačiam sau, o tada jau 
galima bandyti vaišinti ir kitus. Tai turi būti 
„mūsų dangus, kurį sau susikūrėm“ (iš dainos 
„Mūsiškiams“). 

- Galbūt jau galvojate, kuo kitais me-
tais nustebinsite savo gerbėjus ir pir-
miausia pats save?

- Niekam ne paslaptis, kad švenčių perio das 
visiems save gerbiantiems autoriams ir atlikė-
jams atima daug jėgų. Ir kai kitais metais, pa-
žvelgęs į veidrodį, pamatai save dar gyvą ir no-
rintį tęsti panašią veiklą toliau, patikėkite - tai 
stebina. O jei sugebi stebėtis savimi, visada nu-
stebinsi ir kitus. To visiems ir linkiu - stebinki-
me vieni kitus ir gyvensime ilgai bei laimingai!

apdovanojimai

Aktorius ir dainininkas Andrius KAniAvA (52) šiemet pristatė pirmąjį asmeninį 
vaizdo klipą „Penktadienis. 13 diena“. Metų pabaigoje maloniai nustebo ir pats -  
minėtas vaizdo klipas be konkurencijos nuskynė pirmosios vietos laurus ketvirtus  
metus LrT organizuojamame lietuviškų vaizdo klipų konkurse KLiPvid. Prieš dangų 
nudažant  fejerverkams, su Andriumi kalbamės apie išsipildančias svajones,  
gyvenimo džiaugsmus bei receptų knygą, kuri niekada nebus parašyta. 
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      Andrius Kaniava: „Pirmiausia
turi būti skanu pačiam sau“

Šiuolaikinio meno centre (ŠMC) vykstanti 
paroda „Seklus, greitas ir dar neįvardintas.  
JCDecaux premija“  jau turi laureatą - skulp-
torės Onos Jociūtės meninis darbas „Puota“ 
sulaukė didžiausio tarptautinės komisijos 
įvertinimo. Jaunoji menininkė laimėjo rekla-
mos sprendimų bendrovės „JCDecaux“ įsteig-
tą premiją ir galimybę savo darbus ekspo-
nuoti sostinės lauko reklamos erdvėse. 

Kaip tvirtina autorė, jos kūrinys - tai „nu-
rengtas“ pustrečio metro aukščio stalas. „Nu-
rengimo“ veiksmu Vilniaus dailės akademijos 
skulptūros magistrantė kiek nepatogiai su-
daiktina greta šio objekto atsidūrusį žmogų 
ir kviečia mąstyti apie tai, ką reiškia toks ap-
nuoginimo veiksmas: ar galime teigti, kad 
daiktas, matomas be jam priskiriamos funk-
cijos, yra nuogas, arba ką su tuo bendro turi 
bet kokia parodinė situacija. 

„Seklus, greitas ir dar neįvardintas“ yra 
pirmoji „JCDecaux premijos“ ciklo paroda, 
kuria žymi naują ŠMC ir „JCDecaux“ partne-
rystę bei bendrą jų siekį - skatinti jaunus 
Lietuvos menininkus kurti ir dalintis savo 
įkvepiančia kūryba. Projekto organizatoriai 
žada, kad ši iniciatyva taps tradicija ir leis 
sujungti iš pirmo žvilgsnio skirtingus, tačiau 
glaudžiai susijusius kūrybos laukus.

Anot Žanetos Fomovos, „JCDecaux Lie-
tuva“ vadovės, tokia sąjunga sukuria progą 

menui išeiti į platesnes erdves. „Šiuolaikinis 
menas ir reklama - tai sėkminga bendradar-
biavimo forma, kuri įdomi žiūrovui, puošia 
miestus ir atveria duris kūrybiškoms inovaci-
joms. Kaip menininkai nuolat ieško vis naujų 
kūrybos formų, taip ir mes visada žvalgomės 
naujų, nestandartinių, netikėtų dizaino ir tech-
nologijų sprendimų“, - pasakojo Ž.Fomova.

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęs-
tutis Kuizinas taip pat džiaugėsi, kad ši paro-
da - naujų patyrimų laukas. „Išties mums tai 
pirmas atvejis, kai privatus verslas steigia 
premiją ir taip prisideda prie šiuolaikinio me-
no sklaidos. Tikime, kad dirbdami kartu at-
rasime daugiau sąlyčio taškų, kurie bus ver-
tingi naujajai menininkų kartai“, - sakė jis.

Šiemet pristatomi penkių jaunų autorių - 
Viltės Bražiūnaitės, Tomo Sinkevičiaus, Onos 
Jociūtės, Beatričės Mockevičiūtės ir Kęstu-
čio Montvido - kūriniai. Jie buvo atrinkti at-
sižvelgiant į kūrėjų meninės raiškos origina-
lumą ir aktualumą šiuolaikinio meno kon-
tekste, taip pat aktyvumą Lietuvos ir užsie-
nio meno lauke.

Paskelbtas „JCDecaux premijos“ laureatas

apdovanojimai

Projekte „JCDecaux premija“ kviečiami dalyvauti 

tebestudijuojantys arba ne anksčiau kaip prieš 

dvejus metus iki parodos atidarymo studijas 

baigę menininkai. Parodą „Seklus, greitas ir dar 

neįvardintas“ kuruoja Edgaras Gerasimovičius ir 

Audrius Pocius, ji veiks iki 2017 m. sausio 11 d.

Puslapius parengė Vaida Andrikonytė

Skulptorei Onai Jociūtei apdovanojimą 
pelnęs darbas „Puota“

Organizatorių nuotr.
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Scena

MUZIKOS GALERIJOJE - jaukus paskutinis metų vakaras,

o Sausio 1-oji - MAGIJOS diena!

Programoje skambės puikiausia pasaulio 
muzika - itališkos dainos, duetai, ištraukos iš 
V.A.Mocarto, G.Bizė operų, atliekami Lietu-
vos nacionalinio operos ir baleto teatro solis-
tės JULIJOS STUPNIANEK (sopranas) bei 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dės-
tytojo, dirigento, dainininko DAINIAUS PUI-
ŠIO (baritonas). Ši dainininkų pora ne vienus 
metus bendradarbiauja scenoje - daugelis 
klausytojų juos puikiai prisimena iš naujame-
tinių filharmonijos koncertų Taikomosios dai-
lės muziejuje bei iš daugybės koncertų viso-
je Lietuvoje. 

Naujametinio vakaro programą papuoš 
ugningojo flamenko šokėja, Sankt Peterburge 
choreografijos studijas baigusi NATALIJA 
KOVALIOVA. Laukia ir ne vienas šventinis 
siurprizas bei puiki nuotaika! Atlikėjams 
akompanuos pianistė RŪTA MIKELAITYTĖ-
KAŠUBIENĖ, o vakarą ves muzikologė LAI-
MUTĖ LIGEIKAITĖ.

Na, o 2017 m. sausio 1-ąją, kai visas mies-
tas po šurmulingos naujametinės nakties il-
sėsis, „Muzikos galerija“ visus kartu su šei-
momis norinčius pasidžiaugti Naujųjų metų 
burtais pakvies į stebuklingą magijos pasi-
rodymą. Tikrą šou surengs vienas profesio-
naliausių ir labiausiai užimtų iliuzionistų Lie-
tuvoje TOMAS ŠIMKUS. Apie Tomą nuolat 
mirguliuoja straipsniai žiniasklaidoje, jis da-
lyvauja televizijos laidose, kviečiamas ir į 
radiją. Rengia magijos pasirodymus tiek pri-
vačiai, tiek didžiulėms tarptautinėms kom-
panijoms. Jo unikalus magijos atlikimas su-
kuria gyvą bei interaktyvią pramogą, apie 
kurią dar ilgai kalbama po renginio… Jį bū-
tina pamatyti, kitaip nepatikėsite jokiais 
burtais! Tai puiki proga kartu praleisti laiką 
su šeima, nes Tomo kuriami stebuklai pra-
džiugina tiek mažuosius, tiek jų tėvelius! 
Pradėkime metus tikėdami stebuklais.

Organizatorių inf.

„Muzikos galerija“, įsikūrusi sostinės Gedimino prospekte, kviečia nuotaikingai praleisti 
paskutinį metų vakarą - čia gruodžio 31 dieną vyks net du šventiniai koncertai  
(17 ir 19 val.), pabaigdami žiemos koncertų ciklą „Jaukūs vakarai“. 

Iliuzionistas Tomas Šimkus
Organizatorių nuotr.

Baritonas Dainius Puišys

Flamenko šokėja 
Natalija Kovaliova
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Turbūt visi išgirdę lindihopo pavadinimą 
linkčioja įsivaizduodami smagiai svingo 
muzikos ritmu besisukančias poras. Lin-
dihopas šokamas visur - nuo šio šokio 
mokyklų salių iki aikščių ir gatvių. Kad 
lindihopo bendruomenės pasaulyje ir 
Lietuvoje milžiniškos - taip pat ne pa-
slaptis. Tačiau žodžiai „šiuolaikinis“ ir 
„lindihopas“, rodos, nedera. Penki šio 
šokio entuziastai nusprendė tai pakeisti: 
laimėję jaunųjų menininkų programos 
„Atvira erdvė‘16“ konkursą ėmėsi šiuo-
laikinio lindihopo spektaklio kūrimo. 
Spektaklį „Partners“ sausio 6 ir 7 d. šokė-
jai pristatys „Menų spaustuvėje“.  

„Lindihopas yra labai 
nuotaikingas ir džiugus 
šokis: tai diktuoja 
svingo muzika, ku-
ri atsirado labai 
sunkiu Amerikoje 
laiku ir buvo bū-
das pabėgti nuo 
kasdienių sunku-
mų. Mus visus, tu-
rinčius skirtingą 
šokių patirtį, suvieni-
jo lindihopas, šis šokis 
mums yra be galo artimas, 
tačiau kurdami darbą „Partners“ norėjome 
parodyti, kad šis šokis nėra vienpusiškas, 
kad juo galime kalbėti ne tik apie linksmus, 
bet ir apie skaudžius dalykus”, - sakė viena 
spektaklio kūrėjų Elzė Višnevskytė. Ji su 
kolegomis kurdami spektaklį nori išeiti iš 
retro, vintažinės kultūros rėmų, net kiek 
nutolti nuo svingo muzikos ir priartėti prie 
grynos formos, istorijos pasakojimo jude-
siu. Šią formą jie kūrė derindami kitokią 
muziką, tylą ir judesį bei šiuolaikinio šokio 
idėjas. 

Spektaklis pasakoja apie šokio ir gyve-
nimo partnerius, jų santykius. „Kurdami 
spektaklį atradome daug paralelių tarp šokių 
ir gyvenimo partnerystės, supratome, kad 
sunkumai ir problemos dažnai yra panašūs. 
Tobulo partnerio paieška, reiklumas kitam, 
perfekcionizmas, negebėjimas susikalbėti ar 
tiesiog kalbėtis, užgimstantys daugiau nei 
dalykiški jausmai - su tokiais sunkumais su-
siduriame ir šokio partnerystėje, - sakė 

E.Višnevskytė.- Perkelti lindihopą į teatro 
sceną mums buvo tikrai nemažas iššūkis. 
Pirmiausia todėl, kad tokio pobūdžio projek-
to, kai lindihopas per šiuolaikinio šokio priz-
mę kuriamas teatro scenai, nei Lietuvoje, 
nei kitur pasaulyje neteko matyti. Nuėjome 
ilgą kelią, kol išsilaisvinome iš tam tikrų lin-
dihopo rėmų ir pradėjome kurti visiškai sa-
vitą šokį ir juo pasakoti istoriją.“ 

Parengė Vaida Andrikonytė

scena

Lindihopas žengia į 
šiuolaikinio šokio sceną

Lindihopo šokėjai kuria šiuolaikišką 
lindihopo spektaklį „Partners“

Lauros Vansevičienės nuotr.

Elzė 
Višnevskytė
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keitei nepatinka
l Keitė tvirtina, kad jai 

ypač nepatinka susireikš-
minusios merginos, kurios 
vaikinus renkasi tarsi pre-
kes parduotuvės lentynoje. 
Taip pat iki santuokos ne-
patikdavo ir kai kas nors jai 
bandydavo įpiršti kokį vyrą 
į poras. Pasirodo, aktorė 
linkusi tikėti likimu ir ma-
no, kad meilė turi ateiti ne-
tikėtai ir natūraliai.

l Taip pat Keitei labai 
nepatinka, kai žmonės, be-
sistengdami patenkinti kitų 
norus ir poreikius, pamirš-
ta pasirūpinti savimi. 

l Negali pakęsti slam-
pinėjimo po parduotuves ir 
apsipirkinėjimo apskritai.

keitei patinka

l Kai žmonės sugeba 
iš klaidų mokytis patys ir 
leidžia klysti kitiems. Mat 
klaidos yra pamokos, o ne 
tragedijos. Pasak aktorės, 
klysta ir geriausieji, o galų 
gale „perfekcionizmas yra 
tiesiog nuobodus“.

l Keisti plaukų spalvą 
ir stebėti, kaip kinta žmonių 
bendravimas su ja. Jei tik 
pasišviesina plaukus, ak
torė susiduria su „kvailos 
blondinės“ fenomenu, o jei 
pa sitamsina, iš karto yra 
vertinama kaip itin protinga 
asmenybė. 

l Išlaikyti ribą tarp as-
meninio gyvenimo ir karje-
ros. Ji mielai dalija interviu 
apie kiną, tačiau tai, kas 
vyksta namie, turi ir likti už 
uždarų durų.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

Paprasta, bet ne prasta

Faktai

n Aktorė ir prodiuserė Keitė Bosvort 
(Kate Bosworth) gimė 1983-iųjų  
sausio 2-ąją Los Andžele, 
Kalifornijoje, JAV
n Visas aktorės vardas yra Ketrina 
En Bosvort (Catherine Ann Bosworth), 
tačiau dažniausiai ir pati prisistato 
trumpindama savo vardą, tiesiog Keitė
n Paauglystėje Keitė su tėvais nuolat 
kraustėsi ir keitė gyvenamąsias vietas, 
kol 14 metų ji gavo pasiūlymą  
dalyvauti atrankoje į filmą apie  
arklius. Beje, tuo metu ji jau buvo 
savo amžiaus jojimo čempionė
n Startas kino pramonėje Keitei 
buvo sėkmingas, bet po pirmojo 
vaidmens mergina nusprendė padaryti 
pertrauką ir 18 mėnesių gyventi 
normalų paauglės gyvenimą, džiaugtis 
paprastais dalykais, o vėliau vėl 
sugrįžti į kiną
n Keitės akių spalvos skirtingos - 
viena akis yra rudos spalvos, kita - 
mėlynos. Toks reiškinys vadinamas 
heterochromija
n 2013-aisiais Keitė ištekėjo už 
rašytojo ir prodiuserio Maiklo Polišo 
(Michael Polish)
n Yra kačių mylėtoja
n Paniškai bijo skraidyti
n Laisvai kalba ispaniškai
n Aktorė yra budizmo gerbėja ir 
išpažinėja
n Norėdama išlaikyti dailią figūrą, 
nevengia fizinio krūvio: lanko bokso 
treniruotes, bėgioja ir plaukioja  
banglente
n Labiausiai traukianti atostogų 
vieta - Maldyvai
n Kiekvieną vakarą prieš miegą geria 
žolelių arbatas
n Makiažą Keitė daro ne specialiais 
šepetėliais ar kitomis priemonėmis, 
o savo pirštais, mat taip ji sau atrodo 
natūraliau

Sutikite, neretai Holivudo 
žvaigždės įsivaizduojamos kaip 
susireikšminusios asmenybės, 
mėgstančios beribį dėmesį ir 
dėl šlovės galinčios ryžtis  
neįtikinamiausiems dalykams. 
Tačiau aktorė KeiTė BoSvorT 
(Kate Bosworth), sausio 2-ąją 
švęsianti 34-ąjį gimtadienį,  
įsitikinusi, kad gyvenimas yra 
paprastas, mielas ir lengvas,  
kai jo neapsisunkini. Tereikia  
rūpintis savimi, klausyti širdies, 
ir viskas bus gerai. 

DATOS

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Plačiau apie Rūtos Ščiogolevaitės pergalę projekte - 39 p.

2016 m. gruodžio 30 - 2017 m. sausio 5 d.

„ Muzikinės kaukės“ 
nugalėtoja tapo 

Rūta Ščiogolevaitė

Paprasta, bet ne prasta
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Esu... POZITYVIOS televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 5,1%
TV6 3,8%
TV8 3,7%
TV1 3,3%
NTV Mir Lietuva 2,7%

PBK 2,4%
Info TV 2,3%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,7%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5,5%
TV6 3,4%
TV1 3,2%
TV8 2,9%
Info TV 2,9%

NTV Mir Lietuva 2,4%
PBK 2,3%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,9%
Liuks! 0,3%

TV3 16,1%

LNK 15,1%

BTV 7,4%

TV3 19%

LNK 17,3%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 11,6

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,2

3 TV3 ŽINIOS TV3 10,0

4 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,6

5 KK2 LNK 9,5

6 LEDO ŠALIS TV3 9,1

7 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 8,8

8 X FAKTORIUS  TV3 8,7

9 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 8,4

10 LNK ŽINIOS LNK 8,1

Duomenys: TNS LT, 2016 m. gruodžio 19-25 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

LRT Televizija 6,7%
Atidėtas žiūrėjimas 

6,5%

Atidėtas žiūrėjimas 
6,9%

LRT Televizija 
8,1%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

BTV 7,2%

Kiti  
kanalai 22,1%

Kiti  
kanalai 18%

Legendinis krepšininkas DARJUŠAS LAVRINOVIčIUS (37), šiuo 
metu žaidžiantis Panevėžio „Lietkabelio“ komandos gretose, ži-
noma, ilgiems pasisėdėjimams prie televizoriaus ekrano laiko 
neturi. Tačiau radęs laisvą minutę mielai žiūri žinių arba gyveni-
mo būdo laidas. O ir pats mielai vestų autorinę laidą.

✔ Dažniausiai žiūriu...
žinias ir informacines laidas. Savaitgaliais, kai rodo įvairius pra-

moginius šou, manęs nebūna namuose. Mes arba važiuojame į varžy-
bas, arba treniruojamės. Tad kokias nors pramogines laidas žiūriu 
retokai, kai atsiranda laisvo laiko. 

✔ MėgstaMiausias laiDų veDėjas...
vieną išskirti labai sudėtinga. Manau, kad tiek Lietuvos, tiek už-

sienio televizijose yra gausu puikių vedėjų. Iš lietuvių man tikrai 
patinka gyvenimo būdo laidų vedėjai, pavyzdžiui, Rūta Mikelkevičiū-
tė. O pastaruoju metu kitu - pramoginių laidų amplua - mane suža-
vėjo ir sporto žinių vedėjas Tomas Langvinis. Puikiai veda laidas, 
įdomiai pasakoja, smagu į jį žiūrėti. Apskritai manau, kad yra daug 
gerų laidų vedėjų, tik skirtingiems laidų formatams reikia skirtingų 
savybių. 

✔ jei būtų galiMybė kurti ir vesti autorinę laiDą, ji būtų...
galbūt apie gyvenimą, nagrinėjanti įvairius gyvenimiškus klausi-

mus. Taip pat norėčiau atskleisti įvairias žmonių sėkmės istorijas, 
parodančias, kad gyvenime gali būti labai daug gražių ir gerų dalykų. 
Man pačiam patinka pozityvaus turinio laidos, tad tokią norėčiau kur-
ti ir pats. 

✔ televizijos siūloMa prograMa...
pakankamai gera. Manau, kad kiekvienas renkasi pagal savo norus 

ir poreikius. Juk televizijoje yra visko: žinių, informacijos, pramogų, 
laidų vaikams ir t.t. Belieka tik netingėti ir išsirinkti.

✔ televiziją žiūrėti verta, nes...
galima greitai gauti svarbiausią informaciją, sužinoti aktualijas. 

Be to, galima pasižiūrėti, kaip gyvena kiti žmonės, kokios jų patirtys, 
galbūt galima net šio to išmokti. Manau, kad absoliučiai kiekvienoje 
laidoje galima atrasti ką nors vertingo ir naudingo. 

Parengė Ringailė STuLPInAITė-GvILdėIrmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Vieno pasirodymo metu Rūta 
tapo legendine dainininke  
Nijole Tallat-Kelpšaite

Finale Rūta virto Maraja 
Keri (Mariah Carey)

Regis, kurį laiką turėjusi tenkintis 2-ąja  
vieta įvairiuose projektuose dainininkė  
Rūta Ščiogolevaitė (35) šį „prakeiksmą“ 
įveikė. Ji tapo rudenį prasidėjusio projekto  
„Muzikinė kaukė“ nugalėtoja. Per kelis  
mėnesius Rūtai teko įsikūnyti net į 13  
žinomiausių pasaulio atlikėjų ir pranokti  
ne vieną lietuviškos scenos profesionalą.

Rūta prisipažino esanti ištikima „Muziki-
nės kaukės“ žiūrovė, stebėjusi visus projek-
to sezonus. Ją „Muzikinėje kaukėje“ ne kar-
tą įkūnijo kitos šalies garsenybės. „Man labai 
smagu, kai mane įkūnija. Tiesą sakant, manęs 
net parodijos negąsdina, labai mėgstu humo-
rą ir iš savęs pasijuokti“, - tikina R.Ščiogole-
vaitė. Regis, garsiai moteriai puikiai sekasi 
įsikūnyti į kitus personažus, nes viso projek-
to metu ji laikėsi lyderės pozicijoje. „Čia at-

ėjau žinodama, kad teks daug dirbti. Neturė-
jau minties ateiti ir daryti bet kaip. Daug dir-
bome, buvo daug jaudulio ir streso, bet visa 
tai atsipirko geriausiomis emocijomis“, - pri-
sipažino atlikėja.

Dainininkė projekte „Muzikinė kaukė“ 
pasirodė net trylika kartų. Garsi moteris vie-
nam vakarui įsikūnijo į Bijonsę (Beyonce), 
Laimą Vaikulę, Toni Brakston (Toni Braxton), 
virto Tina Terner (Tina Turner), Nijole Tallat-
Kelpšaite, Šanija Tvein (Shania Twain), Ma-
rija Kalas (Maria Callas) ir kitomis žinomomis 
scenos divomis.

Po ilgos ir įnirtingos finalo kovos penktojo 
„Muzikinės kaukės“ sezono nugalėtoja tapo 
R.Ščiogolevaitė, surinkusi 5243 žiūrovų bal-
sus. Antrą vietą užėmė Tadas Juodsnukis 
(4941 balsas), trečias liko Tadas Rimgaila 
(1967 balsai), ketvirtas - Valentinas Krulikovs-
kis, už kurį žiūrovai balsavo 902 kartus.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

TELEVIZIJAEtErio žmonės

13 Rūtos Ščiogolevaitės
įsikūnijimų

Rūta „užsidėjo“ dainininkės Marijos Kalas 
(Maria Callas) kaukę Luko Kodžio nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.50   „Tokia tarnyba“  16.50  „Neišsižadėk“ 23.05  „Princas ir elgeta“ 19.30  KK2 penktadienis 19.30   „Krudžiai“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.30 Senoji animacija. 10.00 
Ką pasakė Kakė Makė? 10.10 „Kalėdų angelas“ 
(N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio šventinis 
stalas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.15 Premjera! 
Romantinė komedija „Kalėdinis pasiūlymas“ 
(N-7). 23.00 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 24.00 „Apsukrios kamba-
rinės“ (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. 12.35 Mano 
kiemas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 Nuo... 
Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
„Pionieriai. Kova dėl plieno“. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 2.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas 
rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 10.40 „Išėjo ežiukas 
iš rūko“. 12.20 „Išėjo ežiukas iš rūko“. 14.55 
Mados nuosprendis. 16.45 Vyriška/Moteriška. 
17.45 Sąmokslo teorija. 18.45 Stebuklų laukas. 
Naujametinė laida. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 Balsas. Finalas. 23.40 Vienas prie 
vieno. 2.15 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.55, 13.20 
„Braškių rojus“. 15.10 „Šventė“. 20.00 „Meza-
liansas“. 23.50 „Šuo ant šieno“. 2.20 „Sniegas 
ant galvos“. 3.55 Juoko nostalgija. 

 Ren
6.45 „Bernardas“. 6.55 „Diatlovai“. 7.40 Kviestinė 
vakarienė. 8.35 „Šeimos dramos“. 10.30 „Ju-
morina“. 12.20 Pasaulio paslaptys su A.Čapman 
paslaptys. 13.20 „Labiausiai šokiruojančios hi-
potezės“. 14.20 „Gobšumas“. 15.20 „Jumorina“. 
16.20 Tinkama priemonė. 17.20 „Šeimos dra-
mos“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 „Vakarinis kvartalas“. 22.15 „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 Tu nepatikėsi! 19.50 
„Rasputinas“. 21.40 „Inspektorius Kuperis 2“. 
23.35 Tarptautinė pjūklorama. 0.25 „Requiem 
liudytojui“. 4.40 „Sudaužytų žibintų gatvės 13“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Buvo, nepraėjo. 
8.30, 17.55 Naminukai. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.40, 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 5.10 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Pagalbos signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 Verta kalbėti. 
17.20 Okrasa laužo taisykles. 18.30 Pramoginė 
laida. 18.50, 1.15 Valstybės interesai. 19.25 
Buvo, nepraėjo. 20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 Lenkiškų 
dainų muziejus, arba Vienos dainos istorija. 
1.45 Polonijos reportažas. 2.15 Naminukai. 
6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
9.40 „Pabudimas“. 11.30 „Vėl septyniolikos“. 
13.20 „Apie Šmitą“. 15.30 „Aidas“. 17.10 „Lakas 
plaukams“. 19.10 „Psichoterapija“. 21.05 „Trečias 
žmogus“. 23.20 „Pirmoji nuodėmė“. 1.15 „Pykčio 
regimybė“ . 3.10 „Atleisk man, kad tave myliu“.

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska. Šeima 
iš miško. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 
Aliaskos pakraštys. 22.00, 3.40 Jukono vyrai. 
23.00, 4.30 Novatoriai. 24.00 Nemėginkite pakar-
toti. 1.00 Fukušima. 2.00 Gajaus Martino kilmė. 

 TRaVel
7.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastos 
vilos. 10.00 Ekstremalios jachtos. 11.00 Mano 
namelis ant ratų. 12.00 Karai dėl bagažo. 21.00, 
2.00 Didžiosios kelionės traukiniais po Europą. 
23.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 

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 Animacinis f. 

„Krudžiai“.
21.20 Veiksmo f. 

„Ištroškę greičio“ 
(N-14).

24.00 Komiška drama 
„Sena gera orgija“ 
(N-14).

1.45 Istorinė drama 
„Pompėja“  
(N-14).

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).

13.35 Būk mano meile! 
(N-7).

12.40 Nuo... Iki.
14.30 „Mano lemties 

diena“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Komedija 

„Vingiuotas  
kelias namo“ 
(N-14).

22.45 „Vampyrai 
užkniso juodai“ 
(N-14).

0.10 Nuotykių komedija 
„Broliai Blumai“ 
(N-14).

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

(N-7).
10.00 Nuotykių komedija 

„Bethovenas 5“.
11.40 Komedija 

„Šuniški stebuklai“.
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.
19.05 Muzikinis žaidimas 

„Atspėk dainą“.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Gamtos inspektoriai.
23.05 Nuotykių f. 

„Princas ir elgeta“.
0.40 Trumposios žinios. 
0.45 „Folčio viešbutis 2“ 

(N-7).
1.50 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.35 Klausimėlis.lt.
2.55 Muzikinis žaidimas 

„Atspėk dainą“.
4.05 Auksinis balsas.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

8.25 „Galvų medžiotojai“ 
(N-7).

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

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.50 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

15.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Baudėjas“  
(N-14).

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

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

2.05 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

6.24 TV parduotuvė.
6.40 „Jaunikliai“.
7.20 „Pėdsakas“ 

(N-7).
8.20 „Bitininkas“ 

(N-7).
9.20 „Miškinis“ 

(N-7).
10.20 „Skubus 

iškvietimas.  
Mirtina diagnozė“ 
(N-7).

14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ 

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

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

(N-7).
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“ 

(N-7).
21.30 „Merginos

 iš Ukrainos“  
(N-7).

22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 Komedija 

„Bukagalvis“  
(N-7).

1.15 Siaubo f. 
„Apleista kasykla“ 
(S).

2.55 „Bukagalvis“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 

1941 m. birželis.
6.50 Kultūros metraščiai. 

Česlavo Milošo 
sugrįžimas.

7.20 Nacionalinis turtas.
7.45 „Mažieji sekliai ir 

Baltosios Damos 
paslaptis“.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaka „Snieguolė ir 

nykštukų paslaptis“.
13.30 Muzikos istorijos.
14.05 Girių horizontai.
14.40 Poezija.
14.45 Nuo Bacho iki country.
15.55 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
16.10 „Vilius Karalius“.
17.35 Stambiu planu.
18.05 „Pranciškus - 

popiežius iš  
Naujojo pasaulio“.

19.00 Kalėdinis koncertas 
„Grįšiu per Kalėdas“.

21.00 Istorinis nuotykių f.
„Robinas Hudas“ 
(N-7).

23.20 Dabar pasaulyje.
23.50 „Aš esi tu“.
1.20 Tikėjimo riteris. 

Vyskupas Jonas 
Kauneckas. 2016 m.

2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Nuo Bacho 

iki country.

 18.05   „Pranciškus - po-
piežius iš Naujojo pasaulio“
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gruodžio 30 d.

 21.00  „Mergina
            iš provincijos“

 13.30  „Rezidentai“ 22.40   „Mano gyvenimo 
            žuvis“

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 „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 „Diktė. Po vestuvių“ 

(N-14).
22.40 Snobo kinas. 

Nuotykių drama 
„Mano gyvenimo 
žuvis“ (N-7).

0.50 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.40 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.20 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 
Tiesioginė translia- 
cija iš Vilniaus.

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

„Nudegęs“  
(N-14).

0.35 Romantinė drama 
„Lūšnynų  
milijonierius“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 „Princas ir aš. 
Karališkas  
medaus  
mėnuo“.

13.10 Pinigai 
iš nieko.

14.10 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

15.10 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

16.10 „Artistas“.
18.00 „Noriu šio 

automobilio“.
19.00 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Mergina 
iš provincijos“  
(N-7).

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 „Įkaitas“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Laukinės Indonezijos salos. 9.10, 
14.40, 21.05 Deivas Selmonis. Gyvenimas su 
liūtais. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Hario ir 
ruonio draugystė. 17.25, 22.00, 23.50, 1.40, 5.02 
Žvejyba Amazonėje. 20.10, 3.25 Mekongo upė. 

 SPort1
5.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Ams-
terdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 7.40 NBA 
krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los An-
dželo „Clippers“. 9.50 NBA krepšinio lyga. Finikso 
„Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 12.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Tene-
rifės „Iberostar“. 13.15 NBA krepšinio lyga. Orlando 
„Magic“ - Detroito „Pistons“. 15.25 NBA krepšinio 
lyga. Milvokio „Bucks“ - Bruklino „Nets“. 17.40 
KOK World Series. Bušido kovos. Naujausios lai-
dos. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
20.30 Penktasis kėlinys. 21.00 „Šokiai ant ledo 
ir gimnastika“. 22.00 NBA visų žvaigždžių diena. 
24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 2.00 Ernesto 
Šetkaus pasirodymas. Eindhoveno „PSV“ - Hagos 
„Ado Den Haag“. 4.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Sevilijos „Real Betis“ - Vitorijos „Baskonia“.

 ViASAt SPort BAltic
9.30 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempiona-
tas. Latvija - Kanada. 11.30 „Trans World Sport“ 
žurnalas. Naujametis šou. 12.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 13.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio jaunimo čempionatas.  
Latvija - Kanada. 15.00 Pasaulio smiginio 
čempionatas. 13 diena. Tiesioginė transliaci-
ja. 18.45 Krepšinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - 
„Brose“. Tiesioginė transliacija. 21.15 Futbolas. 
Premier lygos apžvalga. 21.45 Krepšinis. Euro-
lyga. „Barcelona“ - „Darussafaka“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Hull“ - „Everton“. 1.55 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 2.25 Ledo ritulys. Pasaulio 
jaunimo čempionatas. Latvija - Slovakija. Tie-
sioginė transliacija. 

 euroSPort
6.00, 10.45, 19.45, 2.30 Biatlonas. World Team 
Challenge, Vokietija. 7.00, 9.30, 13.30, 16.15, 
21.00, 23.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų tur-
nyras. 8.00, 11.45, 14.45, 22.30, 0.30, 3.30, 
5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 20.55 
Sporto naujienos.

„VAmPYrAi uŽKniSo JuoDAi“ 
Parodijų komedija. JAV. 2010.
Režisieriai: Jason Friedberg, Aaron Seltzer. 
Vaidina: Jenn Proske, Matt Lanter, Diedrich Bader. 

Filme gausu juokingų elementų iš visų iki šiol parodytų „Saulėlydžio“ 
serijos filmų ir kitų filmų apie vampyrus. Autoriai berniokiškai pramo-
gauja šaipydamiesi iš romantinių arba kovos scenų, virtimo vilkais ir 
vampyrais, o kai kur labai įtikinamai perteikia šios neįtikėtinos meilės 
istorijos atmosferą, papildydami ją savais elementais.

lnK
22.45

rekomenduoja

„VinGiuotAS KeliAS nAmo“
komedija. JAV. 2010. 
Režisierius: Todd Phillips. 
Vaidina: Robert Downey Jr., 
Zach Galifianakis, Juliette Lewis.

Architektas Piteris netrukus taps 
tėvu. Todėl jis skuba į Los Andželą 
pas mylimą žmoną, kad gimdymo 
akimirką būtų šalia. Bet dėl žioplo 
atsitiktinumo jam uždraudžiama 
skristi lėktuvu...

„nuDeGĘS“
komedija. JAV. 2015.
Režisierius: John Wells.
Vaidina: Bradley Cooper, 
Sienna Miller, Daniel Bruhl.

Adamas Džounsas - talentingas šefas, 
sugebantis sukurti stebuklus lėkštėse, 
bet nemokantis susitvarkyti gyveni-
mo. Jo karjerą viename Paryžiaus res-
toranų sužlugdė priklausomybė nuo 
narkotikų. Nustojęs vartoti, Adamas 
nusprendžia susigrąžinti senąją šlovę.

„iŠtroŠKĘ GreiČio“
Veiksmo filmas. JAV, Didžioji 
Britanija, Airija, Filipinai. 2014.
Režisierius: Scott Waugh.
Vaidina: Aaron Paul, Dominic 
Cooper, Imogen Poots.

Mechanikas Tobijus Maršalas konst-
ravo lenktyninius automobilius ir jais 
lenktyniavo. Kai sėkmė tampa ranka 
pasiekiama, po neteisėtų lenktynių 
jis apkaltinamas žmogžudyste.

lnK
21.00

tV3
21.20

tV6
22.30
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6.50 Teleparduotuvė.
7.05 Filmas šeimai 

„Kalėdų norai“.
8.55 Kempas ir draugai.
9.25 Virtuvės istorijos.
9.55 Komedija šeimai 

„Dantukų fėja 2“ 
(N-7).

11.40 Filmas šeimai 
„Miegančioji  
gražuolė“ (N-7).

13.15 Nuotykių f. 
„Paskutinis tamplie-
rius“ (N-7).

15.00 Nuotykių f. 
„Paskutinis tamplie-
rius 2“ (N-7).

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

18.00 Animacinis f. 
„Kalėdinis 
Madagaskaras“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 3D Show. Marijaus 

Mikutavičiaus kon-
certas.

21.35 „Žvaigždė“. Jubiliejinis 
Ingos Valinskienės 
koncertas.

0.05 360 laipsnių. SEL 
koncertas.

2.00 Vaido Baumilos k
oncertas.

3.15 Jubiliejinis Ovidijaus 
Vyšniausko koncertas.

6.55 Dienos programa.
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.55 „Elijas ir karališka 

jachta“.
9.15 „Srovės nublokšti“.
10.40 Nuotykių f. „Haris 

Poteris ir mirties 
relikvijos“. 1 d.

13.20 Komedija šeimai 
„Šnipų vaikučiai 4“.

14.50 Komedija šeimai 
„Piteris Penas“.

16.50 Komedija 
„Gauruotos eglutės“.

18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Sare Roma ir draugai. 
21.55 Žydrasis Žiburėlis 

2017 „Kaip mes suti-
kome Naujuosius“. 

0.20 Džordanos Butkutės 
koncertas „Aš kara-
lienė“. 2015 m.

1.30 Prašau, pasilik. 
2016 m. Irūnos 
Puzaraitės ir Mariaus 
Jampolskio koncertas. 
Svečiai: I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, 
D.Zvonkus, Ž.Žvagulis, 
I.Starošaitė ir kt.

3.10 „Vampyrai užkniso 
juodai“ (N-14).

4.30 Komedija 
„Vingiuotas kelias 
namo“ (N-14).

6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Specialus tyrimas.
7.30 „Gnomeo ir Džuljeta“.
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 „Patys mieliausi 

gyvūnai“ (subtitruota).
13.00 „Nepaprastos pelėdų 

galios“ (subtitruota).
13.55 „Loraksas“.
15.20 Klausimėlis.lt.
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.55 LRT 90-mečio gala 

koncertas.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 Metų panorama.
22.00 Naujametinis muziki-

nis karnavalas. 
23.57  LR Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės nauja-
metinis sveikinimas.

0.01 Naujametinis muziki-
nis karnavalas. 

1.00 Lengvai ir linksmai!
3.05 Festivalis „Midsummer 

Vilnius 2016“.

 22.00   Naujametinis 
muzikinis karnavalas

 13.15  „Paskutinis 
  tamplierius“

ŠeŠtadienis

„GAURUOTOS EGLUTĖS“
Komedija. Rusija. 2015. 
Režisierius: Maksim Svešnikov. 
Vaidina: Ana Čipovskaja, Andrej Merzlikin, Piotr Fiodorov.

Filmas apie „Eglučių“ trilogijos keturkojų bičiulių Pirato ir Joko nuoty-
kius. Nastia su močiute išskrenda į Sankt Peterburgą ir savo šuniukus 
Joką ir Piratą palieka gyvūnų viešbutyje. Tačiau augintiniai ne pėsti - jie 
išsilaisvina ir iškeliauja į savo namus.  Bet ką daryti, kai namuose  jau 
šeimininkauja nekviesti svečiai? 

rekomenduoja

„KALĖDŲ SENELIO PAMOKA“
Filmas šeimai. JAV. 2013.
Režisierius: David Cass Jr.
Vaidina: Ethan Erickson, 
Sean Astin, Donovan Scott.

Kalėdas Denas pasitinka būdamas 
bedarbis. Jis privalo sukrapštyti pi-
nigų dovanoms, kurios sužavėtų jo 
vaikus. Visad vaikydavęsis verslo 
idėjų Denas nesurasdavo laiko šei-
mai ir žmonai Lindai, ir ji dabar keti-
na pasirašyti skyrybų dokumentus. 
Denas supranta, kad šios Kalėdos 
turi būti pačios geriausios, jeigu jis 
nori susigrąžinti savo šeimą.

„EGLUTĖS 3“
Komedija. Rusija. 2013. 
Režisieriai: Dmitrij Kiseliov, 
Aleksandr Kot. 
Vaidina: Goša Kucenko, Ivan 
Urgant, Sergej Svetlakov.

Šeimas jau sukūrę ir sūnų susi-
laukę linksmieji pažįstami Borisas 
ir Jevgenijus vėl įsipainios į keis-
čiausias situacijas, o kelios tarpu-
savyje susipinančios ir galų gale į 
vieną susijungiančios nuostabios 
istorijos dar kartą primins, kad 
mūsų geri darbai mums patiems 
sugrįžta bumerangu. 

„PATS GERIAUSIAS  
KALĖDŲ VAKARĖLIS“
drama. JAV. 2014.
Režisierius: John Bradshaw.
Vaidina: Torrey DeVitto, 
Steve Lund, Linda Thorson.

Renginių organizatorė Dženė sužino, 
kad jos vadovė jau rengiasi pensijai, ir 
tikisi, kad netrukus įmonės, ruošian-
čios geriausius Niujorko vakarėlius, 
vairas bus perduotas jai. Tačiau jaunai 
maksimalistei tenka karčiai nusivilti, 
kai vadovė pristato savo sūnėną Niką.

TV6
17.00

 TV8
7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 Kempas ir drau-
gai. 8.30 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Links-
mieji traukinukai“. 9.50 Senoji animacija. 10.50 
Džeimio šventinis stalas. 11.50 Kulinariniai 
triukai. 12.20 Penkių žvaigždučių būstas. 12.50 
Premjera! Filmas šeimai „Kalėdų gražuolė“. 
14.40 „Raktas į mano širdį“ (N-7). 16.20 Prem-
jera! Romantinė drama „Kalėdos iš naujo“  
(N-7). 18.10 Premjera! Romantinė drama „Kartą 
per šventes“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.15 Premjera! Romantinė 
drama „Kitas Kalėdų bučinys“ (N-7). 23.00 
„Pats geriausias Kalėdų vakarėlis“ (N-7). 0.50 
„Raktas į mano širdį“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.35 Dviračio šou. 19.30 „Pionieriai. 
Kova dėl plieno“. 20.30 Mano kiemas. 21.00 
Informacinių mitų griovėjai. 21.30 Pasivaikš-
čiojimai. 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
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Gruodžio 31. Nauja-
metinis šou. 11.15 Izmailovo parkas. 13.00 Vaikų 
klubas. 14.20 „Šuo Barbosas ir nepaprastas krosas“. 
14.30 „Degtindariai“. 14.55 Vakaro naujienos. 15.10 
„Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“. 17.00 „Brilian-
tinė ranka“. 18.55 „Sėkmės džentelmenai“. 20.30 
Juoktis leidžiama. 22.15, 23.05, 24.00 Naujametinis 
vakaras. 22.55 Naujametinis Rusijos Federacijos 
prezidento V.V.Putino kreipimasis. 23.58 Naujame-
tinis LR prezidentės D.Grybauskaitės kreipimasis. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
8.55 Karnavalas. 12.00, 13.25 Šventinis koncertas. 
13.00 Žinios. 14.20 „Sveiki, aš Jūsų teta!“ 16.25 
Juoko karaliai. 18.55 „Dryžuotasis reisas“. 20.50 
Naujametis žvaigždžių paradas. 22.55 Naujametis 
Rusijos prezidento V.Putino sveikinimas. 23.00 
Naujametinis žiburėlis. 3.45 Šventinis koncertas. 

 REN
8.15 Humoristinis koncertas. 17.55 M.Zadornovo 
koncertas. 19.45 Izmailovo parkas. 21.40, 23.00 Mu-
zikinis maratonas“. 22.55 Naujametinis Rusijos Fe-
deracijos prezidento V.V.Putino kreipimasis. 23.58 
Naujametinis LR prezidentės D.Grybauskaitės 
kreipimasis. 24.00 Muzikinis maratonas. 

BTV
19.30

LNK
16.50

TV8
23.00

 19.30  Sare Roma ir 
  draugai
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6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos mieliau-

sieji“ (1).
11.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas.  
II etapas. Tauragė. 
2016 m.

12.05 Pavariau (N-7).
12.35 Mistinės istorijos 

(N-7).
14.45 „Vanity Fair. 

Visiškai slaptai“ 
(N-7).

15.50 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Pasienio sargyba 

(N-7).
19.30 „Eglutės 3“ (N-7).
21.15 Komedija 

„Fantomas“ (N-7).
23.10 Komedija 

„Fantomas įsisiautė-
ja“ (N-7).

1.00 Komedija 
„Fantomas prieš 
Skotland Jardą“ 
(N-7).

2.40 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

4.05 Komedija „Eglutės 3“ 
(N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Jaunikliai“.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
10.00 Arčiau namų. 

Klaipėdos rajonas.
11.00 „Kalnų ežerai“.
13.00 Auksinė daina. 

Kalėdos.
14.55 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
Kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (1 s.) (N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
Kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Muškietininkų 

sugrįžimas arba 
kardinolo Mazarinio 
lobiai“ (N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos komiko 

vakaras. 
23.30 Humoro vakaras. 

Orlauskas ir draugai.
1.15 Tarptautinio festiva-

lio „Slavianskij bazar 
2016“ atidarymas. 

3.55 Auksinė daina. 
Kalėdos.

5.15 „Kalnų ežerai“.
6.55 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias (evangelikams).
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.20 Pradėk nuo savęs.
9.50 „Oginskio vaikystė“. 
10.30 „Kentervilio pilies 

vaiduoklis“ (N-7).
12.00 „Robinsonas 

Kruzas“. 1 s. (N-7).
13.30 „Mano miestas“. 
14.20 Šiaulių miesto 780-

ųjų jubiliejinių metų 
šventės baigiamasis 
koncertas.

16.10 „Vilius Karalius“.
17.40 Durys atsidaro.
18.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
19.00 Ar vien tik retro? 
19.45 „Suokalbis“.
20.15 Festivalis „Midsummer 

Vilnius 2016“. 
21.00 „Visas tas džiazas“ .
23.05 Dainuoja Montserrat 

Caballe ir jaunosios 
operos žvaigždės. 

23.57 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės nauja-
metinis sveikinimas.

0.02 LRT aukso fondas.
3.55 Pažaislio muzikos 

festivalis. 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

11.00 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.10 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
14.05 Pasisvėrę ir laimingi.
14.55 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Vesternas 

„Tekumzė“.
19.15 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Bekas. Ikonų kolek-

cionierius“ (N-14).
22.35 „Karalienė Izabelė“.
24.00 Komedija „Kino 

debiutantas“ (N-14).
1.40 „Diktė. Po vestuvių“.
3.10 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.55 „Gelbėkim 
pingvinus“.

4.25 „Miesto zoologijos 
sodas“.

4.50 „Sodo gyventojai“.

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 Džeimio Oliverio 

Kalėdų varpeliai.
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 „6 kadrai“ (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 Iš peties (N-7).
17.00 F. šeimai „Kalėdų 

Senelio pamoka“.
18.45 Animacinė nuotykių 

komedija „Šrekas 
Trečiasis“ (N-7).

20.25 Juokingiausi 
Amerikos namų vaiz-
deliai (N-7).

21.00 Nakties TOP (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija 

„Išleistuvės“ (N-14).
0.30 Komedija 

„Nepatyręs“ (S).
2.20 Veiksmo drama 

„Užburtas ratas“ 
(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 „Dikensiada“ 
(N-7).

14.10 „Kalėdų 
Senelio  
mokinys“.

15.35 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.35 „Sofi ir Šiba“.
18.25 „Beilio 

nuotykiai:  
Naktis  
Kautaune“.

20.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.00 Robbie 
Williams  
koncertas  
„One Night at the 
Palladium“.

22.30 Muse koncertas 
„Live at Rome 
Olympic Stadium“.

0.15 Andrius 
Mamontovas. 
Koncertas  
„Park West 
Chicago“.

 23.05  Dainuoja 
  Montserrat Caballe

 23.30  Humoro vakaras 21.15  „Fantomas“  21.00  Robbie Williams 
  koncertas

 12.00  Paprastai ir greitai 
  su Reičele Alen

TV PROGRAMAgruodžio 31 d.

 NTV Mir
6.30 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 9.00 
Šiandien. 7.20 Gaminame su A.Ziminu. 7.55, 
9.20 „Argentina“. 12.00 Gyvas ir negyvas maistas. 
12.55 „Gyvenimas kaip daina“. 14.00 „Visos Nau-
jųjų metų žvaigždės“. 15.55 „Pati geriausia diena“. 
18.00 Centrinė televizija. 19.00 „Naujametinis mi-
lijardas“. 21.30 „Gyvi Naujieji metai“. 23.00 Nauja-
metinis Rusijos Federacijos prezidento V.V.Putino 
kreipimasis. 23.03 „Gyvi Naujieji metai“. 23.50 
Autoradio festivalis „80-ųjų diskoteka“. 

 TV PoloNia
8.00 „Stebuklinga parduotuvė“. 8.30 Klausimai 
per pusryčius. 11.50 Polonija 24. 12.20 Sveika, 
Polonija. 13.10 „Tėvas Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, 
ir blogiui“. 15.05 „Karnavalo ritmu“. 16.05 Okrasa 
laužo taisykles. 16.30 Polonijos reportažas. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
ABBA koncertas. 20.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. 
21.25 Lenkijos prezidento A.Dudos naujametinis 
sveikinimas. 21.35 Sportas. 21.45 Orai. 21.55, 
4.10 „Maža didžioji meilė“. 22.50 Pramoginė 
laida. 23.50 Naujametinis vaidinimas. 0.45 Nau-
jieji metai su TVP2. 3.05 Animacinis f. 3.20 
Žinios. 3.45 Lenkijos prezidento A.Dudos nauja-
metinis sveikinimas. 3.55 Sportas. 

 TV1000
7.00 „Trečias žmogus“. 9.15 „Pirmoji nuo-
dėmė“. 11.15 „Psichoterapija“. 13.05 „Atleisk 
man, kad tave myliu“. 15.05 „Auksinis kom-
pasas“. 17.00 „Ispangliška“. 19.10 „Šeimos 
galva“. 21.20 „Slėpkit pamerges!“ 23.30 „Dide-
lės akys“. 1.30 „Anapus“. 

 DiscoVery 
6.10 Kaip tai pagaminta. 6.35 Kaip tai veikia? 7.25 
Aukso karštinė. 8.15 Paskutiniai Aliaskoje. 9.10 
Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 Kovos dėl kon-
teinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 11.50 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 12.40 Sandėlių 
karai. Kanada. 15.25 Išgyventi su Edu Stafordu. 
16.20 Išgyventi drauge. 17.15 Nuogi ir išsigandę. 
18.10 Žmogus ir Everestas. 19.05 Nuogi ir išsi-
gandę. 20.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 
21.00 Motociklai. 22.00 Nesėkmių garažas. 23.00 
Gatvių lenktynės. 24.00 Robotų kovos. 

 TraVel
7.00, 12.00 Naujo būsto paieška. 11.00, 20.00, 
24.00 Ali Smit kelionė. 21.00, 1.00 Endriu 
Zimernas Nešvilyje. 22.00 Mažai išmindžiotais 
takais. 23.00 Sunkus žygis. Brazilija. 4.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Žvejyba Amazonėje. 8.15, 18.20, 
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 9.10, 
20.10 Dr.Džefas. 10.05 Laukinės Indonezijos 
salos. 11.00, 21.05 Akvariumų verslas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 0.45 Gorilų 
gydytojai. 13.45, 1.40 Afrikos tankmėje. 14.40 
Kalnų gorilų gydytojas. 15.35 Hario ir ruonio 
draugystė. 16.30 Mekongo upė. 17.25 Šimpan-
zės išgelbėjimas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
8.20 Metų prisiminimai. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. Trečiosios rungtynės. 10.00 
Metų prisiminimai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Finalas. Ketvirtosios rungtynės. 11.40 Metų 
prisiminimai. NBA krepšinio lyga. 14.40 Metų pri-
siminimai. NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 16.50 
Dailusis čiuožimas. „Šeimų šokiai ant ledo“. 
17.50 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - 
Bostono „Celtics“. 20.00 Vienas prie eglutės. Po-
kalbiai su sportininkais. 4 dalis. Premjera. 20.40 
Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrunu Sa-
vicku. 21.40 Dailusis čiuožimas. „Pašokam?“ 
22.40 Bušido LT. Diena su kovotoju. Julius 
Mocka. 22.55 NBA Action. Krepšinio lygos ap-
žvalga. Tryliktoji laida. 23.25 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
5.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 6.25 
Pasaulio smiginio čempionatas. 13 diena. 
13.25 „Formulė-1“. Abu Dabio GP lenktynių 
apžvalga. 14.25 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Latvija - Slovakija. 16.25 Futbo-
las. Premier lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - „Stoke“. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Man-
chester City“. Tiesioginė transliacija. 21.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 
22.25 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempio-
natas. JAV - Kanada. Tiesioginė transliacija. 
1.10 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Finalas. 3.00 „Formulė-1“. Abu Dabio GP 
lenktynių apžvalga. 

 eurosPorT
6.00, 9.00, 12.00, 3.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. 7.00, 9.30, 13.15, 17.30, 21.00, 
23.30, 1.30, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramp-
lino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų turnyras. 8.00 
Biatlonas. World Team Challenge, Vokietija. 
11.00 Jojimas. FEI Pasaulio taurė. Belgija. 16.15, 
22.15, 2.30, 5.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 20.55 Sporto naujienos. 

 6.35  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis
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 21.50  „Karas ir taika“  15.05  „Dainuoju su meile. 
  Ona Kolobovaitė“

 9.30  „Fredo Kalėdos“ 14.20  „Čihuahua iš 
  Beverli Hilso“

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Laimingasis 

ančiukas“.
7.15 Komedija 

„Fredas“ (N-7).
8.55 Penkių

 žvaigždučių  
būstas.

9.25 Nuotykių f. 
„Šnipų vaikučiai. 
Laiko sergėtojas“ 
(N-7).

11.05 Animacinė 
komedija  
„Anapus tvoros“ 
(N-7).

12.45 Animacinis f. 
„G būrys“ (N-7).

14.20 Nuotykių komedija 
„Čihuahua iš  
Beverli Hilso“  
(N-7).

16.10 Komedija 
„Kaimynas šnipas“ 
(N-7).

18.00 Premjera! 
Raudonas kilimas.

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.30 X Faktorius (N-7).
22.30 Veiksmo f. 

„Sabotažas“  
(N-14).

0.45 Trileris 
„Pasitikėjimas“ 
(N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 „Tomas ir 

Džeris“.
7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.30 Komedija 

„Gauruotos  
eglutės“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Nuotykių 
komedija „Fredo 
Kalėdos“.

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

13.45 Filmas šeimai 
„12 mėnesių. Nauja 
pasaka“.

15.25 Romantinė komedija 
„Gražuolė ir  
pabaisa“.

17.20 Teleloto. TV 
žaidimas.

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Kriminalinė komedija 

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

0.10 Veiksmo f. 
„Azartiniai žaidimai“ 
(N-14).

2.00 Romantinė komedija 
„Gražuolė ir  
pabaisa“.

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
7.05 Metų panorama.
8.00 Šventadienio mintys.
8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
9.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Laisvės vėliavnešiai.
11.00 Šv.Mišių transliacija 

iš Vatikano.
12.45 Vienos filharmonijos 

orkestro Naujametis 
koncertas 2017. 

15.20 Klausimėlis.lt.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Komedija „90-asis 

gimtadienis, arba vaka-
rienė vienam“ (N-7).

16.20 Ryčio Cicino jubilie-
jinis koncertas. 

18.30 Šiandien.
18.55 „Dainų daina“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Naujametinis gala 

koncertas. 
22.50 Romantinė komedija 

„Kalėdų norai“ (N-7).
0.30 Muzikinė drama 

„Visas tas džiazas“.
2.30 „Patys mieliausi 

gyvūnai“ (subtitruota).
3.20 Dainuok man tango. 
4.30 Metų panorama.

6.45 Baltijos 
galiūnų  
čempionatas.  
II etapas.  
Tauragė. 2016 m.

7.40 „Amerikos 
mieliausieji“ (1).

8.30 Tauro 
ragas (N-7).

9.00 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.10 „Amerikos 
mieliausieji“.

11.05 „Gyvybės 
galia“.

13.15 Sveikinimų 
koncertas.

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. 

„Transformeriai. 
Išnykimo amžius“ 
(N-7).

21.50 „Karas ir taika“ 
(N-7).

23.00 Dakaras 2017 (1).
24.00 Romantinė 

drama  
„Mano vaivorų  
naktys“ (N-14).

1.30 Komedija 
„Fantomas“ (N-7).

3.10 Komedija 
„Fantomas  
įsisiautėja“ (N-7).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gamtos magija“.
7.40 „Dykumos“.
8.45 „Bekraštė Kanada“.
9.50 Naujametė lyrinė 

komedija „Žiemos 
romanas“ (N-7).

11.50 Lietuvos komiko 
vakaras. Dalyvauja 
A.Orlauskas, 
R.Šilanskas, 
J.Zavaliauskas (N-7).

14.45 Nuotykių f. „Vivat, 
gardemarinai!“ (N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Vivat, gardemarinai!“ 
17.35 Nuotykių f. „Gardema-

rinai 3“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Gardemarinai 3“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Naujametinė kome-

dija „Parduodama 
sodyba“ (N-7).

22.30 Žinios. Orai.
23.00 Humoro vakaras. 

Orlauskas ir draugai 
(N-14).

0.50 „Dykumos“.
1.45 „Bekraštė Kanada“.
2.35 „Parduodama sody-

ba“ (N-7).
4.10 Nuotykių f. „Gardema-

rinai 3“ (N-7).
5.50 „Dykumos“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Mūsų miesteliai. 

Leckava. 1 d.
7.25 Nacionaliniai 

Kristijono Donelaičio 
metų skaitymai. 

8.20 Dokumentinis f. 
„Kova už išlikimą“. 

8.55 „Aukso žirgas“.
10.20 Fantastinė komedija 

„Kasparas“.
12.00 „Robinsonas 

Kruzas“.
13.45 Kalbos vakaras 

2016. 
15.05 Koncertas „Dainuoju 

su meile. Ona 
Kolobovaitė“.

16.10 „Vilius Karalius“.
18.10 „Nežino iš anksto, 

kas bus“. Dainos 
teatrui - 30. 

19.45 Naujametinis muziki-
nis karnavalas. 

22.35 Metų panorama.
23.30 Nuotykių f. 

„Žvėrių valdovas 3. 
Brakso akis“ (N-7).

1.00 Lengvai ir linksmai!
3.05 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
3.20 Jubiliejinis „Trimito“ 

60-ojo sezono atida-
rymo koncertas.

5.30 Panorama. 
Sportas. Orai.

 14.45   „Vivat, 
  gardemarinai!“

 TV8
7.20 Kultūra+. 7.50 „Linksmieji draugai“. 8.40 
„Mano mažasis ponis“. 9.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 10.05 „Linksmieji traukinukai“. 10.30 
Senoji animacija. 13.00 Virtuvės istorijos. 13.25 
Premjera! Komedija „Kalėdinių vestuvių pa-
saka“. 15.05 Premjera! Romantinė komedija 
„Rainos Kalėdos“. 16.45 Premjera! Romantinė 
komedija „Kalėdų žvaigždė“ (N-7). 18.25 „Su 
Naujaisiais metais, mamos!“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 Premje-
ra! Romantinė drama „Paslaptingos Kalėdos“ 
(N-7). 23.00 „Kitas Kalėdų bučinys“ (N-7). 0.40 
„Kartą per šventes“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos (N-7). 
16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 22.00 
Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 24.00 
Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 0.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 1.25 Mano kiemas. 
1.55 KK2 (N-7). 4.05 Dviračio šou. 

 PBK
5.00 Pirmas namie. 5.50 „Likimo ironija, arba 
po pirties“. 9.00, 11.00, 19.00 Naujienos (su 
subtitrais). 9.10 „Operacija „Y“ ir kiti Šuriko 
nuotykiai“. 10.50 „Šuo Barbosas ir nepaprastas 
krosas“. 11.15 Juoktis leidžiama. 12.45 „Bri-
liantinė ranka“. 14.30 „Sėkmės džentelmenai“. 
16.00 Visų geriausias! 19.20 Vienas prie vieno. 
Naujametinė laida. 23.00 Linksmųjų ir išra-
dingųjų klubas. Jubiliejinė laida. 1.05 „Likimo 
ironija arba po pirties“. 4.10 EURONEWS. 4.40 
„Jumorina“. Juoko festivalis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.20 „Maša ir Lokys“. 5.50 „Auksinė nuotaka“. 
7.40 „Melžėja iš Chacapetovkos“. 11.25, 13.25 
Metų daina. 13.00, 19.00 Žinios. 15.15 „Trys 
plius du“. 17.05 „Vėl ištekėjusi“. 19.35 Metų 
humoras. 22.10 „Eglės 3“. 0.05 „Eglutės 2“. 
2.00 „Šikšnosparnis“. 

 Ren
7.00 Muzikinis maratonas „Retro FM legen-
dos“ 1 d. 12.15 Muzikinis maratonas „Retro 
FM legendos“ 2 d. 19.35 Muzikinis maratonas 
„Retro FM legendos“ 3 d. 

 nTV MIR
5.30 „Užeik - nebijok, išeik - neverk“. 7.20 
Vaikiško ansamblio „Domisolka“ koncertas 
„Prisukime stebuklingus laikrodžius“. 9.05 
„Deimantas šokolade“. 11.00 Naujametinė laida 
„Kartą“. 11.55 „Pensionatas „Pasaka“, arba 
stebuklai „įskaičiuoti“. 15.50 NTV matymas. 
E.Listovos filmas „Naujieji metai“. 17.00 Tyri-
mą atliko. Naujaisiais metais. 18.00 Šiandien. 
18.25 „Meilė pasiekiamoje zonoje“. 20.20 „Gy-
venimas tik prasideda“. 0.10 „Visos Naujųjų 
metų žvaigždės“. 2.05 „Pati geriausia diena“. 
4.10 „Adrenalinas“. 

 TV PolonIa
7.50 Itališka puota. Koncertas. 8.55 Naujameti-
nis koncertas. 10.35 Laisvasis ekranas. 10.50, 
18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 11.00 Grūdas. 
11.35 „Pasuktas kalnas“. 12.55 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 
Tarp žemės ir dangaus. 14.00 Šv.Mišios. 15.25 
Pramoginė laida. 16.10 „Hit Hit Hurra!“ 17.30 
„Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.40 Akis į akį. 
20.30, 2.30 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.45, 3.45 „Ranča“. 22.40, 5.20 
„Aukso kailis“. 0.15 Koncertas. 

 TV1000
9.10 „Didelės akys“. 11.05 „Šeimos galva“. 13.20 
„Ispangliška“. 15.35 „Meškiukas Padingtonas“. 
17.20 „Poseidonas“. 19.10 „Išprotėjęs profe-
sorius“. 20.55 „Keliautojo laiku žmona“. 22.55 
„Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.00 „Pabudimas“. 

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05 Greiti ir triukšmingi. 10.55 
Plieniniai žirgai. 11.50 Motociklai. 12.40 Sandė-
lių medžiotojai Britanijoje. 13.35 Karai dėl baga-
žo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 Paskui klasikinius 
automobilius. 16.20 Peršviesti didžiuosius oro 
uostus. 17.15 Robotų kovos. 18.10 Kaip tai 
pagaminta. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
20.00 Senienų medžiotojai. 21.00 Įveikti baimes 
su B.Grilsu. 22.00 Šunys. 23.00 Gyvenimas po 
Černobylio. 24.00 Mirtinas laimikis. 

 TRaVel
6.00, 3.00, 5.00 Neįprastas Amerikos mais-
tas. 7.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 13.00 
Gyvenime ne vien žiedai. 21.00, 2.00 Muziejų 
paslaptys. 22.00 Įdomiausios kelionės motoci-
klu. 23.00 Statybos atokioje Montanoje. 24.00 
Statybos Aliaskoje. 1.00 Turto gelbėtojai. 

 16.20  Ryčio Cicino 
jubiliejinis koncertas
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sausio 1 d. 

 13.30  „Ernestas ir Selestina: 
meškučio ir pelytės nuotykiai“

 19.00  „Geležinis 
  žmogus“

 22.30  „Pats geriausias 
  mergvakaris“

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Pagaminta Italijoje.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.10 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.05 Pasisvėrę ir laimingi.
14.55 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 Nemarus kinas. 

Komedija „Psichologas 
kaime“ (N-7).

18.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

21.00 „Bekas. Baltosios 
naktys“ (N-14).

22.30 Komedija „Pats 
geriausias  
mergvakaris“ (N-14).

23.50 „Didžiosios 
Britanijos“ viešbutis“.

0.40 „Karalienė Izabelė“.
2.00 „Bekas. Ikonų kolek-

cionierius“ (N-14).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Miesto zoologijos 
sodas“.

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 Crisso 

Angelo iliuzijų 
pasaulis (N-7).

7.00 Jokių 
kliūčių! (N-7).

8.30 Ekstremali žvejyba 
(N-7).

9.00 Tavo 
augintinis.

9.30 Vienam 
gale kablys.

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

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Jokių 
kliūčių! (N-7).

14.30 Aukščiausia 
pavara. Lenktynės 
(N-7).

16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Aukščiausia pavara 

Indijoje.
19.00 Veiksmo f. „Geležinis 

žmogus“ (N-7).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Be stabdžių (N-14).
23.00 „X failai“ (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 „Ernestas ir 
Selestina:  
meškučio ir  
pelytės  
nuotykiai“.

15.00 „Linksmuolis 
Baris ir disko  
kirminai“ .

16.30 „Kažkas 
skolinto“  
(N-7).

18.30 „Operacija 
„Riešutai“.

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

21.00 „Taksi 3“ 
(N-7).

22.35 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

23.35 Pinigai iš 
nieko.

0.35 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

„SABOTAŽAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2014.
Režisierius: David Ayer.
Vaidina: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Terrence Howard.

Džonas vadovauja elitiniam kovos su narkotikais būriui. Pareigūnai pa-
slepia slėptuvėje 10 milijonų dolerių, tačiau džiaugtis dėl sėkmingos 
operacijos dar ne laikas. Kai po poros mėnesių jie grįžta į slėptuvę, pinigų 
neberanda. Netrukus prasideda nelaimingų atsitikimų virtinė. Vienin-
telis būdas sutramdyti žiaurius nusikaltėlius - rasti, kas pavogė pinigus.

TV3
22.30

rekomenduoja

„12 MĖNESIŲ. NAUJA PASAKA“
filmas šeimai. Rusija. 2015. 
Režisierius: Denis Eleonskij. 
Vaidina: Anastasija Melnikova, 
Olga Naliotova, Ilja Butkovskij.

Naujųjų išvakarėse mergaitė Liza 
kartu su tėvais keliauja į ištaigingą 
pilį švęsti. Bet netikėtai ji patenka į 
pasakišką pasaulį. Čia Liza sužino bai-
sią naujieną - karaliaus patarėjas nu-
sprendė atšaukti Naujuosius metus. 

„AZARTINIAI ŽAIDIMAI“
Veiksmo filmas. JAV. 2000. 
Režisierius: John Frankenheimer. 
Vaidina: Gary Sinise, 
Charlize Theron, Ben Affleck.

Nikas kalėjime susidraugavo su 
kameros draugu Rudžiu. Laisvėje 
Rudžio laukė mergina, su kuria su-
sipažino per laiškus. Tačiau Rudis 
nužudomas. Išėjęs į laisvę Nikas 
apsimeta Rudžiu ir užmezga ro-
maną su ta pačia mergina. 

„MANO VAIVORŲ NAKTYS“
Romantinė dRama. Honkongas,
Kinija, Prancūzija. 2007.
Režisierius: Wong Kar Wai.
Vaidina: Jude Law, Norah 
Jones, Natalie Portman.

Tai romantinė kelio drama apie 
merginą, kuri, išsiskyrusi su vai-
kinu, keliauja iš vieno Amerikos 
miesto į kitą, bandydama rasti 
dvasios ramybę. 

LNK
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 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15 Akvariumų verslas. 
9.10, 20.10 Laukinės Indonezijos salos. 10.05 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 11.00 Žvejyba 
Amazonėje. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 
0.45 Tigražuvė. 13.45, 1.40 Deivas Selmonis. Gy-
venimas su liūtais. 18.20, 22.00 Namai medžiuo-
se. 19.15 Dr.Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 SPORT1
8.40 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Memfio „Grizzlies“. Šiandien. 10.50 Metų prisi-
minimai. NBA krepšinio lyga. Finalas. Penkto-
sios rungtynės. 13.00 Metų prisiminimai. NBA 
krepšinio lyga. Finalas. Šeštosios rungtynės. 
15.10 Metų prisiminimai. NBA krepšinio lyga. 
Finalas. Septintosios rungtynės. 17.20 NBA 
visų žvaigždžių diena. Šeštadienio konkursai. 
19.20 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. Tryliktoji laida. 19.50 NBA krepšinio lyga. 
Sakramento „Kings“ - Memfio „Grizzlies“. 
Šiandien. 22.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 
2016-12-18. 23.55 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. Madrido „Real“ - „Rio Natura Mon-
bus“. 2016-12-18. 1.40 KOK World Series. Bušido 
kovos. Naujausios laidos. Vilnius 2016-11-19. 3.00 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.45 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempiona-
tas. Latvija - Kanada. 8.45 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Manchester City“. 
10.35 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ - 
„Žalgiris“. 12.25 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Latvija - Slovakija. 14.25 Premier 
lygos apžvalga. 15.25 Futbolas. Ang lijos Pre-
mier lyga. „Watford“ - „Tottenham“. 17.30 Bok-
sas. 17.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Crystal Palace“. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.00 „Formulė-1“. Abu Dabio GP lenktynių 
apžvalga. 21.00 Pasaulio smiginio čempio-
natas. 14 diena. Tiesioginė transliacija. 1.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ -  
„Tottenham“. 2.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Crystal Palace“. 

 EUROSPORT
6.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 6.45, 
13.00, 18.15, 21.00, 1.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų 
turnyras. 8.00, 13.45, 17.00, 19.50, 1.05 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 9.00 Tenisas. 
14.30 Žiemos sportas. 19.45, 1.00 Sporto nau-
jienos. 22.00 Simonas Amanas. Speciali laida. 
23.00 Geriausieji Sočio olimpiadoje. 24.00 Ge-
riausieji olimpiadoje Rio. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

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

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

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 Animacinis f. „Kung 

Fu Panda“ (N-7).
13.30 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas 

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Moterys 

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Slėptuvė“ 

(N-14).
0.35 TV serialas „Biblioteki-

ninkai“. 1 s. (N-7).
2.20 Animacinis f. 

„Trapučio parkas“.  
1 s. (N-14).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
7.30 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo komedija 

„3000 mylių iki 
Greislando“ (N-14).

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

1.20 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

2.10 TV serialas 
„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 Naujametinis muziki-

nis karnavalas. 
12.50 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.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis balsas. 
23.55 Trumposios žinios.
24.00 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Dainų daina“. 

Gražiausios dainos.
5.00 LRT radijo žinios.

 10.00   Naujametinis 
muzikinis karnavalas

 13.00  „Kung Fu Panda“  14.30  „Mano lemties 
  diena“

Pirmadienis

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.25 „Mažosios kerė-
tojos“. 8.55 Senoji animacija. 10.20 Romantinė 
drama „Paslaptingos Kalėdos“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Premjera! Romantinė drama „Princas 
Kalėdoms“ (N-7). 22.35 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 23.35 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 0.30 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. (N-7). 11.20 Savaitės kriminalai 
(N-7). 11.45 Ne vienas kelyje. 12.20 „Alfa“ 
savaitė. 12.50 Apie žūklę. 13.20 24 valandos 
(N-7). 14.00 Pasienio sargyba (N-7). 14.30 
Pasivaikščiojimai. Naujoji karta. 15.00 Informa-
cinių mitų griovėjai. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar 
pasaulyje (žinios rusų k.). 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Vaikų 
klubas. 7.20 „Trys muškietininkai“. 9.00 Naujienos. 
9.10 „Trys didvyriai. Ėjimas žirgu“. 10.45 „Viskas 
sugrįš“. 12.00 Naujienos. 12.10 „Viskas sugrįš“. 
14.25 „Likimo ironija. Tęsinys“. 16.25 Vakaro nau-
jienos. 16.35 „Ech, pasilinksminkim!“ 20.00 Laikas. 
20.22 „Eurologija. Baltijos kelias“. 20.50 „Maksi-
masMaksimas“. Naujametinė laida. 22.45 Kas? 
Kur? Kada? Metų finalas. 0.35 „Princesė ant pupų“.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.10 „Maša“. 6.45 „Balandėlė“. 10.00, 19.00 Ži-
nios. 10.55 Paprastas koncertas. 11.25 „Broliai 
mainais“. 13.00 Juoko nostalgija. 13.25 Metų 
daina. 15.45 Tarp mūsų mergaičių. 19.55 „Papar-
čio žiedas“. 23.15 „Gegutė“. 0.45 „Zoikino meilė“.  

 Ren
7.00 „Diatlovai“. 7.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.20 Mums net nesisapnavo. 13.55 „Gobšu-
mas“. 14.50 Michailo Zadornovo koncertas. 16.40 
Tinkama priemonė. 17.35 „Šeimos dramos“. 
19.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.25 
Michailo Zadornovo koncertas. 23.05 „Izmailovo 
parkas“. 0.50 „Fantastika su grifu „Slaptai“. 

„BloGaS SenelIS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Jeff Tremaine.
Vaidina: Johnny Knoxville, Jackson Nicoll, Greg Harris.

Prie savo 90-mečio artėjantis senukas toli gražu nesijaučia kaip devy-
niasdešimtmetis. Širdyje jis - geros širdies nutrūktgalvis. Matydamas savo 
aštuonmečio anūko Bilio liūdesį dėl tėčio, nusprendžia jį prablaškyti ir 
išsiveža į kelionę per Ameriką. Galite būti tikri, kad ši kelionė nė iš tolo 
neprimins eilinės išvykos, aplankant žymias vietas.

BTV
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„3000 MYlIŲ IKI GReISlanDo“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Demian Lichtenstein. 
Vaidina: Kurt Russell, Kevin 
Costner, Courteney Cox. 

Maiklas ką tik atsisveikino su kalėji-
mo kamera, tačiau tuojau pat atsi-
randa puiki galimybė vėl prasikalsti. 
Pažįstamas Merfis pasiūlo Maiklui 
originalų būdą prasimanyti šlaman-
čiųjų. Jie turi nuvykti į legendinio 
rokenrolo karaliaus Elvio Preslio 
antrininkų suvažiavimą Las Vegase 
ir, apsimetę jo dalyviais, apiplėšti 
didžiausią lošimų sostinės kazino.

„SlĖPTUVĖ“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Eduardo Rodriguez.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Briana Evigan, Sean Faris.

Deivas Nešas norėjo padovanoti 
savo žmonai Emai tobulą gimta-
dienio dovaną. Suradęs nuostabų 
namą saugiame rajone, Deivas iš 
karto supranta, kad tai jų svajonių 
namas. Bet greitai įsikėlę Deivas ir 
Ema padaro šokiruojantį atradimą. 
Jų namų sienose paslėpta gausybė 
heroino, o narkotikų prekeivių gru-
puotė sugrįžta narkotikų pasiimti. 

„SIaUBo laBIRInTaS“
siaubo filmas. Japonija. 2009.
Režisierius: Takashi Shimizu.
Vaidina: Yuya Yagira, Ai Maeda, 
Suzuki Matsuo.

Kenas ir Motokas yra seni draugai, 
kurie nesimatė visą dešimtmetį. 
Netikėtai susitikę, jie nusprendžia 
aplankyti Motoko merginą Rin. Tri-
julė priblokšta - jie sutinka dar vie-
ną senų laikų draugę Jukę, kurią jau 
dešimt metų visi laikė mirusia po 
keisto incidento pramogų parke. 
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.30 Tiriamoji dokumentika 

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

9.20 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.20 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.15 TV serialas „Sudužusių 

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

patikrinimas“ (N-7).
13.15 „Muchtaro sugrįžimas.
14.10 „Diagnozė - žmogžu-

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

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

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

žibintų gatvės“.(N-7).
19.30 TV serialas „Farų karai. 

Gauja“. I d. (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 Komedija „Blogas 

senelis“ (N-14).
23.10 Dakaras 2017.
23.40 Romantinė drama 

„Mano vaivorų naktys“.
1.20 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.05 „Karas ir taika“ (N-7).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“ (1).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
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 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“ (2).

0.50 „Merginos iš 
Ukrainos“ (N-7).

1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“.
3.40 „Miestelio patruliai“.
4.25 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.40 Dainos teatrui - 30. 
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Pradėk nuo savęs.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Fantastinė drama 

„Kentervilio pilies 
vaiduoklis“ (N-7).

13.40 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios 
operos žvaigždės. 

14.35 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 

15.30 TV serialas „Meilė 
kaip mėnulis“.

16.25  „Kaip atsiranda 
daiktai 5“.

16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Akimirkos su Jonu 

Meku.
18.25 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx. 
20.45 ARTi.
21.00 Nuotykių f. „Žvėrių 

valdovas 3. Brakso 
akis“ (N-7).

22.30 Durys atsidaro. 
22.45 Festivalis „Midsummer 

Vilnius 2016“. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Globalios Lietuvos 

apdovanojimai 2016.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir 
laimingi“ (1).

8.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Būrėja“.
13.30 „Akloji“.
14.00 „Mentalistė“ (1).
15.05 Animacinis f. 

„Garfildas“.
15.35 Animacinis f. 

„Rožinė pantera“.
16.05 Animacinis f. 

„Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“.
20.00 „CSI. Niujorkas“ (1).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Šviesa ir 
šešėliai“ (N-7).

22.40 „Meilė ir bausmė“.
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.00 „CSI. Niujorkas“ (1).
1.45 „Mentalistė“ (1).
2.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

3.20 Detektyvas „Bekas. 
Baltosios naktys“.

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 „Kaulai“ (N-7).
10.30 „Naujokė“ 

(N-7).
11.30 „6 kadrai“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

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

Kruzas“ (N-7).
16.00 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(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 Siaubo f. 

„Siaubo labirintas“ 
(S).

0.50 „Detektyvas 
Bekstriomas“  
(N-7).

1.40 „CSI 
kriminalistai“ (N-7).

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

Kruzas“ (N-7).
10.30 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
11.30 Pinigai iš 

nieko.
12.30 „Kalėdų 

Senelio  
mokinys“.

14.00 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

15.00 Komedija 
„Marko  
miuziklas“.

16.30 „Linksmuolis 
Baris ir  
disko  
kirminai“.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

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

„Džeimso Kamerono  
projektas 
„Povandeninis 
laivas“.

22.50 Balticum TV 
žinios.

23.20 Muzikinė romantinė 
komedija „Muzikinės 
kovos“.

 15.30  „Meilė kaip 
  mėnulis“

 12.30  „Miestelio 
  patruliai“

 15.55  „Prokurorų 
  patikrinimas“

 20.30  „Dikensiada“ 16.00  „Detektyvas 
  Bekstriomas“

 17.55  „Širdele mano“

TV PROGRAMAsausio 2 d. 

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.05 Krem-
liaus virtuvė. 12.25 Statybos. 15.15 „Piatnickis. 
Ketvirta dalis“. 18.25 „Svetimas rajonas 3“. 
20.20 „Globėjas“. 22.10 „Teisingas mentas 7“. 
1.55 Jubiliejinis A.Kortnevo ir K.Larino koncer-
tas „Du po penkiasdešimt“. 4.10 „Adrenalinas“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie 
Nemuno. 8.10 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 
2.15 Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 12.00 Gyvoji istorija. 12.35 Pramoginė 
laida. 13.25 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ranča“. 15.20 Akis į akį. 15.50 1200 muziejų. 
16.20 Lenkų valgiai. 16.40 Bravo lenkų kalbai! 
16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.20, 
4.35 Trumpa istorija apie nepriklausomybę. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesirū-
pink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 23.10, 5.40 
Polonijos 24 pokalbis. 23.25, 5.55 Sveika, 
Polonija. 0.15 Dokumentinis f. 1.10 Šokantis 
su gamta. 6.35 Laisvasis ekranas. 6.50 Bravo 
lenkų kalbai! 

 TV1000
7.00 „Keliautojo laiku žmona“. 8.55 „Penkta-
dienio vakaro žiburiai“. 11.00 „Išprotėjęs pro-
fesorius“. 12.45 „Seksas ir miestas 2“. 15.20 
„Koralaina ir slaptas pasaulis“. 17.10 „Vėl sep-
tyniolikos“. 19.10 „Išprotėjęs profesorius 2. 
Klampų šeimynėlė“. 21.05 „Iliuzionistas“. 23.00 
„Pano labirintas“. 1.05 „Pirmoji nuodėmė“. 

 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 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 14.30, 23.00 Aukso 
karštinė. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00 Lobių 
ieškotojai. 22.00 Aliaska. 24.00 Jukono vyrai. 

 TraVel
6.00 Pilių paslaptys ir legendos. 7.00-16.30, 
19.00 Naujo būsto paieška. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 22.00, 3.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 23.00, 4.00 Mano namelis ant ratų. 1.00 
Pilies paslaptys. 2.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50, 17.25, 
23.50 Žvejyba Amazonėje. 9.10, 14.40 Deivas Sel-
monis. Gyvenimas su liūtais. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30 Mekongo upė. 18.20, 22.00 Daktarė Dy. 
20.10 Tigrų ataka. 21.05 Mutantų planeta. 

 sPorT1
7.45 NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“ - 
San Antonijo „Spurs“. 9.55, 19.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos ap-
žvalga. 10.55 Pasaulio rali-kroso čempio  natas. 
12.55 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bar-
celona“ - „Valencia“. 2016-12-27. 14.40 NBA 
krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ - Bostono 
„Celtics“. 2016-12-26. 17.00 KOK World Series. 
Moldova 2016. 20.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas. Premjera. 20.30 NBA Action. Krepšinio 
lygos apžvalga. Trylikta laida. 21.00 Tiesiogiai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos 
„CAI“ - „Barcelona“. 23.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Rio Natura - Bilbao Basket. 
2016-12-28 0.45 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. „Az Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 
2016-12-11. 2.45 NBA krepšinio lyga. Niujorko 
„Knicks“ - Bostono „Celtics“. 2016-12-25. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Pasaulio smiginio čempionatas. 14 diena. 
11.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Li-
verpool“ - „Manchester City“. 12.50, 16.30 
Boksas. 13.25, 18.55, 5.50 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 14.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Middlesbrough“ - „Leicester“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Sunderland“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 19.55, 22.25, 0.55, 2.55 
Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 

 eurosPorT
7.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
8.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 9.30, 5.00 Tenisas. 
ATP turnyras. Australija. 15.00, 4.00 Tenisas. 
ATP turnyras. Kataras. 22.25, 23.55 Sporto 
naujienos. 22.35 Sočio šlovės salė. 23.30 
Jojimas. 23.45 Sporto linksmybės. 0.05 Dakaro 
ralis. 0.30 Žiemos sportas. Kosteličių šeima.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 9.20  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.40  Lietuva tiesiogiai  12.10  „Kasparas“ 23.25  „Da Vinčio 
  demonai 2“

 7.55  „Volkeris, 
  Teksaso reindžeris“

 10.00  „Sila. Kelias 
  namo“ 

 TV8
7.20 TV Pagalba (N-7). 9.00 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.25 Senoji animacija. 10.20 Roman-
tinė drama „Princas Kalėdoms“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Premjera! Romantinė drama „Kalėdų 
laiškelis“ (N-7). 22.40 „Tikrosios Beverli Hilso 
namų šeimininkės“ (N-7). 23.35 „Apsukrios 
kambarinės“ (N-14). 0.30 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.05 Dviračio šou. 12.35 Tauro ragas 
(N-7). 13.05 24 valandos (N-7). 13.45 Autopilo-
tas. 14.10 Ne vienas kelyje. 14.45 Dviračio šou. 
15.10 Pagalbos skambutis (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje 
(žinios rusų k.). 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Vaikų klubas. 7.20 „Trys muškietininkai“. 9.20 
„Trys didvyriai. Tolimi kraštai“. 11.05 „Ryšys“. 
12.00 Naujienos. 12.25 „Ryšys“. 13.00 „Serafi-
ma nuostabioji“. 16.05 Vakaro naujienos. 16.25 
Atspėk melodiją. 17.15 „Viena už visus“ su 
Anna Ardova. 18.10 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 „Superbobrovai“. 22.10 „Mamos“. 0.05 
„Vargšė Saša“. 1.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
6.45 „Balandėlė“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.55 Paprastas koncertas. 11.25 „Broliai mai-
nais“. 13.20 Juoko nostalgija. 13.55 Metų humo-
ras. 15.40 Tarp mūsų mergaičių. 19.55 „Paparčio 
žiedas“. 23.15 „Gegutė“. 0.45 „Naktinis svečias“. 

 Ren
7.05 „Diatlovai“. 7.50, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.40 Tinkama priemonė. 9.35 „Šeimos dramos“. 
11.20 Mums net nesisapnavo. 14.00 Gobšumas. 
14.55 Michailo Zadornovo koncertas. 16.40 Tin-
kama priemonė. 17.35 „Šeimos dramos“. 19.30 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 21.20 Michailo 
Zadornovo koncertas. 23.05 „Laima Vaikulė. Jūr-
mala. Randevu“. 1.20 „Fantastika su grifu „Slaptai“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.05 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.05 Krem-
liaus virtuvė. 12.25 Statybos. 15.15 „Piatnickis. 
Ketvirta dalis“. 18.25 „Svetimas rajonas 3“. 
20.20 „Globėjas“. 22.10 „Teisingas mentas 7“. 
1.55 „Jubiliejinis Nikolajaus Noskovo koncertas 
„6.0“. 3.45 „Būna juk taip“. 4.10 „Adrenalinas“. 

 TV PolonIa
7.05, 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 7.55 
Įsimylėk Lenkijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Mažieji 
pasauliečiai. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos 24 pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija apie nepriklausomybę. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ugniagesiai“. 15.30 Dokumentinis f. 16.25 
Įsimylėk Lenkijoje. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 
„Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10, 
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. 0.15 Pramoginė laida. 0.45 Kaž-
kas matė, kažkas žino. 1.15 1200 muziejų. 6.40 
Prie Nemuno. 6.55 Dienos receptas. 

 TV1000
7.00 „Iliuzionistas“. 8.55 „Pano labirintas“. 11.00 
„Išprotėjęs profesorius 2. Klampų šeimynėlė“. 
12.50 „Trečias žmogus“. 15.10 „Neįtikėtina jau-
nojo išradėjo T.S.Spiveto kelionė“. 17.00 „Trys 
metrai virš dangaus“. 19.10 „Sala“. 21.30 „Mano 
stora, amžinai bjauri draugė“. 23.15 „Liokajus“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduoto-
jas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgy-
venti drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30, 
22.00 Aukso karštinė. 17.15 Karai dėl bagažo. 
21.00 Mirtinas laimikis. 23.00Vis dar gyvas. 
24.00 Novatoriai. 1.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neįpras-
tas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00 
Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Endriu Zimernas Našvilyje. 23.00 Ginčai.  

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.40 Animacinis f. 

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

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

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

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

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

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

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė komedija 

„Laiškai Džuljetai“.
0.35 TV serialas 

„Bibliotekininkai“.
2.25 Animacinis f. 

„Trapučio parkas“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
7.30 Animacinis f. 

„Madagaskaro  
pingvinai“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.45 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 Veiksmo f. „Pragaro 

vaikis“ (N-7).
0.25 TV serialas 

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

(N-7).
2.05 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
10.50 Atspėk dainą.
12.10 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 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. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da 

Vinčio demonai 2“.
0.15 Gamtos inspektoriai.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
10.20 Dokumentika „Kas 

žudikas?“ (N-7).
11.15 TV serialas „Sudužusių 

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

patikrinimas“ (N-7.
13.15 TV serialas „Muchtaro 

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

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

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

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

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 TV serialas „Farų 

karai. Gauja“. II d.
20.30 Farai (N-7).
21.30 Romantinė komedija 

„Mano geriausio 
draugo mergina“.

23.20 Dakaras 2017.
23.50 Komedija „Blogas 

senelis“ (N-14).
1.30 TV serialas „Džeikas, 

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

dienoraščiai“ (N-14).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Kriminalinė drama 

„Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“ (2).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
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 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
0.50 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“.
3.40 „Miestelio patruliai“.
4.25 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Akimirkos su Jonu 

Meku.
7.00 „Meilė kaip mėnulis“.
7.50 Euromaxx.
8.20 Stambiu planu.
8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Fantastinė komedija 

„Kasparas“.
13.45 Šiaulių miesto 780-

ųjų jubiliejinių metų 
šventės baigiamasis 
koncertas.

15.35 „Meilė kaip mėnulis“.
16.30 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Apokalipsė. 

Pirmasis pasaulinis 
karas“. 3 d. 

18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 Lengvai ir linksmai!
19.30 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Utenos 
„Juventus“ - Belgrado 
„Mega Leks“. 

21.30 Septynios Kauno 
dienos.

22.00 IQ presingas.
22.45 Romantinė komedija 

„Kalėdų norai“ (N-7).
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 “Suokalbis“.
1.30 Durys atsidaro.
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 23.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 10.00  Tavo augintinis 22.40  „Meilė ir bausmė“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00 Šunys. Kon-
kursas. 8.15, 12.50 Daktarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05 
Mutantų planeta. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariu mų 
verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 
13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10 
Tigrų ataka. 17.25, 23.50 Žvejyba Amazonėje. 
18.20, 22.00, 1.40 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 SPort1
 6.50, 9.30, 23.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 7.50 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ -  
„Barcelona“. Vakar. 10.00 NBA krepšinio lyga. 
Klyvlando „Cavaliers“ - Oklando „Warriors“. 
2016-12-25. 12.10 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. 14.10, 24.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 
2016-12-18. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Barcelona - Valencia. 2016-12-27. 17.50 
NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - Mem-
fio „Grizzlies“. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos 
apžvalga. 20.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Vitorijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 22.30 Road 
to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 2.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 4.40 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-11. 

 ViASAt SPort BAltic
6.50, 19.10 Smiginis. Pasaulio čempionatas 
9.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „West 
Ham“ - „Manchester United“. 11.10, 13.10, 
15.10, 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 21.40 Futbolas. 
Ang lijos Premier lyga. „Bournemouth“ - „Arse-
nal“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. 
KHL. Rygos „Dinamo“ - „Severstal“. 1.45 Pa-
saulio smiginio čempionatas. 13 diena. 6.00 
„Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 

 euroSPort
9.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
9.30, 24.00 Dakaro ralis. 10.00 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 
11.00, 22.30 Žiemos sportas. Kosteličių šeima. 
13.00, 18.15, 21.45, 2.30 Slidžių krosas. Pasau-
lio taurė. Vokietija. 14.00, 16.15, 20.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 15.00, 19.15, 
20.45, 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Keturių kalvų turnyras. 22.25 
Sporto naujienos. 23.30 FIFA futbolas. 23.55 
Sporto naujienos. 0.30 Sočio šlovės salė. 4.00 
Tenisas. ATP turnyras. Kataras. 5.00 Tenisas. 
ATP turnyras. Australija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Būrėja“.
13.30 „Akloji“.
14.00 „Mentalistė“ (N-7).
15.05 Animacinis f. 

„Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 Animacinis f. 

„Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

Kolambas. Seksas ir 
vedęs detektyvas“.

22.40 „Meilė ir bausmė“.
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.00 „CSI. Niujorkas“.
1.45 „Mentalistė“ (N-7).
2.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

3.20 „Detektyvas 
Kolambas. Šviesa ir 
šešėliai“ (N-7).

4.50 „Superauklė“ (N-7).
5.30 „Auklė“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las 

Vegasas“ (N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.00 Tavo 

augintinis.
10.30 „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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(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 Veiksmo f. 

„Parkeris“  
(N-14).

0.25 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.00 „Detektyvas 
Bekstriomas“  
(N-7).

1.50 „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 Komiška drama 

„Švelnus ir  
šiurkštus“ (N-7).

14.20 Veiksmo nuotykių f. 
„Audros karys“ 
(N-7).

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

17.30 Pinigai iš nieko.
18.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
19.30 Klaipėdos 

patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Noriu šio 
automobilio“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 TV serialas 
„Kai šaukia širdis“.

24.00 „Virtuvė“ (N-7).
0.30 „Beorė erdvė“ (N-7).

„lAiŠKAi DŽulJetAi“
Romantinė komedija. Japonija, JAV. 2010. 
Režisierius: Gary Winick.
Vaidina: Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Christopher Egan.

Verona - nuostabus Italijos miestas, kuriame susipažino Romeo su 
Džuljeta. Šiame mieste įskaudintos merginos palieka raštelius Džuljetai, 
prašydamos patarimo. Atostogaudama Veronoje, rašytoja Sofi netikėtai 
randa prieš penkiasdešimt metų parašytą laišką. Įkvėpta radinio, Sofi 
leidžiasi į romantinę kelionę su laiško autore Klara ir jos anūku.

tV3
22.30

„PArKeriS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Taylor Hackford.
Vaidina: Jason Statham, 
Jennifer Lopez, Michael Chiklis.

Neįprasto profesinio etiketo besi-
laikantį vagį išduoda jo bendrai ir 
palieka mirti. Įgijęs naują tapatybę 
ir sudaręs sąjungą su gaujai pri-
klausiusia moterimi, jis nusprendžia 
nugvelbti buvusių bendrų grobį.tV6

22.00

„PrAGAro VAiKiS“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Guillermo del Toro. 
Vaidina: Ron Perlman, 
John Hurt, Selma Blair.

Paskutinėmis Antrojo pasaulinio 
karo dienomis naciai pabandė pa-
sinaudoti juodąja magija. Sąjungi-
ninkai puola karinę stovyklą, kurioje 
atliekama ceremonija, bet demo-
nas - Pragaro vaikis - jau iškviestas. lnK

22.15

„mAno GeriAuSio  
DrAuGo merGinA“
Romantinė komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Howard Deutch.
Vaidina: Kate Hudson, 
Jason Biggs, Dane Cook.

Protinga, graži ir savarankiška Alek-
sė - Dastino svajonių mergina. Ta-
čiau vos po penkių savaičių drau-
gystės Aleksė palieka vargšą vaiki-
ną. Sugniuždytas Dastinas kreipiasi 
pagalbos į seną bičiulį Tenką. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

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

(N-7).
8.25 „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 Siaubo trileris 

„Tamsus dangus“ 
(N-14).

0.20 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

2.15 Animacinis f. 
„Trapučio parkas“ 
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. „Tomas 
ir Džeris“.

7.30 Animacinis f. 
„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 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Kriminalinė 

komedija  
„Rimti vyrai“  
(N-14).

24.00 „Mentalistas“ 
(1) (N-7).

0.50 „Strėlė“ (N-7).
1.40 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

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

(N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 Nacionalinė 

ekspedicija  
„Nemunu  
per Lietuvą“.

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 1“ 

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

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

„Žana d’Ark“  
(N-14).

1.25 Trumposios žinios.
1.30 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.20 Klauskite daktaro.

 16.20  „Ten, kur namai 1“ 15.30  „Itališka meilė“  20.25  Tik nesijuok

trečiadienis

„TAMSUS DANGUS“
Siaubo trileriS. JAV. 2013.
Režisierius: Scott Stewart.
Vaidina: Keri Russell, Jake Brennan, Josh Hamilton.

Vidury nakties įsijungia signalizacija, nors visos durys sandariai užda-
rytos. Į langą užsimušęs paukštis. Po jo užsimuša dar keli šimtai. Visi 
paukščiai, pasak specialistų, iš skirtingų kraštų. Kas ėmė drumsti idilišką 
Leisės ir Danielio bei jų atžalų gyvenimą? Išsigandusi Leisė ima ieškoti 
informacijos internete ir pradeda dar labiau bijoti.

rekomenduoja

TV3
22.30

„ŽKVD“
VeikSmo komedija. Belgija, Liuk-
semburgas, Prancūzija. 2008.
Režisierius: Mabrouk El Mechri. 
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Valerie Bodson, Herve Sogne.

Kovinių filmų žvaigždė Žanas Klo-
das Van Damas skendi skolose, 
pralaimi bylą dėl dukters globos. 
Negana to, puikus veiksmo filmo 
vaidmuo atitenka ne jam. Bėg-
damas nuo blėstančios šlovės, 
senstantis garsusis filmų aktorius 
sugrįžta į gimtąjį Briuselį ir paten-
ka į tikrą įkaitų dramą.

„RIMTI VYRAI“
kriminalinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Fisher Stevens. 
Vaidina: Al Pacino, Christopher
Walken, Alan Arkin.

Valas paleidžiamas iš kalėjimo, 
kuriame atsėdėjo 28 metus už 
tai, kad atsisakė išduoti vieną iš 
savo artimų nusikaltimo bendri-
ninkų. Geriausias draugas Do-
kas atvyksta jo pasiimti, ir abu 
netrukus vėl susitinka su kitu 
senu bičiuliu Hiršu. Tačiau vie-
nas iš draugų saugo pavojingą 
paslaptį.

„ERNIS“
FantaStiniS VeikSmo FilmaS. JAV,
Jungtinė Karalystė. 2013.
Režisierius: James Mangold.
Vaidina: Hugh Jackman, 
Will Yun Lee, Tao Okamoto.

Vilkolakis leidžiasi į jam nežinomą 
pasaulį ir žūtbūtinėje kovoje su 
savo priešu jis patiria virsmą. Jis 
pirmą kartą tampa pažeidžiamas 
ir yra išbandomas fiziškai bei emo-
ciškai. Tai kova ne tik su mirtinais 
samurajų kardais...

BTV
21.30

LNK
22.15

TV6
22.00

 TV8
7.20 TV Pagalba (N-7). 9.00 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.25 Senoji animacija. 10.20 Romantinė 
drama „Kalėdų laiškelis“ (N-7). 12.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (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. 
21.00 Premjera! Romantinė drama „Viskas dėl 
Kalėdų, Eva“ (N-7). 22.35 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 23.35 „Apsuk-
rios kambarinės“ (N-14). 0.30 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 INfo TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Doku-
mentinis f. „Pionieriai. Kova dėl plieno“. 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). 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje (žinios 
rusų k.). 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 1.30 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Animacija. 7.25 „Trys muškietinin-
kai“. 9.10 „Alioša Popovičius ir slibinas Tugorius“. 
11.10 „Superbobrovai“. 13.05 „Serafima nuostabio-
ji“. 16.25 Atspėk melodiją. 17.15 „Viena už visus“ 
18.10 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.22 „Stebuklų 
šalis“. 21.55 Vladimiras Pozneris ir Ivanas Urgantas 
projekte „Don Kichoto beieškant“. 23.50 „Prancū-
zas“. 2.00 „Vienišiems suteikiamas bendrabutis“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00 „Dvylika kėdžių“. 6.25 „Maša“. 6.45 „Balan-
dėlė“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.55 Paprastas 
koncertas. 11.25 „Broliai mainais“. 13.20 Juoko 
nostalgija. 13.55 Naujoji banga. 15.40 Tarp mūsų 
mergaičių. 19.55 „Paparčio žiedas“. 23.15 „Gegu-
tė“. 0.45 „Gražuolė ir pabaisa“. 

 REN
8.40 Tinkama priemonė. 9.30 „Šeimos dramos“. 
11.20 Mums net nesisapnavo. 14.00 Gobšumas. 
14.55 M.Zadornovo koncertas. 16.40 Tinkama 
priemonė. 17.35 „Šeimos dramos“. 19.30 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.20 „Slaptosios teritorijos“. 22.20 „Fantastika su 
grifu „Slaptai“. 23.10 „Laima Vaikulė. Randevu“. 
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6.40 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Farų karai“ (N-7).
9.20 „Šuo“ (N-7).
10.20 Mistinės istorijos 

(N-7).
11.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
12.10 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Diagnozė - 

žmogžudystė“ (N-7).
15.05 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.55 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 „Farų karai. Gauja“. 

III d. (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„ŽKVD“ (N-14).
23.15 Dakaras 2017.
23.45 Romantinė komedija 

„Mano geriausio 
draugo mergina“ 
(N-14).

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

6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Gyvenk krepšiniu.
19.00 Europos taurė 

2016/17. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - 
Jaruzalės „Hapoel“.

21.00 Žinios. 
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).

1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.

Svečias - Richard 
Galliano (Prancūzija).

6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Apokalipsė. Pirmasis 

pasaulinis karas“.
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Kalėdinis koncertas 

„Grįšiu per Kalėdas“.
15.35 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 “Planetų gidas“.
18.25 Poezija.
18.30 Labanaktukas.
19.00 FIBA krepšinio čem  -

pio  nų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Oldenbur- 
go „EWE Baskets“. 
Transliacija iš Klaipėdos.

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

22.50 Poezija.
22.55 Stambiu planu.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Nežino iš anksto, kas 

bus. Dainos teatrui - 30.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas“ 

(N-7).
7.40 Paprastai ir greitai 

su Reičele Alen.
8.05 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
8.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
9.30 „Auklė“.
10.25 „Superauklė“ (N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Būrėja“.
13.30 „Akloji“.
14.00 „Mentalistė“ (N-7).
15.05 Animacinis f. 

„Garfildas“.
15.35 Animacinis f. 

„Rožinė pantera“.
16.05 Animacinis f. 

„Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“ 
(N-7).

20.00 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Kareivėlių 
mūšis“ (N-7).

22.40 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.10 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

žaidynės. Lietuva, 
2016.

9.30 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

10.30 „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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(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 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Ernis“ (N-14).

0.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.05 „Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-7).

2.00 „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 „Aviukas Šonas“.
14.05 „Kai šaukia širdis“.
15.05 „Dikensiada“ 

(N-7).
15.45 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
16.45 Detektyvas 

„Broukenvudo 
paslaptys“  
(1) (N-7).

18.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

19.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika 
(N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 Istorinė drama 

„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

23.00 Balticum TV žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).

 15.35  „Meilė kaip 
    mėnulis“

 16.50  „Neišsižadėk“ 23.15    Dakaras 2017  12.30  „Aviukas Šonas“ 20.00   „Saša ir Tania“ 22.40    „Meilė ir bausmė“

TV PROGRAMAsausio 4 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.05 Krem-
liaus virtuvė. 12.25 Statybos. 13.00 „Susitikimo 
vieta“. 15.15 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 18.25 
„Svetimas rajonas 3“. 20.20 „Globėjas“. 22.10 
„Teisingas mentas 7“. 1.55 FM humoro kon-
certas „Visi humoro hitai“. 3.40 „Būna juk taip“. 
4.10 „Adrenalinas“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40 
Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos 24 pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija apie nepriklausomybę. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Manimi nesirūpink“. 15.25 Dokumentinis f. 
16.25 Šokantis su gamta. 16.55 Astronariu-
mas. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.05, 2.25 Mano 
žvėrynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kovalskis 
ir Šmitas. 19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 
Vilnoteka. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Gyve-
nimo egzaminas“. 0.15 Dokumentinis f. 6.55 
Dienos receptas. 

 TV1000
7.15 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“. 9.00 
„Liokajus“. 11.10 „Sala“. 13.30 „Psichoterapija“. 
15.15 „Despero nuotykiai“. 16.55 „Man tavęs 
reikia“. 19.10 „Gladiatorius“. 22.25 „Ponas Nie-
kas“. 1.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

 DiscoVery 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių ga-
ražas. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 Paskui 
klasikinius automobilius. 22.00, 3.40 Nesėkmių 
garažas. 23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 24.00 Gatvių 
lenktynės. 1.00 Didžiausios pasaulio laivų statyklos.

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neįprastas 
maistas. 10.00, 15.00, 22.00, 3.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Teisingu-
mas Teksaso valstijoje. 9.10, 14.40, 21.05 Mutantų 
planeta. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Žve-
jyba Amazonėje. 17.25, 20.10, 1.40, 3.25 Rusijos 
tigro medžioklė. 18.20, 22.00, 5.49 Baseinų meistras. 

 sPorT1
6.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Las Palmo 
„Gran Kanarijos Herbalife“ - Saragosos „Tecnycon-
ta“. 8.20, 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Vitorijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. Vakar. 10.00, 
18.10 Bushido LT. J.Mocka. 10.15 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Oklando „Warriors“. 
12.00, 20.30 „Penktasis kėlinys“. 13.00 Čempio-
nai LT. Grappling Šakiai 2016. 14.00, 21.30 Road 
to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 14.30 Čempio-
nai LT. Golfas. 15.30 „Penktasis kėlinys“. 17.40 NBA 
Action. 18.30 Tiesiogiai. Europos taurė. II etapas. 
Maskvos „Chimki“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 22.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 23.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Rio Natura - 
Bilbao Basket. 0.40 NBA krepšinio lyga. Vašingtono 
„Wizards“ - Los Andželo „Clippers“. 2.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Las Palmo „Gran Kanari-
jos Herbalife“ - Saragosos „Tecnyconta“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Pasaulio smiginio čempionatas. 13 diena. 
10.30, 12.30 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 14.30 Pasaulio 
smiginio čempionatas. 14 diena. 17.55, 19.55 
Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 21.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
jaunimo čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija. 0.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Chelsea“. 2.25 Ledo ritu-
lys. Pasaulio jaunimo čempionatas. Pusfinalis. 
Tiesioginė transliacija. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Severstal“. 

 eurosPorT
9.00, 11.00, 21.45, 23.30, 2.30 Slidžių krosas. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 9.30 Dakaro ralis. 
10.00, 14.45, 22.30, 1.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių kalvų 
turnyras. 16.45, 4.00 Tenisas. ATP turnyras. 
Kataras. 20.45 Kalnų slidinėjimas. Kroatija. 
22.25, 23.55 Sporto naujienos. 24.00 Dakaro 
ralis. 0.30 Rio de Žaneiro šlovės salė. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 15.05   „Tokia tarnyba“  18.55  „Bitininkas“  21.00   „Aukšti kulniukai“ 21.30  Lietuvos patriotai 17.35  Yra, kaip yra 16.30  TV Pagalba

 TV8
7.25 TV Pagalba (N-7). 9.00 „Linksmieji trauki-
nukai“. 9.25 Senoji animacija. 10.20 Romantinė 
drama „Viskas dėl Kalėdų, Eva“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - mano 
gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
(N-7). 20.00 Ką pasakė Kakė Makė? 20.15 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Premjera! Romantinė drama „Kalėdų stotis“ 
(N-7). 22.40 „Tikrosios Beverli Hilso namų 
šeimininkės“ (N-7). 23.40 „Apsukrios kamba-
rinės“ (N-14). 0.30 Ekstremalūs 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 
Dokumentinis f. „Pionieriai. Kova dėl plieno“. 
14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, 
kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje 
(žinios rusų k.). 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 16.05 
Naujienos. 6.40 Animacija. 7.20 „Trys muškieti-
ninkai“. 9.10 „Slibinas Goriničius ir Dobrinia Nikiti-
čius“. 10.55 „Noras“. 13.00 „Serafima nuostabioji“. 
16.25 Atspėk melodiją. 17.15 „Viena už visus“. 
18.10 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.22 „Paukščių 
takas“. 22.10 „Sniego angelas“. 24.00 „Don Kicho-
to beieškant“. 1.25 „Iki pasimatymo, Mere Popins“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 „Dvylika kėdžių“. 6.25, 0.45 „Maša“. 6.45 „Ba-
landėlė“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.55 Papras-
tas koncertas. 11.25 „Broliai mainais“. 13.20 Juoko 
nostalgija. 13.55 O.Gazmanovo humoro vakaras. 
15.40 Tarp mūsų mergaičių. 19.55 „Paparčio žie-
das“. 23.15 „Gegutė“. 2.20 „Žmonės ir manekenai“. 

 Ren
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama prie-
monė. 9.25 „Šeimos dramos“. 11.10 Mums net 
nesisapnavo. 13.50 Gobšumas. 14.45 Doku-
mentinis projektas: „Robotai prieš mus“. 16.35 
Tinkama priemonė. 17.30 „Šeimos dramos“. 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.20 „D-diena“. 22.45 Ko-
medija „DMB“. 0.15 „Laima Vaikulė. Randevu“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 „Much-
taro sugrįžimas 2“. 9.20 „Kriminalinis paliki-
mas“. 11.05 Kremliaus virtuvė. 12.25 Statybos. 
15.15 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 Tyrimą 
atliko... 18.25 „Svetimas rajonas 3“. 20.20 
„Globėjas“. 22.10 „Teisingas mentas 7“. 1.55 
Premjera. Jutos koncertas „Mano artimieji“. 
3.40 Kriminalinė komedija „Patino kelias“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30 
Ekologijos laida. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos 24 pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa 
istorija apie nepriklausomybę. 13.35 Žinios. 
13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Vai-
dybinis f. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 
Vilnoteka. 16.35 Miško istorijos. 17.00 Kaip 
tai veikia. 17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 
Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
2.10, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Tradicijų 
skonis. Karnavalas. 19.20 Gyvoji istorija. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Komisaras 
Aleksas“. 0.10 Humoras serijomis. 0.40 Verta 
kalbėti. 6.35 Giminės saga.

 TV1000
6.55 „Ponas Niekas“. 9.20 „Gladiatorius“. 12.15 
„Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 15.20 „Skūbis 
Dū 2. Monstrai išlaisvinti“. 17.10 „Keliautojo 
laiku žmona“. 19.10 „Versalio romanas“. 21.20 
„Trolių medžiotojas“. 23.20 „Mergišiaus praei-
ties vaiduokliai“. 1.10 „Pano labirintas“.  

 DIscoVeRy
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai vei-
kia? 8.40, 17.40, 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35, 
24.00 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Nuogi ir išsigandę. 17.15 Karai dėl bagažo. 
21.00 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Senienų me-
džiotojai. Didžioji Britanija. 1.00 Gatvių lenktynės.

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Nežinomos 
ekspedicijos. 23.00, 4.00 Ledo viešbučiai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„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 Kriminalinė drama 

„Krikštatėvis“  
(N-14).

2.00 Komedija 
„Naujokė“ (N-7).

2.30 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

6.35 Animacinis f. 
„Visatos broliai“.

7.05 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas  
ir Svirplys“ (1).

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 Veiksmo trileris 

„Juodasis  
griaustinis“ 
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

0.55 „Strėlė“ 
(N-7).

1.45 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Ten, kur namai 1“ 

(N-7).
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Ten, kur namai 1“ 

(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.

Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių 
turnyras. Vedėjai: 
A.Žakaitienė, 
M.Repšys, 
B.Tiškevič, 
G.Savickas.

22.45 Trumposios žinios.
22.50 Komedija 

„Laikraštis“ (N-7).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Farų karai“ (N-7).
9.20 „Šuo“ (N-7).
10.20 Mistinės istorijos 

(N-7).
11.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (N-7).
12.10 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
13.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.10 „Diagnozė - 

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

(N-7).
15.55 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
19.30 „Farų karai. Gauja“. 

IV d. (N-7).
20.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
21.30 Kriminalinis trileris 

„Džonas Q“ (N-7).
23.35 Dakaras 2017.
0.05 Veiksmo komedija 

„ŽKVD“ (N-14).
1.45 „Džeikas, Storulis 

ir šuo“ (N-7).
2.30 „Vampyro dienoraščiai“

(N-14).

6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

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

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

(N-7).
3.40 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
8.00 Istorijos detektyvai. 
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.10 „Planetų gidas“.
13.00 Kalbos vakaras. 2016. 

„Auksinės laisvės moti-
na“ arba „...jeigu ne 
Tėvynė, iš kurios gavo-
te vardą..?“ Istorijos 
spektaklis Petrui 
Skargai paminėti.

14.25 „Dainuoju su meile. 
Ona Kolobovaitė“.

15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Tragikomedija 

„Aukšti kulniukai“ 
(N-14).

22.50 Poezija.
22.55 Tavo zona.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Andrius Žlabys. 

Garsų romantika.
1.30 Tavo zona.
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sausio 5 d.

 0.50    „Beribis pasaulis“ 15.00  „Robinzonas 
    Kruzas“

 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.40 Pagaminta Italijoje.
8.05 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
8.40 „Vedęs ir turi vaikų“ 

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

(N-7).
11.15 „Čiauškutė“ (N-7).
13.00 „Būrėja“.
13.30 „Akloji“.
14.00 „Mentalistė“ (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).
22.25 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
23.55 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
0.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
0.45 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
1.25 „Mentalistė“ (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 „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 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(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 Komiška drama 

„Apelsinai“  
(N-14).

23.50 „Rezidentai“ (N-7).
1.00 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

1.50 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV žinios.
9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Klaipėdos patruliai. 

Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

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

12.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

13.30 „Noriu šio 
automobilio“.

14.30 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

15.30 Romantinė drama 
„Po žaliuojančiu 
medžiu“.

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 Detektyvas 

„Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

0.50 Istorinė drama 
„Beribis pasaulis“ 
(N-14).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50, 16.30 Rusijos tigro medžioklė. 9.10, 
14.40, 21.05 Mutantų planeta. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Mieliau-
si Amerikos naminiai gyvūnėliai. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Ali-
gatorių tramdytojai. 17.25, 23.50, 5.02 Žvejyba 
Amazonėje. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinės 
Indonezijos salos. 20.10, 3.25 Išnykęs ar gyvas? 

 SPort1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
Finalas. 8.30 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Ca-
valiers“ - Oklando „Warriors“. 10.40 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Arnhemo „Vitesse“. 12.40, 21.00 Europos taurė.
II etapas. Maskvos „Chimki“ - Panevėžio „Lietkabe-
lis“. Vakar. 14.20 Rusijos „Premier“ futbolo lygos 
apžvalga. 14.50 Road to Glory. Kovinio sporto 
žurnalas. 15.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. 16.20 NBA. Atlantos „Hawks“ - San An-
tonijo „Spurs“. 18.20 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 
20.00 „Penktasis kėlinys“. 22.40 NBA krepšinio 
lyga. Sakramento „Kings“ - Memfio „Grizzlies“. 
0.40 NBA krepšinio lyga. Minesotos „Timberwol-
ves“ - Ouklendo „Warriors“ 2.50 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 4.50 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bourne-
mouth“ - „Arsenal“. 8.50 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Tottenham“ - „Chelsea“. 10.40, 6.00 
Futbolas. Premier lygos apžvalga. 11.40 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 12.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Fenarbahce“. 14.25, 
16.25 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempiona-
tas. Pusfinalis. 18.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ -
SKA. Tiesioginė transliacija. 21.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Maccabi“ - „Darussafaka“. Tiesioginė 
transliacija. 23.00 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. Tiesioginė 
transliacija. 1.05 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - 
„Barcelona“. 2.55 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempionatas. Finalas. Tiesioginė transliacija. 

 euroSPort
7.00, 3.00 Tenisas. ATP turnyras. Australija. 
9.00, 11.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Vokie-
tija. 9.30, 24.00 Dakaro ralis. 10.00, 17.30, 22.30, 
1.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Keturių kalvų turnyras. 15.00, 23.30, 2.30 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 16.45 Rogu-
čių sportas. Pasaulio taurė. Vokietija. 19.00, 1.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 19.55, 23.55 
Sporto naujienos. 20.00 Tenisas. ATP turnyras. 
Kataras. 0.30 Žiemos sportas. S.Amanas. 

 

„KriKŠtAtĖViS“
Kriminalinė drama. JAV. 1972.
Režisierius: Francis Ford Coppola.
Vaidina: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan.

Veiksmas vyksta 1945 metais Niujorke. Tarp dviejų mafijos klanų vyksta 
kruvina kova. Dono Korleonės mafija - tai pirmiausia šeima, susijusi gimi-
nystės ryšiais, draugyste ir net meile. O klano galva yra visų krikštatėvis 
tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme. Dono Korleonės sūnus Maikas 
iš švelnaus, intelektualaus jaunuolio virsta šaltakrauju diktatoriumi.

tV3
22.30

rekomenduoja

„DŽonAS Q“ 
Kriminalinis trileris. JAV. 2002.
Režisierius: Nick Cassavetes. 
Vaidina: Gabriela Oltean, Denzel
Washington, Kimberly Elise. 

Džono sūnui Maiklui sustoja širdis. 
Nuvežęs sūnų į ligoninę Džonas suži-
no, kad Maiklui būtina širdies persodi-
nimo operacija. Neturėdamas pinigų, 
Džonas paima įkaitais ligoninės dar-
buotojus ir reikalauja atlikti operaciją.

 „VAmPYro DienorAŠČiAi“
mistinė melodrama. JAV. 2013. 
Režisierius: Marcos Siega.
Vaidina: Nina Dobrev, Paul 
Wesley, Ian Somerhalder.

Mistikfolso miestelyje prasidėjus 
mokslo metams, Elena su drau-
gėmis yra sužavėtos gražaus ir 
paslaptingo naujoko Stefano Sal-
vatorės. Stefanas ir Elena iškart pa-
jaučia abipusę trauką, nors Eleną 
ir glumina keistas Stefano elgesys.

„APelSinAi“
KomišKa drama. JAV. 2011.
Režisierius: Julianas Farino.
Vaidina: Alia Shawkat, 
Leighton Meester, 
Catherine Keener.

Deividas Valingas ir jo žmona Pegė 
išgyvena šeimyninius sunkumus. 
Deividas įsimyli Niną, vos per dvi-
dešimt perkopusią kaimynų Terio 
ir Kerol dukterį. tV6

22.00

BtV
2.30

BtV
21.30
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Kinas

Lietuvos kino industrijos profesionalų ma-
nymu, užsienio kūrėjai pasirenka Vilnių 
todėl, kad tai yra kinui draugiškas miestas, 
jame greitai sutvarkomi filmavimų leidi-
mai, Vilniuje gausu įvairios architektūros, 
taip pat tai mažas miestas, kuriame lengva 
judėti, o gyventojų tankis nėra didelis. 

Visos šios priežastys lemia, jog sostinė 
yra patraukli užsienio filmų kūrėjams, o lie-
tuviai turi galimybę savo miestą išvysti di-
džiuosiuose ekranuose.

 Vilniaus kino biuro direktorės Jūratės 
Pazikaitės nuomone, kino kūrimas - naudin-
gas miestui. „Visų pirma, tai užsienio inves-
ticijos - pinigai, paliekami mieste, perkant 
paslaugas, mokant mokesčius, įdarbinant mū-
sų specialistus. Paprastai prie užsienio kino 
filmo dirba apie 100-150 žmonių, neskaičiuo-
jant masuotės, t.y. papildomų aktorių-statistų, 
kuriais gali tapti bet kuris miesto gyventojas, 
norintis nusifilmuoti filme. O jei projektas 
didelis savo mastu ir apimtimi, sukurtų darbo 
vietų skaičių galime dvigubinti,“ - sakė ji. 

Pasak prodiuserės Gabijos Siurbytės, garsūs 
aktoriai, režisieriai pamato miestą, dalinasi 
įspūdžiais ir nuotraukomis socialiniuose tink-
luose, pasakoja apie filmavimus savo šalių 
žiniasklaidai - taip sklinda žinia apie miestą. 
Miestą reklamuoja ir patys filmai. J.Pazikaitė 
prisimena ir išskirtinį atvejį, kai Vilniuje bu-
vo sukurta speciali ekskursija po serialo „Ka-
ras ir taika“ filmavimo vietas - atsirado vadi-
namasis kino turizmas. „Laisvalaikio“ inf.

Vilnius - vis ryškesnis pasaulio kino miestas

ĮDOMU

l Vilniaus kino biuro prie Vilniaus savivaldybės 

duomenimis, visų Vilniuje 2016 metais kurtų kino ir 

TV filmų biudžetai sudarė daugiau nei 8,8 mln. eurų. 

Viso Vilniuje šiais metais bendradarbiaujant su kino 

biuru buvo nufilmuoti 42 kino projektai. 

l Šiais metais Vilniuje filmuoti 22 lietuvių (įskaitant stu-

dentų ir trumpo metro filmus) ir 20 užsienio kino projektų. 

Iš jų - 4 lietuvių kino kompanijų bendros gamybos projek-

tai su Prancūzija, Latvija, Lenkija, Rusija, Didžiąja Britanija 

ir JAV. Iš viso Vilniuje per metus filmuota 337 dienas.

Kadras iš filmo „Tarp pilkų debesų“, 
kurio scenos filmuotos Vilniuje
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„Užslėptas 
grožis“ 

„Collateral Beauty“

Sėkmingą Niujorko reklamos agentūros va-
dovą Hovardą Inletą (aktorius Vilas Smitas) iš-
tinka tragedija: žūsta jo mažametė dukra. Ne-
galėdamas pakelti skausmo, vyras atsiriboja nuo 
ankstesnio savo gyvenimo. Savo skausmą jis 
išlieja ant popieriaus. Vyras rašo laiškus trims, 
jo nuomone, svarbiausiems dalykams gyveni-
me: Meilei, Laikui ir Mirčiai. Hovardo draugai 
tuo tarpu nenuleidžia rankų ir sukuria planą, 
kaip padėti skausmo apimtam bičiuliui. Pagalbos 
ranką ištiesia ir atsiliepę paslaptingi jo laiškų 
adresatai: Meilė, Laikas ir Mirtis. Hovardas 
pamažu susitaiko su savo netektimi ir suranda 
savuosius atsakymus apie gyvenimo prasmę. 

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo  sausio 6 d.

n Drama, JAV 2016

n Režisierius: David Frankel 

n Vaidina: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, 

Helen Mirren, Edward Norton, Naomie Harris ir kiti 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
Premjera

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 30-5 d. 11, 15.30, 18, 21 val. (1 d. 11 val. seansas 
nevyks; 31 d. 21 val. seansas nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
30-5 d. 13, 18.20, 20.10 val. (31 d. 18.20, 20.10 val. 
seansai nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
30-5 d. 10.50, 15.55 val. (1 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 30-5 d. 10.20, 11.40, 12.30, 13.50, 
14.50 val. (1 d. 10.20, 11.40 val. seansai nevyks).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, 3D, V) - 30-5 d. 16.10, 15.50 val. (3 d. 
16.10 val. seansas nevyks; 15.50 val. seansas vyks 3 d.).
„skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
30, 1-5 d. 18.30, 20.50 val.
„užslėptas grožis“ (drama, JAV) - 5 d. 19.10 val. 
(Moters premjera).
Ole Ole Ole Rolling stones (šventinis vakaras ir filmas-
koncertas, N-13) - 31 d. 18 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
3-5 d. 10.10, 11.30, 12.40, 14, 16.30, 17.50, 20.20 val. (1 d. 10.10, 
11.30 val. seansai nevyks; 31 d. 20.20 val. seansas nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 30-5 d. 15.20 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, JAV, 
Didžioji Britanija, N-13) - 30-5 d. 10.30, 13.25, 15.45, 21.20 val. 
(1 d. 10.30 val. seansas nevyks; 31 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 30, 1-2, 4-5 d. 18.40 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 13.15, 17.10, 
19.30, 21.50 val. (31 d. 19.30, 21.50 val. seansai nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 15.40, 21.30 val.  
(31 d. 21.30 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 30, 1-5 d. 18.10 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 10.40, 13.10 val. (1 d. 10.40 val. seansas nevyks).
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
30, 1-4 d. 19.10 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
30, 1-5 d. 21.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
30-5 d. 13.45, 16.20, 18.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
30-5 d. 11.10, 21.20 val. (1 d. 11.10 val. seansas nevyks; 
31 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 30-5 d. 14.30, 16.50, 18.50, 19, 21.10, 21.20 val. 
(31 d. 18.50, 19, 21.10, 21.20 val. seansai nevyks).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 30-5 d. 11.10, 13.30, 15.40, 17.50 val. 
(1 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 30-31, 2-5 d. 12 val.
„skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
30, 1-5 d. 19.10, 21.40 val.
„užslėptas grožis“ (drama, JAV) - 5 d. 19 val. (Moters 
premjera).
Ole Ole Ole Rolling stones (šventinis vakaras ir filmas-
koncertas, N-13) - 31 d. 18.30 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 11.30, 
14, 16.30, 18.50, 21.10 val. (1 d. 11.30 val. seansas 
nevyks; 31 d. 18.50, 21.10 val. seansai nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 11, 13.30, 16 val. (1 d. 11 val. seansas nevyks).
„sing“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 30-31, 
2-5 d. 12 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
30-5 d. 14.10, 16.40, 19.10 val. (31 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 13.40, 16.15 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 30-5 d. 15.25, 21 val. 
(31 d. 21 val. seansas nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 30-5 d. 11, 19 val.  
(1 d. 11 val. seansas nevyks; 31, 5 d. 19 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 12.30, 18 val. (1 d. 12.30 val. 
seansas nevyks; 31 d. 18 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 30-5 d. 13.10, 21.35 val. (31 d. 21.35 val. 
seansas nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
30, 1-5 d. 20 val.

„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 30, 
1-5 d. 21.45 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 
30-5 d. 16.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-31, 2-5 d. 11.20 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Programa „Mes dešimtmečiai“ (trumpametražiai f., 
įvairios šalys) - 30 d. 14.30 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
30 d. 16 val.
„Belgų karalius“ (komedija, Blegija, Olandija, Bulgarija) - 
30 d. 19 val. 2 d. 16 val. 3 d. 18.40 val. 4 d. 21 val.
„seklūs vandenys“ (juodoji komedija, Prancūzija, 
Vokietija) - 30 d. 20.50 val. 31 d. 18.30 val.
„Dainuojantys lietuje“ (miuziklas, JAV) - 31 d. 21 val.
„Geras berniukas“ (komedija, Rusija) - 1 d. 16 val. 3 d. 
16.50 val. 4 d. 19.10 val.
„Amarcord“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 1 d. 18 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 1 d. 20.20 val.
„Broliai“ (dokumentinis f., Norvegija) - 2 d. 14 val.
„naktiniai gyvuliai“ (drama, JAV) - 2 d. 18 val. 3 d. 
20.30 val. 4 d. 17 val.
„ir viso pasaulio negana“ (dokumentinis f., Norvegija, 
Danija, Švdija, Nyderlandai, Rusija) - 3 d. 15 val.
„Vajana“ (animacinis f., JAV) - 4 d. 15 val.

MulTiKinO OZAs
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 30, 2-5 d. 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. 31 d. 10.45, 
12.15, 14.30, 18.00, 18.30, 19 val. 1 d. 14.45, 16.45, 
19.15, 21.15 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija) - 30, 2-5 d. 10.30, 12.15, 14.45, 16.45 val. 
31, 4 d. 11.15, 10.15, 14, 12.15, 16 val. 1 d. 12.15, 14.45, 
16.45 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
30, 2-5 d. 16.30, 19.30, 21.15 val. 31, 4 d. 13.15, 15.45, 
18.30 val. 1 d. 16.45, 19.30, 21.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
30, 1-5 d. 14.15 val.
„skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
30, 2-5 d. 18.45, 21 val. 1 d. 17.30, 19.45, 22 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30, 1-5 d. 
16.30, 19, 21 val. 31 d. 16.15, 19.10 val.

„Pakeleiviai“
„Passengers“

Erdvėlaivis „Avalon“ į tolimą planetą, 
pavadintą „Sodyba II“, gabena daugiau nei 
penkis tūkstančius žmonių, pasiryžusių pra-
dėti naują gyvenimą toli nuo gimtosios Že-
mės. Kadangi kelionė tolima, visi keleiviai 
užšaldyti specialiose miego kamerose ir bus 
atgaivinti tik erdvėlaiviui priartėjus prie 
tikslo. Tačiau nenumatytas netikėtumas su-

Kino teatruose nuo gruodžio 30 d.

n Fantastinis filmas, JAV, 2016

n Režisierius: Morten Tyldum

n Vaidina: Jennifer Lawrence, Chris Pratt 

ir kiti

Premjera

        

Kinas 
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Veidai

„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30, 2-3, 5 d. 10, 11.30, 12.30, 14, 15.30, 17, 18.45 val.  
31 d. 10, 11, 13, 14.30, 15.30, 16.50 val. 1 d. 12, 12.30, 
14.15, 17, 18.45 val. 4 d. 10, 11.30, 14, 15.30, 17, 18.45 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 30, 2-5 d. 10.30, 13 val. 1 d. 13, 15.30 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 30, 2-5 d. 11.30, 
14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 1 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 
22 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis nuotykių f., Prancūzija, JAV, 
Didžioji Britanija, N-13) - 31 d. 11.30, 13.45 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 30, 1-5 d. 18, 20.45 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 30, 2-5 d. 11.30, 13.45 val. 31 d. 10.45, 
13.45, 18.15 val. 1 d. 12 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
30, 1-5 d. 22 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 30, 2-5 d.  
11 val. 1 d. 12.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., 3D, N-13) - 4 d. 12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
Uždaras vakaras - 30 d. 18 val. 3 d. 18 val.
„Broliai“ (dokumentinis f., Norvegija) - 31 d. 14 val. 3 d. 
15.30 val. 4 d. 18 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 31 d. 16 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 4 d. 
19.50 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 5 d. 
16.40 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 5 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
30-5 d. 13.45, 17.45, 20.20 val. (31 d. 17.45, 20.20 val. 
seansai nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
30-5 d. 22.55, 23.50 val. (31 d. 22.55 val. seansas nevyks; 
23.50 val. seansas vyks 30, 1 d.).

„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 30-5 d. 10.25, 12.30, 14.50, 17 val. 
(1 d. 10.25 val. seansas nevyks).
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 30-5 d. 18 val.
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
30, 1-5 d. 19, 21.20 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV) - 5 d. 18.30 val. 
(Moters premjera).
Ole Ole Ole Rolling Stones (šventinis vakaras ir filmas-
koncertas, N-13) - 31 d. 18 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 10.15, 11.30, 12.45, 14, 15.15, 16.30, 17.30,  
20 val. (1 d. 10.15 val. seansas nevyks; 30, 1 d. 11.30 val. 
seansas nevyks; 31 d. 20 val. seansas nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 30-31, 2-5 d. 11.15 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 12.50, 
15.05, 19.10, 21.30, 22.30 val. (31 d. 19.10, 21.30 val. 
seansai nevyks; 22.30 val. seansas vyks 30 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 10.20, 13, 15.30 val. (1 d. 10.20 val. seansas 
nevyks; 30 d. 13 val. seansas nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 30-5 d. 13, 18.30 val. (31, 
5 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 30-5 d. 16.20,  
21.50 val. (31 d. 21.50 val. seansas nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 30, 1-5 d. 19 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., JAV, 
N-13) - 30-5 d. 15.40, 21 val. (31 d. 21 val. seansas nevyks).
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
30, 1-5 d. 20.10, 22.40 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-31, 2-5 d. 10.40 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 30-31, 2-5 d. 10.50 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 30-5 d. 
22.30, 23.40 val. (22.30 val. seansas vyks 2, 4 d.;  
23.40 val. seansas vyks 20, 1 d.).
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 30-5 d. 22.30, 23.45 val. (22.30 val. seansas 
vyks 1, 3, 5 d.; 23.45 val. seansas vyks 30 d.).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 
3D, N-13) - 30, 1-5 d. 18.45, 21.20 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
30-5 d. 13.05, 15.45 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 30-5 d. 10.10, 15.40 val.  
(1 d. 10.10 val. seansas nevyks).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, 3D, V) - 30-5 d. 11, 12.20 val.  
(1 d. 11 val. seansas nevyks).
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, 
Rusija, N-7) - 30-5 d. 11.10, 16, 19.30, 21.50 val.  
(1 d. 11.10 val. seansas nevyks; 31 d. 19.30, 21.50 val. 
seansai nevyks).
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
30, 1-5 d. 20.50 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV) - 5 d. 18.25 val. 
(Moters premjera).
Ole Ole Ole Rolling Stones (šventinis vakaras ir filmas-
koncertas, N-13) - 31 d. 18 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 30-5 d. 11.10, 14.40 val. (1 d. 11.10 val. seansas 
nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 30-5 d. 10.30, 13.40, 16.20, 18.20 val.  
(1 d. 10.30 val. seansas nevyks; 31 d. 16.20 val. seansas 
nevyks; 31, 5 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 30-5 d. 17.10, 
19, 21.30 val. (31 d. 19, 21.30 val. seansai nevyks).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 30, 1-5 d. 20.40 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 30-5 d. 13.10 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris,
Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 30-5 d. 
16.10 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, N-13) -  
30, 1-5 d. 21.05 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
30-5 d. 10.30, 13.20 val. (1 d. 10.30 val. seansas nevyks).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

žadina dvi miego kameras ir jų keleiviai at-
sibunda, likus 90-čiai metų iki skrydžio pa-
baigos.

Aurora, kurią vaidina Dženifer Lorens 
(Jennifer Lawrence), yra kosmosu besidomin-
ti rašytoja iš Niujorko, Džimas, kurį vaidina 
Krisas Pretas (Chris Pratt), - inžinierius iš 
Denverio, trokštantis pradėti naują gyvenimą 
toli nuo gimtųjų namų. Suvokę, kad, jei nesu-
ras būdo vėl užsišaldyti, naujosios planetos jie 
nepasieks, Aurora ir Džimas nutaria nepasi-
duoti ir ima ieškoti išeities. Erdvėlaivis - tikras 
technikos stebuklas, įgulai galintis suteikti 
aukščiausios kokybės pragyvenimą - palengvi-
na dviejų atsibudusiųjų kasdienybę, tačiau ne-
trukus paaiškėja, kad jų atsibudimas tebuvo 
pradžia. Džimas netrukus suvokia, kad laivui 
gresia kur kas didesnė katastrofa. Pamažu pa-
siduodami neišvengiamai užgimstantiems tar-
pusavio jausmams, Aurora ir Džimas taip pat 
privalo surasti išeitį ir užkirsti kelią nelaimei, 
gresiančiai visų laivo keleivių žūtimi.

„Forum Cinamas“ inf.

Į filmo premjerą kartu su Krisu Pretu  
(Chris Pratt) Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) 

atėjo pasipuošusi žvaigždėtu megztiniu
EPA-Eltos nuotr.
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
30 d. 18.30 val. - Dž.Verdis „Traviata“. Dir. R.Šervenikas.
31 d. 19 val. - Premjera! L.A.Minkus „Don Kichotas“. 
Choreogr. V.Medvedev (Rusija). Dir. M.Staškus.
4 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Spragtukas“. 
2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
5 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera 
(italų k.). Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
31 d. 18 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“.
Rež. R.Tuminas.
3 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sriuba“. Rež. R.Teresas 
(„Vytauto Kernagio fondo“ spektaklis).
4, 5 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Šokio spektaklis 
„Otelas“ (ACH teatras). Choreogr. A.Cholina.
4, 5 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Baltas sodininkas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
30 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
5 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

30 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. 
A.Latėnas.
31 d. 16 ir 18.30 val. - M.Nastaravičius „Pasirinkimas“. 
Rež. V.Bareikis.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
30, 31 d. 18.30 val. - A.Puškin „Eugenijus Oneginas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
4, 5 d. 17.30 ir 19.30 val. - Pagal W.Shakespeare 
„Kodas: HAMLET“ (rusų/lietuvių k., N-16). Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
31 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepurė pusny-
se“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
1 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Pifo nuotykiai per 
Naujuosius metus“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
30 d. 19.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
31 d. 17 ir 20 val. - Premjera! M.Gavranas „Vyras po 
padu“. Rež. K.Smoriginas.
5 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO GRUPĖ: 
„Tamošius Bekepuris“. Rež. C.Graužinis.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
31 d. 18 ir 21 val. - R.Cicėnas „Angliškas detektyvas“. 
Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
31 d. 18 val. - Šventinis naujamečio vakaro koncertas. 
„Laimingų Keistų!“

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
3 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - „Kakė Makė“. 
Rež. V.Kuklytė.
3 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von Mayenburgas 
„Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
4 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
5 d. 19 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
30 d. 18 val. - G.Verdis „Traviata“. 2 d. opera. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
31 d. 19 val. - Naujųjų metų koncertas. Rež. K.Jakštas. 
Dir. J.Janulevičius.
4, 5 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
30 d. 18 val. - Šventinė premjera! T.Wilder „Upės po 
žeme“. Rež. G.Padegimas.
4 d. 18 val. - Ž.Petan „Atranka“.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
31 d. 18 val. - Judita Leitaitė kviečia į šventinį koncertą! 
Jurijus Suchanovas (fortepijonas), Paulina Daukšytė (smuikas).

REnGiniŲ OAZĖ
4 d. 19 val. - M.Gungoru „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.

KlAiPĖDA

KlAiPĖDOs DRAMOs TEATRAs
30, 31 d. 18.30 val. - G.Grajauskas „Pašaliniams drau-
džiama“. Rež. O.Koršunovas.

KlAiPĖDOs MuZiKinis TEATRAs
30 d. 18.30 val. - Johanno Strausso valsai ir polkos. 
2 d. koncertas. Dir. T.Amrozaitis.
31 d. 19 val. - Naujametinis varjetė. 1 d. koncertas. 
Dir. V.Valys.

ŽVEJŲ RŪMAi
4 d. 12 val. - „Pepė Ilgakojinė“. Rež. A.Juškevičienė (jau-
nimo teatras „Be durų“).
4 d. 19 val. - L.Zorinas „Varšuvos melodija“. 
Rež. A.Vizgirda (Klaipėdos Pilies teatras).

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
30 d. 18 val. - Premjera! „Visu greičiu atgal“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
31 d. 20 val. - Naujametinis koncertas. „Baltijos gitarų 
kvartetas“.
5 d. 18 val. - „Meilės laiškai“. Rež. D.Kazlauskas (IDIO teatras).

PAnEVĖŽYs

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Džiudženoglu „Lavina“. 
Rež. L.M.Zaikauskas.
31 d. 17 val. Mažojoje salėje - W.Russell „Moterims ir jų 
vyrams“. Rež. L.Kondrotaitė.
31 d. 19 val. Didžiojoje salėje - N.Simon „Paskutinysis 
iš aistros kamuojamų meilužių“. Rež. G.Gabrėnas.

PAnEVĖŽiO MuZiKinis TEATRAs
31 d. 18 val. - Šventinis koncertas „Žodžiai gyvenimui“. 
Grupė „El Fuego“ ir Panevėžio muzikinio teatro orkestras. 
Dir. V.Kapučinskas.

KiTi MiEsTAi

5 d. 18 val. Ukmergė, kultūros centre - Premjera! 
P.Valentine „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.

Įspūdingą Naujųjų metų vakarą Vilniaus 
kongresų rūmų scenoje žibės dvi ryškiau-
sios Lietuvos operos žvaigždės -  
charizmatiškosios Asmik Grigorian ir Ieva 
Prudnikovaitė. 

Talentingosios solistės klausytojus ste-
bins gražiausiomis ir labiausiai jaudinančiomis 
arijomis iš žymiausių operų. Jaunosios operos 
novatorės ir operos meno ambasadorės savo 
kūryba ir aukščiausiu meistriškumu Lietuvo-
je ir pasaulyje siekia priartinti šį žanrą prie 
šiuolaikinių klausytojų. Gyvos ir jautrios kū-
rinių interpretacijos, drąsiai keičiamos atgy-
venusios klišės - už tai jas įsimyli vis daugiau 
klausytojų, o operos žanrą iš naujo atranda 
net tie, kurie prieš tai juo nesidomėjo. 

Egzotiška ir temperamentinga scenos nu-

mylėtinė Asmik Grigorian savo įspūdingą kar-
jerą šiemet papuošė dar viena žvaigžde - ap-
lenkusi dainininkes iš viso pasaulio, operos 
„Oskarais“ vadinamuose Tarptautiniuose ope-
ros apdovanojimuose Londone A. Grigorian 
pelnė apdovanojimą kaip geriausia jaunoji ope-
ros solistė. Turbūt ši pergalė neturėtų stebin-
ti - savo karjerą pradėjusi dar studijuodama 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dabar 
A.Grigorian jau turi tokį operos vaidmenų są-
rašą, kurio pavydėtų bet kuris operos artistas. 
Solistė jau dukart apdovanota ir didžiausiu 
Lietuvos scenos meno apdovanojimu - Auk-
siniu scenos kryžiumi: už Violetos vaidmenį 
G.Verdi „Traviatoje“ (2005) ir Mrs. Lovett 
vaidmenį S. Sondheimo miuzikle „Svynis To-
das: demonas kirpėjas“ (2010). 

Savo charizma scenoje nenusileidžia ir ki-
ta Lietuvos operos pažiba - mecosopranas Ie-

Naujametę naktį skambės gražiausios operų arijos
teatras/koncertai/Parodos

Gintaras Rinkevičius
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Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

30, 31 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Naujametis vakaras 
su simfoniniu orkestru“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, solistai: V.Miškūnaitė (sopranas), E.Davidovičius 
(tenoras), meno vadovas ir vyr. dir. M.Pitrėnas.

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
31 d. 17.30 ir 20 val. - Kamerinės muzikos ansamblis 
„Vilniaus arsenalas“: L.Šulskutė (fleita), R.Romoslauskas 
(altas), S.Okruško (klavesinas), R.Šilinskaitė (sopranas), 
T.Girininkas (bosas).

MOKslŲ AKADEMiJA
31 d. 19 val. - Naujametis vakaras su Valstybiniu 
Vilniaus kvartetu. Valstybinis Vilniaus kvartetas, Antoine de 
Grolee (fortepijonas), Arnoldas Gurinavičius (kontrabosas).

ŠV.KOTRYnOs  
BAŽnYČiA

30 d. 19 val. - „Gyvenimas kaip filmas“. Atlikėjai: 
Ch.Ruebens (gitara, vokalas), N.Bakula (akordeonas), 
T.Dešukas (smuikas), V.Nivinskas (kontrabosas).
31 d. 17 ir 20 val. - Naujametinis koncertas „Stiklo 
arfa - tarp dangaus ir žemės“. Atlikėjai: „Glass Duo“ 
(Lenkija): Anna Szafraniec (stiklo taurės), Arkadiusz 
Szafraniec (stiklo taurės). Vilniaus miesto savivaldybės šv. 
Kristoforo orkestras. Dir. D.Katkus.

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
31 d. 18 ir 20 val. - „Atsisveikinimo simfonija“ palydint 
senuosius. Lietuvos kamerinis orkestras, solistas ir dir. 
S.Krylov, solistė L.Trotovšek (smuikas).

s.VAiniŪnO nAMAi
4 d. 17.30 val. - Trečiadienio vakaras-koncertas. 
Profesoriaus Sauliaus Sondeckio atminimui. Smuikuos 
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos ir Šiaulių  
I muzikos mokyklos mokytojos ekspertės, Šiaulių miesto 
Garbės pilietės Nijolės Prascevičienės smuiko klasės 
ugdytiniai.

lDK VAlDOVŲ RŪMŲ MuZiEJus
30 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - „Mūzos 
įkvėpti“. Mūza Rubackytė (fortepijonas). Klaipėdos kameri-
nis orkestras (meno vadovas M.Bačkus).

31 d. 14 val. - ANNI NOVI GAUDIA (Naujųjų metų 
džiaugsmai). Edukacinis viduramžių muzikos koncertas. 
Vokalinis ansamblis „In Campo Aperto“.
31 d. 17 ir 20 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Naujametinis koncertas „Metų laikai“. Kamerinis orkestras 
„Cappella Temporale“. V.Mažintaitė (sopranas), P.Nodel 
(obojus).

KAunAs

KAunO VAlsTYBinĖ  
FilHARMOniJA

30 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Ankstyvos dainos“. 
A.Grigorian (sopranas), F.Zakrevskij (fortepijonas).
31 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Klasikos 
perlai“. Kauno miesto simfoninis orkestras  
(vyr. dir. C.Orbelian, vadovas A.Treikauskas).  
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir  
vyr. dir. P.Bingelis). Solistai: R.Karpis (tenoras), 
K.Smoriginas (bosas). Dir. R.Šumila.

KlAipĖDA

KOnCERTŲ  
sAlĖ

31 d. 18.30 val. - Klaipėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovas M.Bačkus). Solistė Mūza Rubackytė (Lietuva-
Prancūzija-Šveicarija).
31 d. 23.30 val. - Naujametinis Klaipėdos kariliono 
koncertas. Kęstutis Kačinskas, Stanislovas Žilevičius 
(karilionas).

ŽVEJŲ RŪMAi
31 d. 17.30 val. Didžiojoje salėje - Evelina Sašenko ir 
grupė „Quorum“.

KiTi MiEsTAi

30 d. 18. val. Marijampolės kultūros centre - 
„Atsisveikinimo simfonija“ palydint senuosius. Lietuvos 
kamerinis orkestras, solistas ir dir. S.Krylov, solistė 
L.Trotovšek (smuikas).
30 d. 19 val. Druskininkai, Mokymo centras „Dainava“ - 
„Naujametis vakaras su Valstybiniu Vilniaus kvartetu“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, Antoine de Grolee (fortepijo-
nas), A.Gurinavičius (kontrabosas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
Vilnius

nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

LDM XX-XXI a. Lietuvos dailės rinkinys
Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“

Galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

„Antroji Lenkijos grafinių ženklų paroda „1945-1969 ir 
2000-2015“
Fotografijos paroda „Prabėgomis“
Akvarelinės tapybos paroda „Laiškai ateičiai“

Galerija AV17
Aušros Vartų g. 17

Eglės Lekevičiūtės paroda „Paviršius“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus

A.Goštauto g. 1
Paroda „Antanas Mončys (1921-1993) ir jo aplinka“

A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“
Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

Galerija „Kunstkamera“
Ligoninės g. 4

Paroda „Pranas Gailius. In memoriam“
s.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Tautodailininkės Irenos Antaninos Suveizdienės tapybos 
darbų paroda

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies istorija
signatarų namai

Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

Naujametę naktį skambės gražiausios operų arijos
va Prudnikovaitė. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją baigusi solistė 2006 m. tapo Tarp-
tautinio dainininkų konkurso Kiolne (Vokieti-
ja) laureate. Nuo 2008 m. I. Prudnikovaitė yra 
Eseno (Vokietija) Aalto operos teatro solistė. 
Vienas ryškiausių dainininkės sukurtų vaid
menų  Karmen G. Bizet operoje „Karmen“ 
(2009), už kurį I. Prudnikovaitė apdovanota 
„Operos švyturiu“ kaip Metų operos solistė. 

Najametinio koncerto metu gros Lietuvos 
Valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas  
Gintaras Rinkevičius.

„Laisvalaikio“ inf. 

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai/Parodos

Asmik Grigorian
Redakcijos archyvo nuotr.

Ieva Prudnikovaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Naujametinis koncertas „Gražiausios operų arijos“ 

vyks gruodžio 31 d. 17 val.  

Vilniaus Kongresų rūmuose.
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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

laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  3 0 61

Rašykite  club@
respublika.net         ●

        tu
Rite pa

siū
lym

ų
, k

u
R g

a
lėtų

 b
ū

ti ta
iko

m
a

 „la
isva

la
ik

io
“ n

u
o

la
id

a
?         ●

        Rašykite  club@
respublika.net

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

             

Tapsite populiarūs tarp priešin-
gos lyties atstovų, būsite patrauklūs ir 
gražūs. Didelė tikimybė sutikti svajonių 
žmogų. Darbui ir karjerai laikas gana 
palankus. Tai bus ne tik perspektyvu, bet 
ir atneš finansinės naudos. Kad darbai 
vyktų sklandžiai, reikia gerų tarpusavio 
santykių, ieškokite partnerių profesinėms 
galimybėms plėsti. Didelių sveikatos 
problemų nekils. Bus jautrūs inkstai.

JAUČIUI

 Netikėtai prasidėjęs romanas, 
gali tapti laimingos santuokos pagrindu, 
kurios metu sutuoktiniai gali sulaukti 
naujų romantinių potyrių. Darbe pravartu 
išlikti kiek įmanoma santūresniems, kad 
neįsižiebtų pykčio kibirkštys kolektyvi-
niame darbe. Jei esate pavaldinys, galite 
sulaukti kritikos iš viršininko. Palankus 
metas organizmui valyti. Taip pat šį 
mėnesį galite laikytis dietos. 

DVYNIAMS

 Kuo daugiau laiko leiskit viešu-
moje, bendraukite su įvairiais žmonėmis, 
jei nemėgstate didelių susibūrimų, rinki-
tės mažesnes žmonių grupes, išlįskite iš 
saugios namų aplinkos. Naujos veiklos 
nereikėtų imtis. Tiesiog tęskite įprastus 
darbus. Drąsiai planuokite egzotišką 
kelionę. Sveikata pagerės, atsiras daugiau 
jėgų, net atrodysite jaunesni. Ir toliau 
patartina rūpintis savo kūnu ir siela.

AVINUI

Prognozė gruodžio 30 - sausio 5 d.

 Poros, susidūrusios su santykių 
nesklandumais, gali pradėti pyktis dar 
dažniau. Jos turėtų ieškoti bendros, 
abiem malonios veiklos - tai pagerintų 
bendravimo kokybę. Vienišiai turės 
galimybę sutikti savo žmogų. Darbo ir 
karjeros reikalai klostysis puikiai, teks 
suktis. Tinkamas laikas vykti padirbėti 
svetur, tad, jei turite planų, paskubėkite. 
Pats laikas susirūpinti sveikata. 

ŠAULIUI

Jūsų naujas mylimasis gali būti 
labai pasiturintis žmogus. Susituokusių 
porų taip pat laukia malonus laikas, daug 
aistringų vakarų. Tinkamas laikas bendra-
darbiauti su kitomis įmonėmis. Jeigu turi-
te savo įmonę, gali atsirasti galimybė ją 
sujungti su kita verslo grupe. Tikėtina, kad 
pavyks sudaryti puikų sandorį. Skorpionai 
turės šiokių tokių sveikatos problemų. 
Lėtinkite tempą, ribokite protinį darbą.

SKORPIONUI

 Vienišas Svarstykles gali aplankyti 
labai stiprus meilės jausmas. Tikėtina, kad 
tas jausmas bus vienpusis ir su mylimu 
žmogumi juo pasidalyti neteks. Darbe jūsų 
laukia daug įvairių nutikimų, gali gluminti 
darbų gausa. Todėl darbus patartina susi-
planuoti. Palaikykite glaudžius ryšius su 
kolegomis, nuo to priklausys tolimesnis 
bendravimas. Svarstyklėms reikės daugiau 
laiko ir dėmesio skirti sveikatai. 

SVARSTYKLĖMS

Nors ir labai norėsis, tačiau dabar 
ne metas atverti jausmus priešingos lyties 
atstovui. Jokiu būdu neskubėkite. Šis 
jausmas gali būti apgaulingas. Palankus 
ir sėkmingas laikas darbo ir karjeros rei-
kalams tvarkyti. Viską, ko imsitės, darysite 
tobulai. Reikėtų atkreipti dėmesį į sveikatą, 
būsite jautrūs ir pažeidžiami. Turėtumėte 
daugiau laiko skirti poilsiui. Tinkamas 
metas lankyti jogos užsiėmimus, medituoti. 

VĖŽIUI

Gali sugrįžti sena meilė ir 
vėl sukelti daug malonių romantiškų 
jausmų. Ko gero, tas meilės jausmas ir 
nebuvo visai išblėsęs. Darbe privalote 
nepamiršti savikontrolės, neatsargiai 
ištartas žodis, griežta pastaba gali 
sujudinti karjeros pamatus. Sveikata 
bus puiki, nekamuos jokios problemos, 
būsite energingi, džiaugsitės ir mėgausi-
tės gyvenimo malonumais. 

LIŪTUI

 Vieniši šio ženklo atstovai 
turi galimybę sutikti partnerį, atitinkantį 
jų lūkesčius. Naujas partneris  mielai 
bendraus, tik nežinia kiek. Jam bus sunku 
iškęsti jūsų šaltumą ir egoizmą, praktinius 
išskaičiavimus. Geras laikas apmąstyti 
visas savo karjeros galimybes, baigti pra-
dėtus darbus. Laukia aktyvus susirašinėji-
mas, pokalbiai telefonu, susitikimai. Rimtų 
sveikatos problemų Mergelės neturės. 

MERGELEI

 Jūsų antroji pusė nebus linkusi 
ieškoti kompromiso, o atvirkščiai - bus 
nusiteikusi karingai. Tačiau tai truks neil-
gai, sunkus periodas greitai pasibaigs - 
būkite kantrūs ir atlaidūs mylimiems 
žmonėms. Darbus stenkitės atlikti kruopš-
čiai ir laiku. Nepasirašinėkite sutarčių, jos 
bus nuostolingos. Dažnai jausite nuovar-
gį, todėl poilsis jums tikrai būtinas. 

OŽIARAGIUI

Atėjo laikas spręsti šeimos ir 
meilės problemas. Gali kilti sunkumų 
su antrosiomis pusėmis.  Darbe galimi 
pasikeitimai,imkitės naujų projektų, 
įgyvendinkite senus sumanymus, 
reikalai jūsų rankose tirpte tirps.  
Pravartu apsilankyti pas šeimos 
gydytoją. 

ŽUVIMS

 Jeigu partneriai nori išlaikyti 
tvirtus santykius, turi kalbėtis. Vienišiai 
gali pajusti meilės proveržį. Viskas, kas 
vyks darbinėje aplinkoje, jus erzins, bus 
daug nesusipratimų. Galimi niekuo nepa-
grįsti ginčai tarp kolegų. Palankus laikas 
informacijos sklaidai internetu, spaudoje. 
Sveikata bus puiki. Sportuokite, nepa-
mirškite grūdinimosi procedūrų.

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Atlikėjas Gabrielius 
Liaudanskas- Svaras
1973 12 30 

Žurnalistė Rasa Tapinienė
1978 01 01 

Televizijos laidų vedėja  
Eglė Daugėlaitė
1988 01 04 

GEROS DIENOS: sausio 1, 3 d. BLOGOS DIENOS: gruodžio 30, sausio 2 d.

Aktorius ir režisierius 
Algirdas Latėnas 
1953 01 02
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Akmenynas. Tyli. Apela. 
Emyratai. Pa. Agava. Nėris. Sekas. 
Vila. Bitės. Blusa. Ijo. Pumos. Veika. 
Ėja. Ratas. Mastika. Aulas. Baitas. 
Kurtinys. Bartas. Ba. Idos. Kongas. 
RR. Mietas. Lankas. Boa. Gardas. 
Sent. Mandarinas. Stinta. Pristatymas. 
Šventės.
Horizontaliai: Avijautis. Magija. 
Mi. Nepalo. Titras. Neva. „Aida“. NT. 
Byla. Runos. Da. NA. Palys. At. Butas. 
Gry. Senimas. Laim. Mėtos. Karna. 
Tyrės. Bondas. Yris. Bankas. Elas. 
Margas. It. Vaitas. Sv. Asbestas. Te. 
Mielitas. Sin. Kukis. Bent. Pasak.  
Brontė. Trasa. Araratas.
Pažymėtuose langeliuose: 
PreteKstas. 

SU
DO

KU

Atsakymą iki sausio 3 d. siųskite SMS 
žinute numeriu 1390. Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 0,29 EUR.  
Praeito kryžiažodžio laimėtoja  
auksė Barvainytė 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

Vaikų darželyje auklėtoja:
- Na, vaikučiai, pašaukime tą, be kurio ne-

apsieina nė vieni Naujieji metai. Na, trys keturi...
- Policijaaaa...

l

Susitinka du draugeliai po Naujųjų me-
tų šventimo.

- Na, kaip sutikai Naujuosius?
- Nežinau, dar niekas nepasakojo... 

l

Mergina klausia vaikino: 
- Kuo būsi Naujųjų metų vakarėlyje?
Vaikinas atsako:
- Šreku.
Mergina vėl klausia:
- O kaukę jau turi?
Vaikinas:
- Kol kas ne... O tu kuo būsi?

Mergina:
- Gražuole!
Vaikinas:
- O kaukę jau turi? 

l

Sausio 1-osios rytas, pora valandų po 
vidurdienio. Šalia lovos raštelis:

„Su Naujaisiais!
P.S. Mineralinis - šaldytuve.
P.P.S. Šaldytuvas - virtuvėje.“

l

Naujųjų sutikimas buvo smagi šventė ir 
klozetams - vietoj nusibodusių užpakalių jie 
pamatė daug naujų veidų. 

l

Pusvalandis po Naujųjų. Skamba telefonas.
Vyras pakelia ragelį:
- Taaip, ačiū… Ir jus taip pat. Ačiū, ir 

jums to paties. Ačiū… Ir jūs ten pat… 

l

Užsisėdėjo naujametę naktį svečiai. Šei-
mininkė jau nebežino, ką daryti. Staiga su-
skambo telefonas. Šeimininkė skubiai atsi-
liepė ir gimė jai geniali idėja. Grįžta į kam-
barį ir šaukia: 

- Gaisras, gaisras!
- Kur gaisras? Pas ką?
Šeimininkė: 
- Gerai neišgirdau. Sakė, pas kažkurį iš 

jūsų. 
l

Naujųjų metų šventė - tai vakarienė, pa-
sibaigianti pusryčiais.

l

Pernai per Naujuosius atsisakiau valgyti 
baltąją mišrainę. Šiemet planuoju atsisakyti 
mandarinų. Reikia juk pagaliau išsiaiškinti, 
nuo ko man taip negera būna sausio 1-ąją.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

Staigmena. naras, 
persirengęs Kalėdų  
Seneliu, maitina žuvis, 
gyvenančias „Lotte World“ 
parko akvariume, Seule 
(Pietų Korėja).

DovanoS. Švenčių pro-
ga vokietijos Hanoverio 
zoologijos sodo gyven-
tojai buvo palepinti įvai-
riais skanėstais. Baltieji 
lokiai Sprinteris ir nanu-
kas užkandžiauja papri-
kų, obuolių ir ananasų 
riekelėmis, kuriomis pa-
puošta jų kalėdinė eglu-
tė. Jų kaimynystėje gy-
venantys liūtai naima ir 
Basu gavo maišelį, pilną 
mėsos gabaliukų.

EPA-Eltos nuotr.


