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Dešimtmetį scenoje mininti jaunosios 
kartos aktorė, „Auksinio scenos kryžiaus“ 
laureatė MonikA VAičiulytė (32) iš 
pažiūros trapi ir valiūkiška, vėjyje besi-
draikančiomis auksinėmis garbanomis, 
žaviai kaukšinti aukštakulniais, kiekviena 
savo ląstele spinduliuojanti moteriškumą. 
tačiau iš tiesų ji labai tvirta asmenybė, 
drąsiai reiškianti savo nuomonę ir  
mokanti už save pakovoti. kur iš tiesų  
slypi Monikos magija, kokių ji turi  
silpnybių ir ką vadina savo stiprybe?
Eimantė Juršėnaitė

- Nuo rudens grįžai į televizijos ekra-
nus su vaidmeniu daugiaserijiniame filme 
„Juodosios našlės“. Nors daugelis televi-
zijos filmus ir serialus skuba priskirti prie 
greitai suvartojamo ir pamirštamo pro-
dukto, turbūt ne visi jie tokie tušti...

- Vyrauja savotiška nuomonė, kad teatras 
yra gėris, televizija - blogis, kinas - dar kažkas, 
tarp jų pasiklydęs. Tai klišė, kurios nepaisau. 
Yra nuostabių spektaklių, filmų, puikių serialų 
ir laidų. Taip pat visur yra ir menkavertės me-
džiagos. Kiekvieną kūrinį reikėtų vertinti ats-
kirai. Daugelis skuba smerkti televiziją, bet aš 
į tai žiūriu atlaidžiai. Mūsų televizija ganėtinai 
jauna, viskas dar tik kuriasi. Galbūt turime 
išgyventi tam tikrą neskoningo popso laiko-
tarpį, kad eteryje atsirastų netuščių, nebanalių, 
kokybiškų laidų, įspūdingų savaitgalio šou, ko-
kie rodomi, pavyzdžiui, Amerikoje. Manau, 
užaugsime ir visa tai atsiras. Sulaukusi pasiū-
lymo kur nors dalyvauti, vaidinti, aš apsvarstau 
konkretų projektą. Buvo laidų, kuriose atsisa-
kiau dalyvauti, buvo ir spektaklių, kuriuose 
atsisakiau vaidinti. Jei sutikusi bendradarbiau-
ti projektu nusivildavau, laikydavau tai pamo-
ka, bet nėra tokio projekto, kūrinio, kuris bū-
tų pakenkęs karjerai, nes visuomet susidėlio-
davau prioritetus.

- Ar yra serialų, kuriuos galėtum pa-
vadinti kone reiškiniu, žiūrėti vėl ir vėl?

- Tikrai yra užsienietiškų serialų, kuriuos 
galima pavadinti šedevrais. Man, kaip moteriai, 
be konkurencijos geriausias serialas - „Seksas 
ir miestas“. Manau, tai nuostabus kūrinys, tuo 

„LaisvaLaikio“ interviu

Monika Vaičiulytė: 
Esi unikalus, kai turi savo nuomonę

Akimirka iš „Juodųjų našlių“ filmavimų
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žodžius, Mintis, 
protą, plaukų 
galiukus, 
kaukšėjiMą 
aukštakulniais... 
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Dailioms 
moterims reikia 
paDaryti trigubai 
Daugiau, kaD 
įroDytų, jog 
gyvenime viską 
pasiekė ne Dėl 
savo grožio, bet 
pasitelkusios 
protą, savo Darbu 
ir pastangomis

„LaisvaLaikio“ interviu

Šių metų rudenį Monika Vaičiulytė į ekranus 
sugrįžo daugiaserijiniame filme „Juodosios našlės“

LNK nuotr.
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metu analogų neturėjusi moteriška istorija, 
labai taiklios temos, aštrus humoras, susipy-
nęs su moteriškais išgyvenimais ir širdies rei-
kalais. Šį serialą galiu žiūrėti vėl ir vėl, kai 
kurias serijas moku atmintinai ir net žinau, 
kokia intonacija savo frazę ištars personažas. 
Stiprų įspūdį palieka ir užsienietiški vakaro ar 
pokalbių šou, net kai kurie realybės šou apie 
išgyvenimą gamtoje, „Baimės faktorius“. Tur-
būt panašiame projekte, kuriam reikia ruoštis 
ir fiziškai, ir psichologiškai, sutikčiau dalyvau-
ti ir pati. Manau, kad tai kokybiškas popsas. O 
popsas yra toks žanras, kuris, atliktas koky-
biškai ir nuoširdžiai, tampa masiniu reiškiniu. 
Jis labai daugiasluoksnis. 

- Nors tave neretai galima išvysti te-
levizoriaus ekranuose, esi sakiusi, kad 
labai myli teatrą. Kaip iš tiesų yra, myli 
teatrą ar aktorystę?

- Dabar apie savo profesiją mąstau pragma-
tiškiau. Laikui bėgant pamatai dalykus, kurių 
nežinojai esant, - daug biurokratijos, politikos, 
ryšių, pažinčių... Neretai gabumai pasitraukia 
į antrą planą. Taigi normalu, kad į viską žiūriu 
realiau, pragmatiškiau. Suprantu, koks efeme-
riškas yra teatras. Kai spektaklis vyksta - tavo 
kūryba yra gyva, bet kai uždanga nusileidžia - 
spektaklis baigtas, jo nebėra. Kai paskutinį 
kartą scenoje suvaidini kokį nors personažą, 
visai nesvarbu, kas jį prisimins, ką apie jį kal-
bės, ar pagirs, spektaklio nebėra, jis negali 
būti pakartotas. Tai yra teatro žavesys ir tra-
gizmas vienu metu. Filmuotų kūrinių prana-
šumas tas, kad jie išlieka, išlieka ir aktorius, 
įamžintas tam tikroje akimirkoje. Tačiau tikrai 
nesu nusivylusi pačia aktoryste, tai neįkaino-
jama patirtis, turiu jaunatviško polėkio, kai dėl 
vaidmens gali padaryti daug. Norisi gero vaid-
mens, kūrinio, komandos ir iššūkio, ir nesvar-
bu, ar kursiu jį teatre, ar televizijoje. Skirtumas 
tik tas, kad kol kas televizijoje nėra tokių su-
dėtingų vaidmenų kaip teatre. 

- Atrodo, kad vaidindama nebijai pasi-
rodyti pamišusi, vulgari, nusižeminusi, 
tiesa?

- Kurti personažą - tai tam atsiduoti, tad 
nebijau pasirodyti visokia. Tačiau, jei gąsdina 
aplinkinių nuomonė, galbūt išvis neverta tap-
ti aktoriumi. Man nesvarbu, kas ką pagalvos, 
nes protingi mąstantys žmonės suvokia, kad 
tai - vaidmuo, personažas. O jei atsiranda 
žmonių, kurie po spektaklio mano, kad esu 
panaši į kuriamą herojų, tebūnie tai profesinis 
komplimentas, kad suvaidinau įtikinamai. 
Ryškios moterys, daug patyrusios, su savo 

nuopuoliais ir pakilimais, - pačios įdomiausios 
tiek kuriantiems aktoriams, tiek žiūrovams.

- Ar vaidindama ieškai panašumų 
tarp savęs ir savo personažo?

- Tyčia to nedarau, tai vyksta savaime. 
Kuriant personažą reikia perprasti jo psicho-
logiją, poelgių priežastis, kodėl jis yra toks, 
o ne kitoks. Visa tai - analogijų su savimi ieš-
kojimas. Tai nebūtinai yra tiesmukai panašūs 
įvykiai, juk nė vienas aktorius su ginklu po 
gatves nėra lakiojęs, nors žudiką yra vaidinę 
daugelis. Nebuvau emigravusi, tačiau vaidin-
dama spektaklyje „Išvarymas“ bendrumą su 
savo heroje radau. Kalbu apie tai, kad ieškai 
vidinių panašumų - prisimeni, kokį skausmą 
esi patyręs, ką esi išgyvenęs. Jei nepatyrei 
meilės, skausmo ar dvasinių ieškojimų, jų 
nesuvaidinsi kurdamas personažą. Tai, ką iš-
gyvenai, įdedi ir į savo herojų. 

- Kaip manai, aktorystė - profesija ar 
gyvenimo būdas?

- Turėdama ne vienų metų patirtį scenoje, 
norėčiau tikėti, kad tai - profesija, bet bijau, 
kad iš dalies tai ir gyvenimo būdas. Aktorystė 
įtraukia ir pasisavina žmones, jie tampa tarsi 
jai priklausomi. Kad ir kokia nuostabi ji būtų, 
man vien profesijos negana. Galbūt buvo lai-
kas, kai mąsčiau kitaip. Yra buvę etapų, kai, 
be darbo, daugiau nieko nelieka. Nebūdavo 
laiko atrašyti į svarbią žinutę ar peršalus nu-
eiti pas gydytoją, būdavo nelengva prisiminti, 
kada mačiau gerą draugę... Tokiais atvejais 
supranti, kad tai - ne profesija, o įtraukiantis 
gyvenimo būdas, atskiriantis nuo tų, kurie gy-
vena kitaip. Manau, kad aktoriai, kalbantys 
vien apie teatrą, rizikuoja tapti truputį neįdo-
mūs. Reikia mokėti atsitraukti, pailsėti, pama-
tyti daugiau pasaulio pusių, pakeliauti, paskai-
tyti, pasidomėti ir politinėmis, ekonominėmis 
ar socialinėmis temomis, įvairiais laisvalaikio 
leidimo būdais. Trumpai tariant, aktorius turi 
būti įdomus, juk turės viską suvaidinti, atvaiz-
duoti, papasakoti. Jis yra savotiškas veidrodis. 
Nesakau, kad jie turi viską išmanyti iki smulk-
menų, bet turi nemažai žinoti, negali susitelk-
ti vien į meną, teatrą. Jei imiesi ryškių vaidme-
nų, tampi žinomas ir kaip asmenybė, o tuomet 
negali būti be savo pozicijos, savo pasaulėžiū-
ros, turi žinoti, kas pasaulyje vyksta.

- Iš pažiūros atrodai labai trapi, mo-
teriška, bet atrodo, kad turi tvirtą cha-
rakterį...

- Ir esu tvirto charakterio, atkakli, ginanti 
savo nuomonę, mokanti už save pakovoti. Todėl 
labai mėgstu žmones, kurie taip pat turi savo 
nuomonę, netgi jei ji visiškai nesutampa su ma-
nąja, noriu išklausyti kitus, bet noriu, kad ir 
mano nuomonė būtų priimama, toleruojama, 
išgirsta. Nemėgstu prisitaikėlių, besišypsančių 
bet kam... Manau, tokie žmonės netikri. Atrodo, 
kad gyvename pasaulyje, kuriame išreikšti sa-

vo nuomonę reiškia būti neteisiam. Todėl pa-
togu būti nuolankiam, prisitaikiusiam, bet aš 
taip nemoku. Esi unikalus, kai turi savo nuo-
monę. Pastebėjau, kad kuo tvirtesnę nuomonę 
žmogus turi, tuo jis liberalesnis priešingoms 
pažiūroms, o prisitaikėliai neretai yra piktesni 
ir skeptiškesni kitokiai pozicijai. Galbūt kvailai 
vis dar tikiu teisybe, jos ieškojimu, lygybe, žmo-
nių gerumu, nors tenka neretai nusivilti. Be to, 
mano darbe taip jau yra - esi pats sau ir vady-
bininkas, ir prodiuseris. Niekas tavęs neužtars, 
tad tenka būti organizuotam, atsakingam ir ap-
ginti savo teises. Taip pat esu energinga, su 
savo vizijomis, mintimis. Tvirtai stoviu ant že-
mės, padebesiais neskraidau, kai kalba sukasi 
apie lėšas, pragyvenimą. Bet nesu ir nenoriu 
būti pragmatiška, pernelyg žemiška, mane pa-
kylėja tai, kad mano vertybės nematerialios, o 
svajonės visada didesnės nei realu. 

- Nuomonę tikrai turi, savo paskyro-
je socialiniame tinkle „Facebook“ nere-
tai pasidaliji įžvalgomis įvairiomis temo-
mis. Negaili kandžių žodžių, kai žinias-
klaidoje pasirodo pranešimų apie sens-
tančias Holivudo žvaigždes...

- Mano paskyroje nėra asmeninio gyveni-
mo detalių, tačiau kartkartėmis išreiškiu nuo-
monę man aktualiomis ar įdomiomis temomis. 
Kartais mano įrašai labai šmaikštūs, ironiški, 
kartais jautrūs ar sentimentalūs, kartais dvel-
kiantys pasipiktinimu. Esu pakritikavusi pa-
našius pranešimus. Kai kurie žurnalistai rašo 
apie daug pasiekusius žmones, padariusius įta-
ką milijonams, tačiau atrodo, kad dėl natūralių 
kūno pokyčių, kurie ateina su amžiumi, juos 
tarsi „nurašo“. Juolab kad neretai tokių straips-
nių herojėmis tampa 40-50 metų moterys. Ar-
gi jos senos? Galiausiai koks žmogus, būdamas 
40-ies, gali atrodyti kaip 20-metis? Nesupran-
tu, kaip galima reikšti tokią kritiką. Kažkokia 
vieša „tuštybių mugė“. Visuomenės požiūris 
į tai taip pat turėtų keistis. Nors moterų iš-
vaizda su amžiumi ir pasikeitė, jų darbai juk 
išliko, ypač kalbant apie pasaulinio masto 
žvaigždes, suvaidinusias klasika tapusiuose 
filmuose ar sukūrusias legendines dainas.

- Manai, šiandien per daug sureikš-
minama moters jaunystė, grožis, apskri-
tai išvaizda?

- Nemanau, kad moters grožis gali būti 
per daug sureikšmintas. Juk tai vienas nuos-
tabiausių dalykų. Apie moters grožį parašytos 

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš ir bAteliAi 
mokAme vieni 
kitus surAsti 
netikėčiAusiose 
vietose

mAnyčiAu, 
kAd grožis - 
nepAprAstA 
jėgA, su kuriA 
gAli kurti ArbA 
griAuti, nelygu 
kAip tAi išnAudoji
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knygos, nutapyti paveikslai, dėl jo gimsta me-
nas. Tačiau ta grožio sąvoka šiais laikais lyg 
iškreipta. Priskiriama tuštybei. O aš many-
čiau, kad grožis - nepaprasta jėga, su kuria 
gali kurti arba griauti, nelygu kaip tai išnau-
doji. Tik dailioms moterims reikia padaryti 
trigubai daugiau, kad įrodytų, jog gyvenime 
viską pasiekė ne dėl savo grožio, bet pasitel-
kusios protą, savo darbu ir pastangomis. Ne-
kalbu vien apie aktorystę. Esu sutikusi mo-
terų, dirbančių visai kitose srityse ir ten pa-
tiriančių diskriminaciją būtent dėl savo grožio 
ir jaunystės. Jos tarsi turi atlikti papildomą 
testą, kad parodytų, ko iš tiesų yra vertos. 
Jaunystė yra gerai, bet ji mums visiems gam-
tos tik paskolinta. Reikia išmokti priklausyti 
tam tikrai amžiaus kategorijai. Jei tau 18-a - 

būk aštuoniolikmetė, jei jau 30 metų - būk 
trisdešimtmetė, jei esi vyresnė - būk tokia. 
Skirtingos amžiaus kategorijos konkuruoti 
neturėtų. Liūdna, jei 40-metė didžiuojasi tuo, 
kad atrodo jauniau nei dvidešimtmetė. Kodėl 
tai pasiekimas? Nesu prieš įvairias procedū-
ras, kosmetiką, sveiką gyvenseną. Tegul 
kiek viena rūpinasi savimi, kaip moka. Bet 
leiskite jaunoms ir gražioms pasidžiaugti tuo 
nediskriminuodami, o einant metams oriai ir 
išdidžiai senti nekritikuodami ir to.

- Pati grožiu rūpiniesi todėl, kad tai 
teikia malonumą, ar todėl, kad darbas 
savotiškai įpareigoja? 

- Jei atvirai, manau, kad priešingai - per 
mažai rūpinuosi savo grožiu. Kartais pagal-
voju, kad, jeigu miegočiau tiek, kiek reikia, 
valgyčiau, kaip patariama, pasidaryčiau bent 
kelias grožio procedūras per mėnesį, būtų 
puiku. Įvairios SPA procedūros, baseinas, ga-
rinė pirtis, masažai man labai patinka, ne dėl 
naudos grožiui, bet dėl teikiamo malonumo, 
tačiau ne visuomet turiu laiko pasimėgauti. 
Nekalbu apie prižiūrėtus plaukus ar sutvar-
kytus nagus - man tai atrodo savaime supran-

tama būtinybė. Pasidažyti ar avėti aukštakul-
nius mokėjau visada. Darbas kažkiek įparei-
goja, bet Lietuvos aktoriai gali atrodyti, kaip 
nori. Aš priklausau ne popscenai, o meno pa-
sauliui. Čia taip pat egzistuoja savotiškas filt-
ras, atrodo, kad vyrauja nuomonė, jog kuo 
mažiau rūpiniesi savimi išoriškai, tuo turtin-
gesnis tavo vidinis pasaulis. Su tokia diskri-
minacija teko susidurti ir man. Būdama jau-
nesnė negalėjau suprasti, kaip vidinį žmogaus 
pasaulį galima pamatuoti pagal avimus batus, 
plaukus ar padažytas blakstienas. Galvoda-
vau: juk viduje esu asmenybė, kaip mane ga-
lėjo vertinti kaip paveikslėlį? Tačiau vėliau 
supratau, kad tai - nors ir skeptiškas, bet la-
bai didelis komplimentas. Galbūt žmonėms 
paprasčiau, kai gali kitus sudėlioti į tam tikrus 
skyrelius, lentynėles, bet aš mąstau plačiau. 

- Turi kokių nors moteriškų silpny-
bių? Gal, kaip ir kitos, sunkiai atsispiri 
aukštakulniams?

- Aukštakulniai - mano silpnybė. Jų turiu 
labai daug, įsigytų skirtingose pasaulio vie-
tose, kai kurie jų išskirtiniai, unikalūs, kiti 
pirkti paprasčiausiose parduotuvytėse, net 
neįtartum, kad tokių ten yra. Tiesiog aš ir 
bateliai mokame vieni kitus surasti netikė-
čiausiose vietose! Aukštakulniai man ir gražu, 
ir patogu. Man tai pats ryškiausias garderobo 
aksesuaras.

- Kas tau yra moteriškumas?
- Turbūt moteriškumo suvokimas - subti-

li tema. Pasaulis gražus tuo, kad skirtingos 
moterys patinka skirtingiems vyrams. Visgi 
būkime atviri - kai kurios moterys daro įspūdį 
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Aktorystė 
įtrAukiA ir 
pAsisAvinA 
žmones, jie 
tAmpA tArsi jAi 
priklAusomi

Sauliaus Prūsaičio muzikos 
klipo „Būkim draugais“ 
filmavimo akimirka

Gedmanto Kropio nuotr.

n Gimė 1984 m. gegužės 5  d. Kaune.
n Studijavo aktorinį meistriškumą Klaipėdos universiteto
    Menų fakultete, magistrantūroje studijavo režisūrą 
n 2006-2011m. - Klaipėdos dramos teatras
n Nuo 2011 m. - Lietuvos nacionalinis dramos teatras 
n Apdovanojimai:

2010 m. „Ryškiausias debiutas“. Dalios Tamulevičiūtės 
profesionalių teatrų festivalis (už Marijos vaidmenį 
G.Grajausko spektaklyje „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“,  
rež. Jonas Vaitkus)
2011 m. „Perspektyviausias aktorius“. Lietuvos profesionalių 
teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ (už Marijos 
vaidmenį G.Grajausko spektaklyje „Mergaitė, kurios bijojo 
Dievas“, rež. Jonas Vaitkus)
2011 m. „Auksinis scenos kryžius“. „Debiutas/jaunasis 
menininkas“ (už Marijos vaidmenį G.Grajausko spektaklyje 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas“, rež. Jonas Vaitkus)
2012 m. nominuota „Auksiniam scenos kryžiui“ kategorijoje 
„Geriausia dramos aktorė (antraplanis vaidmuo)“ už Eglės 
vaidmenį Mariaus Ivaškevičiaus spektaklyje „Išvarymas“,  
rež. Oskaras Koršunovas 
2015 m. „Geriausia aktorė“. Lietuvos profesionalių teatrų 
festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ (už Erikos Rot vaidmenį 
Mariaus von Mayenburgo spektaklyje „Kankinys“,  
rež. Oskaras Koršunovas)
2015 m. „Geriausia aktorė“. Festivalis „Kauno teatrų pavasaris 
2015“ (už Erikos Rot vaidmenį Mariaus von Majenburgo 
spektaklyje „Kankinys“, rež. Oskaras Koršunovas)

Dosjė

Monika atliko Eglės vaidmenį 

Oskaro Koršunovo režisuotame 

spektaklyje „Išvarymas“
Tomo Lukšio nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

daugeliui, o kitos ne. Manau, tai kažkas duota 
iš aukščiau, ko niekaip dirbtinai nesuvaidinsi 
ir nesukursi. Moterys, kurios man atrodo mo-
teriškos, iš tiesų yra labai skirtingos, tiek 
išvaizda, tiek profesiniais pasiekimais, tiek 
kitomis savo savybėmis. Kalbant teoriškai, 
moteriška moteris yra ir švelni, seksuali, 
linksma, protinga, charizmatiška... galima il-
gai vardyti. Esu girdėjusi mintį, kad vyrišką 
kostiumą gali vilkėti tik labai moteriška mo-
teris, nes tik tokios moters šis drabužis nepa-
vers vyriška. Moteriškumas - neapčiuopiama 
visuma to, kas esi, atsiskleidžianti per tavo 
žvilgsnį, žodžius, mintis, protą, plaukų galiukus, 
kaukšėjimą aukštakulniais... Man patinka ryš-
kios moterys! Lepumas ir dirbtinis trapumas 
manęs nežavi ir neatrodo moteriška. Švelnu-
mas, stiprumas ir tam tikras polėkis mane žavi. 
Tai įgimtas dalykas, kurį arba turi, arba ne. Ga-
li būti su vėjyje sutaršytais plaukais, elegantiš-
kais perlais ar tatuiruote per visą nugarą, ne-
svarbu, tiesiog arba esi moteriška, arba ne.

- Viena iš tavo aistrų - kelionės. Kurie 
kraštai traukia labiausiai?

- Apskritai norėčiau daug keliauti, pama-
tyti pasaulio: ir megapolių šurmulio, ir nepa-
liestos gamtos, kur nėra civilizacijos. Kadan-
gi tiek keliauti, kiek norisi, galimybių nėra, 
labiausiai norėčiau pakeliauti po šiltus kraš-
tus - Pietų Europą, Australiją, norėčiau ap-
lankyti visas Amerikos valstijas ir pamatyti 
jų skirtumus.

- Ar kelionėse esi išbandžiusi ką nors 
egzotiško arba paragavusi ko nors neį-
prasto lietuviškam gomuriui?

- Su teatru šią vasarą vykome gastrolių į 
Kiniją, Pekiną. Tai mano pirmasis apsilankymas 
Azijoje. Vykdama norėjau paragauti ko nors eg-
zotiško, pavyzdžiui, skėrio, taigi apsilankiau 
maisto turguje. Ten tiek kvapų, šurmulio, vis-
ko - nuo to, kas spalvota, kvapnu ir gražu, iki to, 
kas atrodo bjauriai ir atstumia. Nusipirkau skor-
pioną ir jį nutariau suvalgyti viešbutyje. Be rei-
kalo nuogąstavau - skonis buvo ganėtinai papras-
tas, priminė bulvių traškučius ar keptą stintą. 

- Tavo gyvenimas atrodo įdomus, o 
karjera labai sėkminga. Kaip manai, gi-
mei po laiminga žvaigžde? 

- Iš savo žvaigždės noriu tik vieno - kas 
mano, tas mano. Kas ne mano - nereikia. Kas 
mano - ateis. 

Bet nesu ir 
nenoriu Būti 
pragmatiška, 
pernelyg 
žemiška, mane 
pakylėja tai, kad 
mano vertyBės 
nematerialios, o 
svajonės visada 
didesnės nei realu

jei nepatyrei 
meilės, skausmo 
ar dvasinių 
ieškojimų, jų 
nesuvaidinsi 
kurdamas 
personažą

Monika Vaičiulytė Janos Ros  
(Yana Ross) režisuotame 

spektaklyje „Mūsų klasė“ atliko 
Rachelės vaidmenį

Miko Valtari (Mikko Waltari) nuotr.
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Veidai

„Vaflių namų“ šeimos restorano atidaryme 
buvo galima sutikti LRT laidų vedėją Eglę Dau-
gėlaitę, krepšininką Joną Elvikį su drauge te-
levizijos laidų vedėja Egle Skrolyte, futbolinin-
ką Deividą Česnauskį su žmona Vaida ir kitus. 

„Tikriausiai visiems įdomu, kodėl atidarėme 
„Vaflių namus“ ir kodėl jie be glitimo, - oficialų 
pristatymą pradėjo Šarūnas Mazalas. - Apie gli-
timo netoleravimą sužinojau prieš trejetą metų 
ir tuomet teko atsisakyti desertų, picų, makaronų, 
blynų, ką labai mėgau. Todėl tik pasitaikius puikiai 
progai ėmėme gvildenti tokios maitinimo įstaigos 
modelį. Galiausiai nusprendėme koncentruotis į 
vaflius ir lietuviams pasiūlyti ne tik saldžius, bet 
ir sočius - su mėsa, žuvimi, daržovėmis.“

Tuo įsitikino ir vakaro svečiai, kurie ragavo 
vaflių su Benedikto kiaušiniu ir sūdyta lašiša, 
troškintomis daržovėmis ir jautienos antrekotu. 
Desertui buvo pasiūlyti skanėstai su citrinine 
varške bei aviečių džemu ir riešutų sviestu.

„Džiaugiamės pasirinktu konceptu. „Vaflių na-
mai“ draugiški ne tik netoleruojantiems glitimo, 
bet ir auginantiems mažus vaikučius. Šiandien 
galime pasiūlyti kiekvieno poreikius atitinkantį 
mūsų meniu, o vaikučiams - žaidimų namą, ma-
mos ir vaiko kambarį“, - pasakojo L. Mazalienė.

Sostinės gyventojai gali džiaugtis nauja draugiška šeimoms vieta - restoranu  
„Vaflių namai“.  LRT sporto žurnalistas ŠaRūnaS MazaLaS (28) ir jo žmona „Mamų 
radijo“ įkūrėja LauRa MazaLienė (26) žinomus žmones ir artimuosius pakvietė į savo 
restorano atidarymą ir džiaugėsi, kad tai ta vieta, kurioje bus galima viską valgyti be 
glitimo ir vaflius atrasti naujai. 

Žurnalistų šeima
atidarė kitokį restoraną

Vienas garsiausių šalies futbolininkų Deividas Česnauskis su žmona Vaida ir 
sūnumis nepraleido Lauros ir Šarūno Mazalų (dešinėje) restorano atidarymo

sakyksuris.lt nuotr.
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         Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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Vasarą sūnaus susilaukusi maestro Gintaro 
Rinkevičiaus dukra Rūta BuškeVics (32), 
rodos, visuomet buvo konkreti moteris,  
žinanti, ko nori iš gyvenimo. tad ko kiomis 
taisyklėmis vadovaujasi Rūta ir kokiems 
dalykams gyvenime ji sako griežtai „ne“?

Mityba
Stengiuosi vengti nesveiko maisto, vado-

vaujuosi sveikos mitybos principais, bet ir ne-
atsisakau ko nors skanaus, jei labai norisi. Kol 
kas nesilaikau jokių dietų ir augindama vaiką 
atsisakiau alkoholio. 

FinanSai
tiesiog stengiuosi išlaikyti savo komforto ly-

gį, ne tik kad nieko netrūktų, bet ir kad galėčiau 
džiaugtis įvairiais gyvenimo malonumais. 

SportaS 
Šiuo metu mano gyvenimo tempas toks, 

kad vargu ar įpaišyčiau kokią valandėlę sporto 
klube. Bet, manau, greitai galėsiu sau tai leisti. 
Sportas man neatsiejama sveiko gyvenimo bū-
do dalis. 

Socialiniai tinKlai 
Gerai, kad jie yra, bet per daug dėmesio ir 

laiko jiems neskiriu. Manau, kad vaikų nuotrau-
koms ne vieta internete. 

VairaViMaS 
Vairuoju tik automobilį su automatine pavarų 

dėže, nes nėra ko kankintis, ypač automobilių spūs-
tyse. Vairuoju tvarkingai, be staigių judesių ir sau-
gausi agresyvių kelių erelių.

laiKo planaViMaS 
Stengiuosi viską suspėti, ką suplanuoju. Di-

džiąją dalį laiko šiuo metu skiriu sūnui ir šeimos 
reikmėms. 

StiliuS 
na, jeigu jautiesi gerai ir sau patinki, vadi-

nasi, su tavo stiliumi viskas yra gerai. 
SaViuGDa
buvo gyvenimo laikotarpis, kai labai daug 

skaičiau įvairios literatūros, ieškojau atsakymų, 
domėjausi psichologija, dabar gyvenu motinys-
tės laikotarpį, kuris taip pat man duoda daug 
naujų patyrimų ir atradimų, tad stengiuosi do-
mėtis būtent motinystės ir vaikų auginimo 
klausimais.

Veidai

Gyvenimo 
taisyklės

pagal  Rūtą 
Buškevics
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Pažintis

Sakoma, tai, ką išmoksime, ant pečių ne-
šioti neteks. Tai tinka kalbant apie visas 
sritis, kuriose tobulėjame. Taip mano ir LSU 
dėstytoja, tarptautinės kategorijos dziudo 
trenerė LoLiTa DUDėnienė. Ji tvirtina, kad 
ši sporto šaka lavina kur kas daugiau, nei 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, ir tinka 
kone visų amžiaus grupių žmonėms. 

Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Kaip atradote dziudo? Nuo ko pra-
sidėjo jūsų, kaip profesionalios sportinin-
kės, kelias?

- Įvairiomis sporto šakomis užsiėmiau vi-
są gyvenimą. Bet dziudo mano veiklų sąraše 
atsirado gana vėlai. Tiesą pasakius, prieš pa-
tekdama į dziudo, dešimt metų Kaune žaidžiau 
rankinį, tuo metu jau „Žalgirio“ dublerių ko-
mandoje. 1985-aisiais Lietuva buvo pakviesta 
prisijungti prie dziudo sporto šakos ir ruoštis 

artėjantiems čempionatams. Tad vieną dieną 
po rankinio treniruotės dziudo treneris man 
pasiūlė prisijungti prie kuriamos dziudo gru-
pės. Mūsų pirmoji rinktinė buvo merginos, 
surinktos iš skirtingų sporto šakų. Tuo metu 
aš jau mokiausi pirmame LKKI (dabartiniame 
LSU)  kurse ir buvau pasirinkusi rankinio spe-
cializaciją, bet antrame jau perėjau į dziudo. 

Dziudo mane sudomino gana greitai, be 
to, individualiame sporte už savo pasiekimus 
esi atsakingas tik pats, ne komanda, ne kiti 
žmonės. Tai labai ugdo pasitikėjimą savimi ir 
gebėjimą atsakingai priimti sprendimus. Ma-
nau, dziudo man ir kitiems, pasirinkusiems 
šią sporto šaką, suteikia drąsą būti savimi, 
siekti to, ko nori, nebijoti turėti savo nuomo-
nę, ją reikšti ir apginti. Tai labai praverčia 
gyvenime kiekvieną dieną. 

Ilgai netrukau suprasti, kad dziudo ir bus 
mano gyvenimo kelias, kad tai yra būtent tai, 
ko man reikia ir norisi. Dabar esu dziudo tre-
nerė, galbūt turinti didžiausią stažą iš visų Lie-
tuvoje dziudo užsiimančių moterų. Ruošiu bū-

simus dziudo trenerius. Taip pat dirbu trenere 
ir sporto mokykloje „Gaja“, kur treniruoju vai-
kus, jaunimą ir suaugusiuosius. Mūsų dziudo 
klubas vadinasi „Asahi“, japonų kalba tai reiškia 
„ryto saulė“. Beje, kai tik įkūriau klubą, daugu-
mą sudarė būtent merginos. Kai tik pradėjau 
dirbti trenere, buvau viena tarp vyrų. Taip jau 
nutiko, kad moterų dziudo Lietuvoje atsirado 
vėliau nei vyrų, tik nuo 1985 metų. 

- Turite aukščiausio meistriškumo - 
juodąjį - diržą.

- Nors pradėjau sportuoti dziudo būdama 
jau 18 metų, ne paauglystėje, dalyvavau įvairio-
se varžybose, kėliau savo meistriškumą ir galiu 
didžiuotis, kad Lietuvoje ir tikriausiai visose 
Baltijos šalyse esu vienintelė moteris, turinti 
šeštojo dano diržą. Juodasis diržas jau reiškia 
aukščiausią meistriškumą. O vis didesnis danas 
suteikiamas už parodytus sportinius rezultatus, 
indėlį į dziudo sporto šakos populiarinimą Lie-
tuvoje ir pasaulyje, už auklėtinių pasiektus re-
zultatus, už viso gyvenimo indėlį į dziudo spor-

Dziudo - sportas asmenybėms
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tą bei kitų žmonių mokymą ir Rytų filosofijos 
propagavimą bei dziudo tradicijų puoselėjimą.

Beje, šeštojo dano diržas yra jau ne juo-
dasis, o raudonos ir baltos spalvų, tačiau bet 
kurį daną turintys sportininkai ar treneriai 
mieliau rišasi juodąjį diržą, raudonos su baltu 
pasirenkamas tik ypatingomis progomis, var-
žybose ir treniruotėse sportininkai (ir dau-
gelis trenerių) rišasi juodąjį diržą. 

- Neretai kovų menuose pirmiausia 
svarbu filosofija, tik po to veiksmas. Taip 
yra ir dziudo?

- Tikrai taip. Pirmiausia kone visi Rytų ko-
vos menai nėra kokios nors imtynės, visų jų 
pavadinimuose yra galūnė „-do“, kas reiškia 
„kelias“. Pavyzdžiui, dziudo, aikido, bušido, ken-
do ir t.t. Pirmoji dalis nusako, kaip kovojama, 
su ginklu ar sava jėga, ir pridedamas „-do“.

Dziudo sporto šaką sukūrė japonas Dziga-
ras Kanas. Jis buvo labai nedidukas, svėrė vos 
daugiau nei 40 kilogramų, jį labai skriaudė mo-
kykloje ir jis sukūrė savo sporto šaką, remda-
masis jau egzistuojančia džiudžitsu sporto ša-
ka. Jis pašalino gyvybei pavojų keliančius 
veiksmus iš džiudžitsu, kai ką dar patobulino, 
pridėjo savo ir taip gimė dziudo. Dar yra le-
genda apie po sakuros medžiu sėdintį japoną, 
kuris, žiūrėdamas į krintantį ant sakuros me-
džio šakų sniegą, pamatė, kaip nelanksčios, 
storos šakos, neatlaikiusios svorio, nulūždavo, 
o plonos, liaunos nusimesdavo sniegą ir atsi-
tiesdavo. Taip ir gimė dziudo...

Pagrindiniai du dziudo principai yra Sei-
ryoku Zenyo ir Jita Kyoei. Pirmasis reiškia mak-
simalų  energijos panaudojimą (panaudojant 
kuo mažiau savo jėgos ir išnaudojant prieši-
ninko jėgą, pasiekti kuo didesnį efektyvumą). 
Jėga dziudo sporte nėra pagrindinis dalykas. 
Pirmiausia yra galva ir tai, kas joje. Vaikams 
neretai juokaudama sakau, kad tai yra apgavi-
kų sportas, nes reikia apgauti priešininką rei-
kiamu momentu, kai jis bando prieš mus pa-
naudoti jėgą. Antrasis principas - savitarpio 
pagalba ir gerovė kiekvienam. Kas jau savaime 
didelio paaiškinimo nereikalauja. 

- Nuo ko prasideda pažintis su dziudo 
pirmose treniruotėse?

- Kiekvienas jaunuolis, laikydamas pirmą-
jį baltąjį diržą, gauna ir Budo pasą. Ten yra 
garbės kodeksas su aštuoniais svarbiais punk-
tais, į kuriuos įeina savitvarda, pagarba, man-
dagumas, draugiškumas ir kt. Reikia išmokti 
ir dožo etiketo - kaip elgtis, kada nusilenkti, 
padėkoti, gerbti vyresniuosius, kaip įeiti į salę, 
kaip sulankstyti kimono, taisyklingai užsirišti 
diržą, kokie yra higienos ir saugumo reikala-
vimai. Dziudo sporte labai svarbi tarpusavio 
pagarba ir susikaupimas. Prieš kiekvieną tre-
niruotę atliekama mini meditacija - susikaupi-
mas. Pagal japonų tradicijas tai trunka tris 
įkvėpimus ir tris iškvėpimus. Tokia meditaci-
ja reikalinga tam, kad visos pašalinės mintys 

išnyktų ir sportininkai susikauptų bei nusi-
teiktų visas jėgas ir mintis skirti tik treniruo-
tei. Tad pradžioje visi atėję į dziudo išmoksta 
šių dalykų, o tik vėliau yra gilinamasi į meist-
riškumą, veiksmų atlikimo technikas.

- Ar dziudo - tai galimybė išmokti ir 
naudingų dalykų savigynai?

- Taip, savigynai dziudo puikiai tinka. Įgy-
tos žinios labai padeda, ypač kai jau išmoktos 
įvairios technikos, veiksmai tampa automa-
tiniai. Jei kas bandys prieš jus panaudoti jėgą, 
žinoma, išsisuksite lengviau. Savigyna ne-
reiškia, kad galėsite be vargo ką nors sumuš-
ti ar trenkti atgal. Tai reiškia, kad pirmiausia 
mokėsite tinkamai įvertinti situaciją ir žinoti, 
ar tikrai reikia kovos. Gatvėje galbūt kitaip, 
gali nebūti pasirinkimo. Bet, tarkim, mokyk-
loje vaikams dziudo padeda jau vien tuo, kad 

bendraklasiai ir draugai, žinodami, kokia spor-
to šaka užsiima jų draugas, nesistengs jo be 
reikalo erzinti, tyčiotis ar skriausti, mat ir 
taip bus aišku, kad šis gali apsiginti. Žinoji-
mas, kad gali apsiginti, žmogui duoda tvirtu-
mo, pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis. Jo ir 
reakcijos į provokacijas būna visai kitokios. 

- Kokio amžiaus žmonės gali lankyti 
dziudo?

- Tai puiki sporto šaka, į kurią galima leis-
ti vaikus nuo 4-5 metų. Žinoma, tokio amžiaus 
jie dar neatlieka rimtų techninių veiksmų, 
daugiau viskas vyksta žaidimo forma. O še-
šiamečiai jau dalyvauja ir varžybose. Dziudo - 
tai sportas, lavinantis įvairias raumenų gru-
pes, motoriką ir net asmenybę.

Aš manau, kad dziudo treniruotės tinka-
mos ne tik energingiems vaikams ar sportinin-
kams, jos turėtų patikti ir suaugusiesiems. Tai 
sportas, kur galima visiškai užmiršti apie vers-
lo reikalus, neplautus indus, krūvą susitikimų 
ir porą valandų praleisti naudingai tiek kūnui, 
tiek sąmonei. Treniruoju ir Lietuvos dziudo 
rinktinės narius, tikrai didelio meistriškumo 
sportininkus. Ir galiu pasakyti, kad Lietuvoje 
taip pat dziudo yra viena populiaresnių sporto 
šakų, vaikai ir jaunimas tuo domisi. Norisi, kad 
kuo daugiau žmonių atrastų dziudo ne tik kaip 
sporto šaką, bet ir kaip galimybę gerai praleis-
ti laisvalaikį.

Pažintis

n Pasak trenerės L.Dudėnienės, daugelis mano, 
kad dziudo kenkia sveikatai, neva treniruočių metu 
vieni kitus nuolat spardo ir įvairiausios baisios 
traumos tiesiog kasdienybė, tad merginoms yra visai 
netinkama sporto šaka. Kartais jai dar tenka įrodinėti, 
kad visa tai mitas. O ir pats žodis „dziudo“, išvertus 
į lietuvių kalbą, reiškia „švelnus kelias“. Ir tiems, 
kurie mano, kad tai yra nemoteriškas sportas, trenerė 
atsako, kad galbūt kaip tik mažiau vyriškas, nes visko 
siekiama pirmiausia per tam tikrą suvokimą, filosofiją 
ir tik tuomet per „švelnaus kelio“ kovą. 
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ŽvaigŽdės

„Melani HaMrik (Melanie Hamrick, 29) 
ir Miko Džagerio sūnus gimė Niujorke. Mikas 
buvo gimdymo skyriuje. Mama ir kūdikis jaučia-
si gerai, prašome žiniasklaidą gerbti jų teisę į 
privatų gyvenimą“, - pareiškė muzikanto atsto-
vas Bernardas Doertis (Bernard Doherty).

Apie M.Džagerio draugės, balerinos M.Ham- 
rik nėštumą buvo sužinota liepos mėnesį.

Iš keturių santuokų muzikantas jau turėjo 
septynis vaikus, kurių amžius - nuo 17 iki 46 
metų. Be to, M.Džageris turi penkis anūkus ir 
vieną proanūkį, kurį 2014 metų gegužę pagimdė 
jo anūkė Asisi (Assisi).

Žiniasklaida primena, kad M.Džageris - ne 
vienintelis „The Rolling Stones“ narys, kurio 
atžalų skaičius didėja nepaisant garbaus amžiaus. 
Šių metų gegužę 69 metų gitaristas RoNIS Vu-
DAS (Ronnie Wood) su naująja žmona aktore 
SAlI HAMpRIS (Sally Humphreys, 38) susilau-
kė dvynukių, tad dabar jis turi šešis vaikus.

per pusės šimtmečio karjerą „The Rolling 
Stones“ išleido apie 50 studijinių ir koncerti-
nių albumų, kurių parduota daugiau kaip 250 
milijonų. Grupė išmaišė visą pasaulį, surengė 
dešimtis koncertinių turų.

Eltos inf.

„The Rolling Stones“ lyderis M.Džageris
aštuntą kartą tapo tėvu

Legendinės roko grupės  
„The Rolling Stones“  
lyderis MikaS DžageRiS 
(Mick Jagger, 73) neseniai  
susilaukė sūnaus.

Balerina Melani Hamrik 
(Melanie Hamrick)

„The Rolling Stones“  
gitaristas Ronis Vudas  

(Ronnie Wood)  
su naująja žmona  

Sali Hampris  
(Sally Humphreys)
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žvaigždės

Pretendentai į Geriausio metų 
albumo apdovanojimą
 Adele - „25“
 Beyonce - „Lemonade“
 Justin Bieber - „Purpose“
 Drake - „Views“
 Sturgill Simpson - „A Sailor’s 

Guide To Earth“

Pretendentai į Geriausio metų 
įrašo apdovanojimą
 Adele - „Hello“
 Beyonce - „Formation“
 „Lukas Graham“ - „7 Years“
 „Twenty One Pilots“ - 

„Stressed Out“

Pretendentai į Geriausios metų 
dainos apdovanojimą
 Adele - „Hello“
 Beyonce - „Formation“
 Justin Bieber - „Love Yourself“
 „Lukas Graham“ - „7 Years“
 Mike Posner - „I Took a Pill in Ibiza“

Pretendentai į Geriausio naujo 
atlikėjo apdovanojimą
 Kelsea Ballerini
 „The Chainsmokers“
 „Chance The Rapper“
 Maren Morris
 Anderson Paak

Pretendentai į Geriausios  
alternatyvios muzikos 
apdovanojimą
 David Bowie - „Blackstar“
 PJ Harvey - „The Hope Six 

Demolition Project“
 „Bon Iver“ - „22, A Million“
 Iggy Pop - „Post Pop Depression“
 „Radiohead“ - „A Moon Shaped Pool“

Pretendentai į Geriausio  
popalbumo apdovanojimą
 Adele „Hello“
 Justin Bieber „Purpose“
 Ariana Grande „Dangerous Woman“
 Demi Lovato „Confident“
 Sia „This Is Acting“

Dainininkė Bijonsė (Beyonce)
2017 metais vyksiančiuose  
„Grammy“ apdovanojimuose  
pretenduoja susišluoti devynis  
apdovanojimus. ji - daugiausiai 
nominacijų pelniusi moteris per 
visą  „Grammy“ apdovanojimų  
istoriją.

2017 m. pagrindinių „Grammy“ 
apdovanojimų nominantai

JAV dainininkė Bijonsė (Beyonce) - daugiausiai nominacijų 
pelniusi moteris per visą „Grammy“ apdovanojimų istoriją

EPA-Eltos nuotr.

„Grammy“ apdovanojimų nominacijos ir Bijonsės rekordas
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žvaigždės

Bijonsė už muzikinį albumą „Le-
monade“, kuriame narpliojamos rasių 
ir moterų tapatybės temos, pretenduo-
ja į pagrindinį „Grammy“ Geriausio 
metų albumo apdovanojimą. Atlikėja 
už singlą „Formation“ taip pat gali lai-
mėti Geriausios metų dainos ir Ge-
riausio metų įrašo kategorijose. Šiose 
trijose kategorijose Bijonsė rungiasi 
su žymia britų dainininke Adele, kuri 
2012 metais laimėjo tris pagrindinius 
„Grammy“ apdovanojimus.

Kaip solo artistė ir merginų gru-
pės „Destiny’s Child“ narė, Bijonsė 
jau 62 kartus buvo nominuota 
„Grammy“ apdovanojimams, ir ji 
tampa ketvirta daugiausiai kartų no-
minuota atlikėja.

Šiais metais dainininkas Kanjė 
Vestas (Kanye West) su albumu „The 
Life of Pablo“ taip pat pretenduoja į 
aštuonis „Grammy“ apdovanojimus.

Parengta pagal Eltos inf.

Dėl pagrindinių „Grammy“ apdovanojimų 

varžysis ir britų dainininkė Adele

„Grammy“ apdovanojimų nominacijos ir Bijonsės rekordas
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stilius

Neseniai iš Kauno į sostinę persikrausčiusi dizainerė INgrIda rutKaus-
KaItė  savo bičiulius ir kūrybos gerbėjus pakvietė į sostinėje duris atvėru-
sių mados namų „Ingrid Inži Couture“ atidarymo vakarą, jo metu pristatyta 
ir pirmoji jos sostinėje sukurta kolekcija. Podiumu žengė garsios moterys.
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

„Ingrid Inži“ kolekcijos pristatyme karaliavo juoda

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

Dizainerė ir mados studijos „Ingrid Inži Couture“ 
įkūrėja Ingrida Rutkauskaitė su mylimuoju

Modelis Ieva Sabaliauskienė

Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionė, 
modelis Rūta Gajauskaitė
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stilius

„Ingrid Inži“ kolekcijos pristatyme karaliavo juoda
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„Juoda yra elegancijos simbo-
lis“, - įsitikinusi dizainerė I.Rut-
kauskaitė. Ji neabejoja, kad juodą 
suknelę užsivilkusi moteris nie-
kuomet neprašaus pro šalį. Ne-
bent bus išvadinta nuobodžia. Ta-
čiau I.Rutkauskaitė įsitikinusi, 
kad juoda gali atrodyti ir kitaip, 
tad yra pasiruošusi laužyti stereo-
tipus. Žiemą ir rudenį lietuvių pa-
mėgtos spalvos sukneles ji puošia 
kitų spalvų nėriniais, aplikacijo-
mis, detalėmis ir akcentais. Pasak 
dizainerės, sunku patikėti, tačiau 
juoda turi galybę atspalvių: „Juo-
da su pilku atspalviu, žalsvai juo-
da, juodai mėlyna, juoda, maišyta 
su raudonojo vyno spalva, tikrai, 
kokių tik juodų nebūna!“

Modelis ir tinklaraštininkė 
Simona Burbaitė

Aktorė Karina Stungytė

Mados mugių organizatorė 
Meda Kišonė

Verslininkė, bene garsiausio Lietuvos konditerio  
Ali Gadžijevo žmona Patricija Gadžijeva  
demonstravo pagrindinį kolekcijos modelį
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grožio paletė

Ne vienus metus besidominti gražios odos paslaptimis kosmetikos „Driu 
Beauty“ kūrėja INDrė UrBaNavIčIeNė (38) pristatė knygą apie odos 
priežiūrą ir kosmetikos sudėtį „Protingas grožis: Švytinčios odos biblija“. 
autorė įsitikinusi, jog jos knyga bus naudinga visoms merginoms, moterims 
ir jaunoms mamoms, besirūpinančioms savo vaikų odele. Naudingų patari-
mų, pavyzdžiui, kaip pasirinkti priemones po skutimosi, yra ir vyrams. Kny-
goje rašoma ne tik apie tai, kaip tinkamai prižiūrėti odą,  ilgiau išsaugoti odos 
jaunystę, kovoti su odos problemomis, bet ir kaip išvengti kenksmingų in-
gredientų kosmetikos produktuose, pridėtas kosmetikos ingredientų žody-
nėlis. Nedidele grožio enciklopedija vadinamos knygos pristatymo nepralei-
do ir būrys žinomų šalies žmonių.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Protingas grožis pagal 

Indrė Urbanavičienė 
pristatė knygą 
„Protingas grožis: 
Švytinčios odos biblija“

Verslininkė Justė 
Pinkevičienė

Verslininkė ir projekto „Mamų 
partijos“ iniciatorė Nora Lapinskienė

Indrę Urbanavičienę

Papuošalų kūrėja 
Agnė Byčiūtė-
Jankauskienė 
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grožio paletė
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Dizainerė Agnė Deveikytė su draugu 
stiliaus tinklaraštininku Algirdu Griciumi

❍ Šventiniu laikotarpiu raudonas lūpdažis yra nepakeičiamas. Nemėgstančioms ryškių spalvų ga-

lima rinktis tamsiai vyšninę, raudono vyno, dar tamsesnių spalvų variacijas.

❍ Drąsesnėms išskirtinumo suteiks elektrinės ar violetinės spalvos akių apvedimas, mėgstančioms 

klasiką žvilgsnį pabrėš juoda spalva. 

❍ Šventiniu metu puikiai tinka bronzinis įdegis, suteikiantis odai švytėjimo. Papuoškite makiažą 

blizgučiais, metalo spindesiu.

Didžiųjų metų švenčių proga kiekviena moteris nori pasijausti vakaro karaliene. 
Šilkinė suknelė, aukštakulniai, holivudiškos garbanos ir žvilgsnį traukiantis makia-
žas - be šių dalykų neįsivaizduojamas joks kalėdinis vakarėlis. „Natūralaus makiažo 
era baigėsi. Atverkime duris ryškioms spalvoms ir blizgioms tekstūroms“, - sako 
šventines makiažo tendencijas pristačiusi vizažistė Lina Basovienė. Jos modeliu 
tapo verslininko Danieliaus Bunkaus mylimoji ViktoriJA SiegeL (22). Viktoriją 
visada traukė grožio pasaulis. Mergina yra baigusi kosmetologijos studijas, o dabar 
studijuoja slaugą. Viktorijos tikslas - įgyti medicininį išsilavinimą ir toliau tobulėti 
grožio srityje. Ji pati domisi makiažo technikomis, mados tendencijomis.Vik
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Viktorijai buvo atliktas 
ryškus ir išskirtinis 
burgundiškas dūminis 
makiažas, kuris jai labai 
tiko. Toks makiažas 
gali tapti viso įvaizdžio 
akcentu, pabrėždamas 
natūralią akių spalvą ir 
padarydamas žvilgsnį 
gundantį.

Mados 
tendencijų 
prognozuotoja 
Marija Palaikytė 
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Dovanos

Dovanokite rytietišką jaukumą ir išskirtinius pojūčius „Azia Spa“ Rytų masažo namuose

Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje įsikū-
rusi rytietiško pasaulio dvasia ir namų jauku-
mu bei šiluma alsuojanti oazė - Rytų masažo 
namai „Azia Spa“ - kviečia Jus padovanoti sau 
ir savo artimiesiems dalelę egzotiškojo Rytų 
pasaulio ir pasimėgauti maloniomis poilsio aki-
mirkomis bei išskirtiniais pojūčiais...

Rytų masažo namų „Azia Spa“ asorti-
mente - įvairios rytietiškos SPA procedūros 
ir masažai, kuriuos atlieka meistrės iš Tai-
lando. Su savimi jos atvežė ir dalelę Rytų 
pasaulio - autentiškas rytietiškų masažų 
technikas, senovinius SPA procedūrų recep-
tus ir tikrąsias relaksacijos paslaptis, kurias 
atskleis ir jums.

Kai už lango tyliai sninga, o žiemos šaltu-
kas vis labiau spaudžia, pasvajokime... Ko 
šiuo metu labiausiai norėtų mūsų artimie-
ji? Kas juos pradžiugintų, nustebintų ir su-
teiktų nepakartojamų įspūdžių? Kokia do-
vana labiausiai pradžiugintų Jus pačius?.. 
Kad nors trumpam sustabdytų bėgantį 
laiką, atitrauktų nuo kasdienių rūpesčių ir 
leistų pasimėgauti akimirkomis, skirtomis 
tik sau?..

Tradicinis tajų masažas
„Azia Spa“ nuotr.

„aZia sPa“ kalėdinių 
dovanų Pasiūlymas

✔ Tradicinis Tajų masažas - 
28 Eur   40 Eur

Vizitinė „Azia Spa“ masažo namų kortelė...

✔ aromaTErapinis Balio masažas - 
32 Eur   45 Eur

Magiška masažo ir kerinčio aromato galia...

✔ KarališKas KETurių ranKų 
masažas - 55 Eur   75 Eur

Išskirtinė dovana mėgstantiesiems išskirtinius 

pojūčius...

✔ rEflEKsologinis pėdų masažas - 
21 Eur   30 Eur

Tikra palaima ne tik pavargusiam keliautojui...

✔ Tajų nugaros masažas su žolElių 
ryšulėliais - 18 Eur   25 Eur

Rytietiška šilumos ir palaimos oazė...

✔ TašKinis vEido ir galvos masažas - 
21 Eur   30 Eur

Kerinti taškų galia, maloniai atpalaiduojanti ir 

nuraminanti...

Ypatingos nuolaidos dovanoms 
su „Laisvalaikio“ kortele  
taikomos iki gruodžio 31 d.
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Dovanokite rytietišką jaukumą ir išskirtinius pojūčius „Azia Spa“ Rytų masažo namuose

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

 Dovanos

„Azia Spa“ Rytų masažo namai
Odminių g.3, Vilnius 
Tel. (85) 253 13 13 spa@aziaspa.lt 
www.aziaspa.lt
Šv.Mikalojaus g.5, Vilnius  
Tel. (85) 244 46 46 info@aziaspa.lt

Taškinis veido ir galvos masažas

Refleksologinis 
pėdų masažas
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Dovanos

Perkate pernelyg brangią dovaną

Daug kam atrodo, kad kuo brangesnę do-
vaną įteiksime, tuo labiau būsime vertinami. 
Ir galop išleidžiame paskutinius pinigus, kad 
„neapsijuoktume“. Bet ar esate tikri, kad jū-
sų nupirktas brangus daiktas gavėją tikrai 
pradžiugins? O jeigu jam visai nereikia pre-
tenzingos krištolinės vazos, elitiniai kvepa-
lai - ne jo stiliaus, o abonementas į sporto 
klubą nepravers, nes žmogus neplanuoja pra-
dėti sportuoti? Gal geriau nupirkti ką nors 
pigesnio, bet tokio, ko sveikinamajam tikrai 

norisi? Pamėginkite iš pradžių sužinoti, kas 
jam patinka, o tada jau spręskite, ką pirkti.

Perkate pernelyg pigią dovaną

Suprantama, kad visi stengiasi sutaupyti, 
ypač finansiškai nelengvais laikais. Bet ar 
verta graibstyti akcijų prekes? Taip, galite 
pasidomėti išpardavimais, ne paslaptis, kad 
kartais ten galima surasti ką nors vertingo. 
Tačiau neverta griebti pirmo pasitaikiusio 
daikto. Akcijinė prekė gali būti nekokybiška, 
ir paskui būsite minimi blogu žodžiu. Be to, 
ar manote, kad tam, kam ketinate tokią do-
vaną įteikti, negirdėjo apie nuolaidas, ir jam 
bus malonu, kad ieškojote jam ko nors piges-
nio? Dovanos turi būti pagal kišenę, bet ne-
reikia dovanoti nereikalingų niekų tik dėl 
prieinamos kainos. Nupirkite ką nors nebran-
gaus, bet tokio, kas žmogui tikrai pravers.

Perkate „naudingą“ dovaną

Kai kurie dovanų pirkimą vertina kaip pro-
gą perauklėti savo artimuosius. Tarkime, jums 
nepatinka, kad jūsų žmona nuolatos mūvi kel-
nes, todėl jai dovanojate sijoną. Nesvarbu, kad 
jis jai visai netinka, svarbiausia - principas! 
Arba vaikui dovanojate sportinį inventorių, nes 
norite, kad jis sportuotų. O jis visai nenori to 
daryti, nes mėgsta skaityti arba žaisti kompiu-
teriu. O kiek kartų dovanojote daiktus, „pra-
versiančius ūkyje“? Lygintuvą, dulkių siurblį, 
džiovintuvą, daugiafunkcį puodą? Nesvarbu, 
kad žmogus visa tai jau turi, ir gerokai geres-

nės kokybės, negu tai, ką padovanojote. Pana-
šius daiktus reikia dovanoti tik tuomet, jeigu 
žmogus, kuriam skiriama dovana, išties to no-
ri. Ypač jei pats apie tai pasakė. Arba žinote, 
apie ką jis svajoja, ką veikia, kuo domisi.

Užmirštate nusipirkti dovaną sau

Neverta tikėtis, kad kas nors padovanos 
jums būtent tai, apie ką svajojate. Juk daž-
niausiai apie tai niekas net neklausia. Todėl 
savimi pasirūpinkite patys. Šventės - kaip tik 
gera proga pagaliau pasilepinti, nejaučiant 
kaltės dėl išlaidumo. Ne veltui sakoma, kad 
geriausia dovana - ta, kurią išsirinkome patys. 
Jei jums labai patiko koks nors daiktas, ko gi 
nenupirkti jo mylimiausiam žmogui - sau?

ką daryti su nereikalingomis 
dovanomis?

Net jei patys nesuklysite rinkdami dova-
nas, klaidų tikriausiai padarys kiti, dovanoda-
mi jums. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje yra 
priimta prie dovanos pridėti čekį, kad būtų 
galima grąžinti ją į parduotuvę ir atgauti pini-
gus, jei jau padovanotas daiktas pasirodė „nė 
prie ko“. Bet pas mus teikti dovanas su čekiais 
laikoma nemandagumu. O atsisakyti nepagei-
daujamos dovanos taip pat nepriimta. Bet ne-
verta nusiminti. Vis dėlto žmonės retai dova-
noja ką nors, ką galima panaudoti tik individua-
liai. Taigi, jei netiko jums, galbūt pravers kam 
nors kitam - draugei, mamai, kaimynui.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Klaidos renkantis dovanas

Kam iš mūsų nepasitaikė gavus  
dovaną iškart nukišti ją į spintą ir  
pamiršti? O būna, kad viena ar kita  
dovana ilgam sugadina nuotaiką ir  
pablogina mūsų nuomonę apie  
dovanotoją. Pabandykime išvengti  
būdingiausių klaidų, kurias žmonės  
daro rinkdami dovanas savo  
artimiesiems ir draugams.
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Kvailiausios Kalėdinės dovanos

Kaip rodo naujausi amerikiečių tyrimai, 

žmonės nesusigaudo, ką tinka dovanoti 

per Kalėdas, ir į gražų popierių vynioja 

nereikalingus daiktus.
1. Pirmoji kvailiausių dovanų 

reitingo vieta atiteko sekso žaislams.

2. Po jų - liesinančios tabletės.

3. Psichologijos knygos.

4. Asmeninės higienos priemonės 

(tamponai, įklotai).
5. Striptizo šokėjos pasirodymas.

6. Vyriški drabužiai, kažkodėl 
dovanojami moterims.

7. Be įspėjimo padovanotas naminis 

gyvūnas.
Ir visai jau idiotiškos dovanos - žaisli-

niai gonorėjos, sifilio ir maliarijos mik-

robai; prie kiekvieno 12-20 cm dydžio 

žaisliuko pridedamas mikrobo atvaizdas 

ir informacija apie jo sukeliamą ligą.
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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 Mokslo kodas

Kaip praneša „Technology Review“, tokios 
nuomonės laikosi garsus Oksfordo teoretikas 
Nikas Bostromas (Nick Bostrom). Jis siūlo 
visiškai atsisakyti dirbtinio intelekto, nes jis 
pradės kelti grėsmę. Pasak filosofo, apie 2022 
metus dirbtinis intelektas pradės 10 proc. 
mąstyti kaip žmogus, iki 2040 metų - 
50 proc., o apie 2075 m. roboto mąstymas 
nebesiskirs nuo žmogaus. Norėdamas pagrįs-
ti savo teiginius, N.Bostromas atliko anoni-
minę savo kolegų apklausą. Mokslininkas 
jiems uždavė klausimą: „Superintelektas 
daug protingesnis už geriausius žmonijos pro-
tus, jis kūrybiškesnis, išmintingas ir turi so-
cialinių įgūdžių. Kaip manote, kada jis atsi-
ras?“ Anksčiau buvo teigiama, kad po 30 me-
tų robotai pakeis pusę dirbančių Žemės gy-
ventojų, o seksas su robotais taps įprastas 
apie 2050 m. Tačiau, nepaisant mašinų suki-
limo pavojaus, specialistai vis dar kuria robo-

tų techniką, juk tie itin tikslūs agregatai yra 
paklausūs daugelyje sričių, pavyzdžiui, me-
dicinoje, socialinėje srityje ir pan.

Anksčiau mokslininkai taip pat buvo iš-
kėlę hipotezę, kad po 200 metų Saulė sunai-
kins Žemę. Tai pareiškė Amerikos astrofizi-
kai, kurie ilgą laiką domėjosi mūsų žvaigždės 
energijos problema. Kaip išsiaiškino moks-
lininkai, Saulė išskiria neįtikėtinus energijos 
kiekius. Ateityje ji gali smarkiai plykstelėti, 
o Žemė tada įkaistų iki Veneros būsenos, 
taigi gyvybė joje bus sunaikinta. Saulės bran-
duolyje temperatūra siekia 10-15 mln. laips-
nių Celsijaus, todėl joje kaupiasi vandenilis. 
Laikui bėgant šviesulys ims trauktis, įkaitin-
damas mūsų planetą iki superaukštų tempe-
ratūrų: vandenynai Žemėje tiesiog užvirs, 
planetą apgaubs garų debesis, o visa, kas 
gyva, žus.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

EgiptE atrastas  
labai sEnas miEstas

Archeologai Egipte atkasė, kaip jie api-
būdina, miestą, kuriam gali būti daugiau 
nei 7 tūkst. metų, jame aptikta namų, įran-
kių, keramikos dirbinių ir didžiulių kapų.

Miestas yra prie Nilo upės, netoli 
Abydos Seti I šventyklos. Ekspertų teigi-
mu, 15 naujų rastų kapų dydis leidžia 
manyti, kad palaidotieji priklausė aukš-
tam socialiniam sluoksniui.

Manoma, kad miestas buvo namai 
svarbiems pareigūnams ir kapų statytojams, 
susijusiems su karališkųjų kapų statyba ne-
toliese esančiame šventame Abydos mieste, 
bei klestėjo ankstyvajame senovės Egipto lai-
kų laikotarpyje. Be kita ko, ekspertai teigia, 
kad naujai atrastas miestas gali atgaivinti 
sunkumų kamuojamą Egipto turizmo in-
dustriją, kuri nuo 2011 metų, kai buvo nu-
verstas prezidentas Hosnis Mubarakas 
(Hosni Mubarak), tapo stagnacijos būsenos.

Archeologams pavyko rasti įvairiau-
sių daiktų, tarp jų keraminių dirbinių 
šukių, iš metalo ir akmens pagamintų 
įrankių ir net pastatų. Tačiau svarbiau-
sias atradimas, anot BBC Artimųjų Ry-
tų analitiko Alano Džonstono (Alan 
Johnston), yra didžiuliai kapai.

mokslininkai atkasė rEtą 
„mąstytojo“ statulėlę

Izraelio mokslininkai pasidalijo ži-
nia apie neseniai aptiktą naują radinį. 
Tai - unikali, 3,8 tūkst. metų senumo 
skulptūrėlė, vaizduojanti sėdintį susi-
mąsčiusį žmogų.

Izraelio senovės liekanų tarnyba (Is-
rael Antiquities Authority, IAA) pranešė, 
kad skrybėlėtą ir smakrą ranka pasirė-
musį žmogų vaizduojanti skulptūrėlė ne-
seniai buvo atrasta Jehude, esančiame į 
rytus nuo Tel Avivo, kasinėjimų metu.

Ji yra 18 centimetrų aukščio ąsočio 
dalis ir kartu su kitomis laidojimo auko-
mis, tokiomis kaip durklai, strėlių antga-
liai ir kirvio galva, buvo rasta kapavietėje.

„Tiesiog unikalus keraminis indas, 
kuris yra pirmasis mūsų kapavietėje ras-
tas tokio pobūdžio dirbinys. Tai gali ro-
dyti, kad kape buvo palaidotas itin svar-
bus asmuo“, - sakė IAA kasinėjimų va-
dovas Giladas Itachas (Gilad Itach).

Šie radiniai mena Vidurinįjį bronzos 
amžių, tačiau neįmanoma pasakyti, kas 
yra jų autoriai arba kas buvo kapavie-
tėje palaidotasis, nes nėra išlikę tai at-
skleisti galinčių rašytinių šaltinių.

Eltos inf.

Įdomu

Mus nužudys 
robotai arba Saulė?

Oksfordo (Anglija) universiteto mokslininkai daro išvadą, kad vos po 60 metų  
dirbtinis intelektas pakeis žmones, o paskui juos pražudys.
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Įdomybės

Žirafoms gresia  
išnykimo pavojus

Tarptautinė gamtos apsaugos sąjun-
ga (IUCN) pareiškė esanti susirūpinu-
si dėl spartaus žirafų populiacijos ma-
žėjimo. Specialistų duomenimis, per 
pastaruosius 30 metų žirafų skaičius 
sumažėjo beveik 40 procentų.

1985 metais pasaulyje buvo 152-163 
tūkstančiai žirafų, o dabar jų yra apie 
98 tūkstančius.

Raudonojoje knygoje žirafos dabar 
apibūdinamos kaip „pažeidžiami“ gy-
vūnai, anksčiau jos buvo įrašytos kaip 
gyvūnai, kuriems gresia „mažiausias 
pavojus“.

„Nors žirafas dažnai galima pama-
tyti per safarį, žiniasklaidoje ir zoologi-
jos soduose, žmonės, taip pat ir ekologai, 
nesupranta, kad šie nuostabūs gyvūnai 
pamažu nyksta“, - sako IUCN darbuo-
tojas ir žirafų specialistas Džulianas 
Fenesis (Julian Fennessy).

Raudonosios knygos duomenimis, 
iš 85,6 tūkstančio gyvūnų rūšių, įrašy-
tų į ją per kelis pastaruosius dešimtme-
čius, 24 tūkstančiams gresia išnykimo 
pavojus.

 Trumpai

Kalėdų eglių pa žiba
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„The BeaTles“ nario laiškas 
parduoTas už 24 200 svarų

Piktas grupės „The Beatles“ nario 
Džono Lenono (John Lenon) laiškas, 
skirtas kitam grupės nariui Polui Ma-
kartniui (Paul McCartney) ir jo žmonai 
Lindai (Linda), parašytas po grupės iš-
irimo, aukcione parduotas už 24 200 
svarų (30 tūkst. dolerių).

Dviejų puslapių apimties mašinėle 
spausdintame laiške su ranka pieštomis 
natomis Dž. Lenonas kritikuoja P. Makar-
tnį ir jo žmoną dėl jų elgesio su pačiu  
Dž.Lenonu ir jo žmona Joko Ono (Yoko Ono).

Teigiama, kad muzikantas kitą gru-
pės narį užsipuolė atsakydamas į P.Ma-
kartnio ir Lindos kritiką dėl to, kad  
Dž.Lenonas viešai nepranešė apie pasi-
traukimą iš grupės.

Laiškas JAV aukcione Dalaso mies-
te parduotas nežinomos tapatybės kolek-
cininkui.

JAV aukcionatorių „RR Auction“ tei-
gimu, laiškas gali būti rašytas maždaug 
1971 metais, praėjus metams po to, kai 
P. Makartnis viešai pranešė apie pasi-
traukimą iš grupės.

paryžiuje parduoTas 
„Mažojo princo“  originalas

Aukcione Paryžiuje už 90 000 eurų 
parduotas populiarios knygos „Mažasis 
princas“ originalas. Tai egzempliorius, ku-
rį draugui padovanojo autorius Antuanas 
de Sent Egziuperi (Antoine Saint-Exupe-
ry), pranešė „Cazo“ aukcionų namai.

Knyga yra su piešiniais ir prancūzų 
autoriaus dedikacijomis. Ją įsigijo anoni-
mas, už 1943 metų originalaus leidimo eg-
zempliorių sumokėjęs lygiai 89 467 eurus.

„Mažąjį princą“ 1943-iųjų balandį 
pirmą kartą išleido JAV leidykla „Reynal 
and Hitchcock“ Niujorke, kur tuomet gy-
veno A. de Sent Egziuperi. Prancūzų ra-
šytojas ir pilotas savo istorija apie sudu-
žus lėktuvui dykumoje atsidūrusio lakū-
no susitikimą su mažu berniuku iš kitos 
planetos užkariavo pasaulį.

Knyga buvo išversta į 270 kalbų ir 
dialektų. Visame pasaulyje parduota 
daugiau kaip 145 mln. jos egzempliorių. 

1900 metais Lione gimęs autorius ir 
karo lakūnas A. de Sent Egziuperi ne-
galėjo pasidžiaugti fenomenalia savo kū-
rinio sėkme: jo lėktuvas per Antrąjį pa-
saulinį karą, praėjus metams po „Ma-
žojo princo“ pasirodymo, buvo numuštas 
netoli Prancūzijos Tulono miesto.

Eltos inf.

 TruMpai

 Įdomybės

Kalėdų eglių pa žiba EPA-Eltos nuotr.

Rokfelerio centro Ka-
lėdų eglutė Niujorke 
(JAV) iškilmingai įžieb-
ta 84-ąjį kartą. Kasme-
tės teatralizuotos eglės 
įžiebimo ceremonijos 
metu sutvisko daugiau 
nei 50 000 spalvotų 
energiją taupančių 
LED lempučių. Beveik 
29 metrų aukščio Ka-
lėdų eglė papuošta ne 
tik lemputėmis, bet 
ir žaisliukais. Aplink 
eglę sukurta daugybė 
įspūdingų dekoracijų. 
Visame pasaulyje garsi 
Rokfelerio centro Kalė-
dų eglė čia puošiama 
nuo 1933 metų.
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 Scena

Nuostabi dovana Lietuvos klausyto-
jams  Virgilijaus NOREIKOS solinis kon-
certas artėjančių Kalėdų proga. Mūsų di-
džiajam scenos Maestro ypatingi skambūs 
pristatymo žodžiai nereikalingi. Jis tiesiog 
yra Lietuvos legenda,  tuo viskas ir pasa-
kyta. Pirmasis iš pokario Lietuvos daini-
ninkų, stažavęsis legendiniame Milano 
„La Scalla“ teatre, kur sukūrė šešis vaid
menis. Vėliau šiame teatre gastroliavo 
kaip Maskvos Didžiojo teatro trupės na-
rys. Koncertavo daugelyje pasaulio šalių, 
jo bagaže daugiau kaip 50 vaidmenų. 
Nuostabu, kad jo balsas nepakitęs skamba 
jau šitiek metų, užkariaudamas klausyto-
jų širdis. Jis tęsia pačias geriausias pasau-
lines dainavimo tradicijas, jas perėmęs iš 
savo Mokytojo Kipro Petrausko ir perduo-
damas savo studentams, kurie dainuoja 
garsiausiose pasaulinėse operų scenose  
  tai: Edgaras Montvidas, Laimonas Pau-
tienius, Merūnas Vitulskis, Vaidas Vyš-
niauskas bei daugelis kitų.

V.Noreikai akompanuos pianistė Rūta 
MIKELAITYTĖKAŠUBIENĖ. Vakaro ve-
dėjas  muzikologas Viktoras GERULAITIS.

Antrąją Kalėdų dieną „Muzikos galerija“ 
kviečia pasiklausyti džiugios muzikos  forte-
pijoninių improvizacijų, atliekamų pianisto 
Artūro ANUSAUSKO. Koncertas įdomus 
tuo, kad džiazo muziką palydės balerinos 
Aušros KRASAUSKAITĖSBERULĖS šokio 
improvizacijos. Koncerte dalyvaus ir jaunoji 
džiazo vokalo žvaigždė Freya ALLEY.

Kalėdų proga savo koncertą su-
rengs ir namo šventėms sugrįžtantis 
žymus Lietuvos tenoras Vaidas VYŠ-
NIAUSKAS (užsienyje žinomas kaip 
Kristian BENEDIKT). Dainininkas pas-
taruoju metu yra retas svečias mūsų 
kultūriniame gyvenime, todėl šis vaka-
ras itin išskirtinis vokalinės muzikos 
gerbėjams. Kaip visos upės suteka į 
ežerus, jūras, vandenynus, taip ir di-
džiausios bei didingiausios operos, ora-
torijos bei kantatos užgimė iš paprastos 
liaudies dainos... Solistas drauge su pui-
kia pianiste Rūta MIKELAITYTEKA-
ŠUBIENE atliks bene gražiausią Lie-
tuvos vokalinę klasiką, į koncerto pro-
gramą įpindamas ir kalėdinių kūrinių.

Susikaupti Kūčioms, Jėzaus gimimui 
kviečia Lietuvos nacionalinio dramos te-
atro aktorė Adrija ČEPAITĖ ir pianistė 
Rusnė Monika PALŠAUSKAITĖ (Škotijos 
karališkosios konservatorijos absolventė). 
Skambės ištraukos iš žymiojo O.Mesiano 
(O.Messiaen) ciklo „Dvidešimt žvilgsnių į kū-
dikėlį Jėzų“ bei portugalų poezijos genijaus 
F.Pesoa (F.Pessoa) lyrika. Pasitikime ateinan-
tį kūdikėlį Jėzų kupini dieviškosios malonės 
ir žmogiškosios meilės, taip subtiliai derančių 
O.Mesiano ir F.Pesoa kūryboje.

 V. Noreikos solinis koncertasGruodžio 21 d. 18 val.

Gruodžio 22 d. 18 val.

„Kūdikėlio Jėzaus 
belaukiant...“

„...kur mano namai, 
kur mano širdis...“

Gruodžio 26 d. 16 val.

Džiazas ir šokio 
improvizacijos

„Jaukūs vakarai“ - visą šventinį laikotarpį „Muzikos galerijoje“
Gruodžio 26 d. 19 val.Sostinės Gedimino prospekte įsikūrusi „Muzikos galerija“ kviečia į šventinį žiemos kon-

certų ciklą „Jaukūs vakarai“. dešimtyje skirtingų koncertų greta pačių ryškiausių lietu-
vos atlikėjų čia pasirodys ir svečiai iš užsienio, taip pat ir ne vienas užsienyje gyvenantis 
lietuvis, per šventes grįžtantis į gimtąją lietuvą. Tai pirmosios jaukios „Muzikos gale-
rijos“ Kalėdos - įkurtuvės atšvęstos tik šių metų rugsėjį. Salėje tik 100 vietų, o bilietai 
tirpsta... Taigi kviečiame susipažinti su programa ir nedelsti!

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Adrija Čepaitė 
Stasio Žumbio nuotr.
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Scena

Nuotaikinga paskutinio metų vakaro 
programa su žinomais Lietuvos solistais 
jaukioje „Muzikos galerijoje“ - tai, ko rei-
kia šventinei nuotaikai pasitinkant 
2017-uosius. Čia skambės operetė, popu-

liarios arijos, nepamirštamos dainos, due-
tai, lydimi flamenko šokių ir puikios nuo-
taikos! Šventiniame koncerte dalyvauja 
LNOBT solistė Julija STUPNIANEK  
(sopranas), LMTA dėstytojas Dainius 
PUIŠYS (baritonas), pianistė Rūta MIKE-
LAITYTĖ-KAŠUBIENĖ, flamenko šokė-
ja Natalija KOVALIOVA, muzikologė Lai-
mutė LIGEIKAITĖ.

Kalėdos - laikas, kai į namus sugrįžta 
plačiai po pasaulį išsibarstę žmonės. Vie-
nas iš tokių  Lietuvoje gimęs, mokslus 
Maskvos konservatorijoje baigęs, tačiau 
šiuo metu Kipre gyvenantis ir dirbantis 
violončelininkas Robertas GRODAS. Jis 
Kalėdų proga Vilniui dovanoja vienintelį 
savo koncertą Lietuvoje, kuriame atliks 
puikų S.Prokofjevo kūrinį „Sinfonia Con-
certante“, op.125. Koncertą rusų roman-
sais papuoš pastaruoju metu itin populiari 
Lietuvos dainininkė, kviečiama dažnai pa-
sirodyti Austrijos, Vokietijos operų teat-
ruose bei festivaliuose, Aistė MIKNYTĖ. „Muzikos galerijos“ pristatomo jaukių ka-

lėdinių koncertų ciklo programoje - žavus ne-
tikėtumas: akordeonistė Aurelija MATULE-
VIČIŪTĖ atvyksta šiam pasirodymui tiesiai 
iš Italijos kartu su dviem žaviais muzikantais 
Antoniju PALMIZANIU (Antonio PALMISA-
NI, vokalas, Italija) ir Gabrieliu PRADU (Gab-
riel PRADO, perkusija, Brazilija).

Koncerte skambės antikinė ir gerai žino-
ma itališka populiarioji muzika, šildys brazi-
liški ritmai ir melodijos, mėgstantiems klasi-
ką Aurelija paruošė keletą gerai žinomų filmų 
takelių. Koncerto staigmena - dviejų Aurelijos 
autorinių kūrinių premjera, kurių klausantis 
norėsis šokti. Specialiai šiam akordeonistės 
pasirodymui dizainerė Milda Bordeaux sukū-
rė suknelę, įkvėptą Pietų Italijos dvasios.

Aurelija Matulevičiūtė, užsienio publikai 
žinoma sceniniu slapyvardžiu AuremA, šian-
dien laikoma viena talentingiausių jaunųjų 
menininkių pasaulyje. 2014 m. ji nustebino 
Vilniaus „Siemens“ arenoje 10 000 klausyto-
jų auditorijai sugrojusi kartu su legendiniu 
Stivenu Taileriu (Steven Tyler, „Aerosmith“). 
Šiuo metu Aurelijos akordeonas skamba kar-
tu su prestižiškiausiais pasaulio artistais.

Jurgis ALEKNAVIČIUS, vienas ryš-
kiausių jaunosios kartos pianistų, studijavęs 
Lietuvoje, Vakarų Europoje bei Rusijoje, yra 
Sankt Peterburgo N.Rimskio-Korsakovo 
konservatorijos absolventas. Tobulas forte-
pijono skambėjimas, išraiškingos, apmąsty-
tos interpretacijos, atvira emocija, stulbi-
nanti virtuozinė technika kaskart papildo 
šio atlikėjo talento gerbėjų gretas. Pianisto 
repertuarą sudaro įvairių epochų kompozi-
torių muzika. Tačiau svarbiausią vietą šia-
me šventiniame koncerte užims F.Šopeno 
(F.Chopin) bei F.Listo (F.Liszt) opusai. „Esu 
neabejingas tam, ką groju, todėl visada ati-
duodu klausytojams didelę dalį savęs“, - sa-
ko pianistas J.Aleknavičius.

Kalėdų proga savo koncertą su-
rengs ir namo šventėms sugrįžtantis 
žymus Lietuvos tenoras Vaidas VYŠ-
NIAUSKAS (užsienyje žinomas kaip 
Kristian BENEDIKT). Dainininkas pas-
taruoju metu yra retas svečias mūsų 
kultūriniame gyvenime, todėl šis vaka-
ras itin išskirtinis vokalinės muzikos 
gerbėjams. Kaip visos upės suteka į 
ežerus, jūras, vandenynus, taip ir di-
džiausios bei didingiausios operos, ora-
torijos bei kantatos užgimė iš paprastos 
liaudies dainos... Solistas drauge su pui-
kia pianiste Rūta MIKELAITYTE-KA-
ŠUBIENE atliks bene gražiausią Lie-
tuvos vokalinę klasiką, į koncerto pro-
gramą įpindamas ir kalėdinių kūrinių.

„Muzikos galerija“ pristato grįžusį į 
Lietuvą ir sėkmingai tęsiantį koncertinę 
veiklą atlikėją Remigijų SABALIAUSKĄ,  
dainininką, pianistą, muzikos mokslų dak-
tarą, tarptautinių konkursų laureatą. 

Šiame koncerte dainininkas pasirodys 
su jauna pianiste Konstancija KERBEDY-

TE, daugkartine tarptautinių konkursų 
laureate, sėkmingai studijuojančia Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje. Tiesa, 
su dr. Remigijumi Sabaliausku koncertinė 
veikla pradedama netradiciškai - pianistė 
ne tik gros, bet ir skaitys savo kūrybos 
poeziją. Dueto repertuare - gražiausi rusų 
romansai, itališkos, prancūziškos arijos iš 
žinomiausių operų, lietuvių kompozitorių 
dainos ir net fortepijoniniai duetai.

Gruodžio 28 d. 18 val.

Grupės „AuremA“ 
koncertas „Kelias 

Naujoji Vilnia-Roma“

„Jaukūs vakarai“ - visą šventinį laikotarpį „Muzikos galerijoje“

„Tikroji meilės istorija“

„Žiemos pasažai“:  fortepijono rečitalis
Gruodžio 27 d. 18 val.

„Iš muzikos lobyno. Rusų klasikai“
Gruodžio 29 d. 18 val. 

Gruodžio 30 d. 18 val.

Gruodžio 31 d. 17 val. ir 19 val. 

Net du naujametiniai  
„Muzikos galerijos“ vakarai

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Eltos nuotr.
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Scena

Kristupo
Kaledos

www.kristupofestivaliai.lt

p r i s t a t o penktadien·, 19 val.
v. t n  a n i e 12 30

CHRIS RUEBENS (gitara, ukulelÎ, vokalas)
NERI US B U  (akordeonas) 

S E U S (smuikas) 
IS NI INS S (kontrabosas)

GYVENIMAS 
KAIP  FILMAS

Kino filmų muzika
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Analogų Lietuvoje neturintis popklasikos 
fortepijonų duetas „Piano Link“, vienas ryš-
kiausių šalies saksofonininkas Kęstutis Vaigi-
nis ir aktyviausias jaunosios kartos Lietuvos 
muzikos atstovas, styginių kvartetas METTIS, 
paneigs ne tik kai kurių įsitikinimus, kad kla-
sika dažnai būna nuobodi, bet taip pat prista-
tydami tiek individualius, tiek bendrus kūri-
nius atlikėjai atskleis ypatingą muzikos ir inst
rumentų harmoniją. Puikiai pažįstami ir pri-
pažinti kūriniai muzikos pasaulyje Vilniaus 
rotušėje suskambės padedant fortepijonams, 
styginiams ir saksofonui.

„Piano Link“ pianistės savo įtaigiu atlikimu 
prikausto ne tik klausytojo ausis, bet ir žvilgs-
nius. Ne vieną kartą atlikėjos buvo pastebėtos ir 
kviečiamos savo pasirodymus surengti prestiži-
niuose renginiuose dėl savo muzikinių interpre-
tacijų ir ypatingo ansambliškumo pojūčio.

Dar daugiau galima pasakyti apie sakso-
fono virtuozą Kęstutį Vaiginį, kuris, pasisėmęs 
patirties Olandijoje ir JAV, beveik jau 20 metų 
savo klausytojus ir muzikos ekspertus žavi ori-
ginalia kūryba ir virtuoziškumu.

Tad keletas klausimų Kęstučiui Vaiginiui.

- Tokiems muzikos profesionalams 
kaip jūs, kurie savo pasirodymus dažnai 
rengia užsienio publikai, ką reiškia kon-
certuoti Lietuvoje? Ar kyla ypatingi sen-
timentai, ypač artėjant šventėms?

- Man visada ypač smagu rengti koncertus 
Lietuvoje, nesvarbu, koks tai laikotarpis. Žinoma, 
kad kaip ir visiems, šventinis laikotarpis sukuria 
itin magišką atmosferą. Grįžęs čia turiu didžiulį 
norą Lietuvos publikai pristatyti rafinuotą muzi-
kinį projektą, kuriame didelė patirtis ir meilė 
atliekamai muzikai leidžia klausytojams patirti 
kažką neregėto ir pasisemti ypatingų emocijų.

- Gerai žinomas ir jau įvertintas yra 
jūsų ir Hermano Romero projektas 
„Strings and Air“, kurį šiuo metu prista-

tote šalies koncertų salėse. Ar šventinis 
projektas „Muzikinė magija“ taip pat pa-
sižymi tam tikru išskirtinumu?

- Be abejonės. Pirmiausia tai visiškai nau-
jas projektas, kuris dar nebuvo niekur prista-
tytas. Tai jungtinis koncertas, kuriame susi-
jungę savo srities profesionalai leis žiūrovams 
mėgautis muzikos palete. Nuo klasikinės iki 
šiuolaikinės muzikos su džiazo atspalviais. Vi-
si prisibijo žodžio „klasika“, nes daugumai tai 
siejasi su sena ir galbūt kiek nuobodžia mu-
zika. Pasinaudodami savo profesionalumu mes 
visą tai bandysime sumodernizuoti taip, kad 
klausytojai iš tiesų pajaustų tą muzikinę ma-
giją ir įvairių žanrų muziką viename koncerte.

- „Muzikinė magija“ vyks Vilniaus ro-
tušėje. Ar vieta diktuoja renginio nuotai-
ką, o galbūt ir muzikos kokybę? Ar jums 
koncerto vieta turi įtakos?

- Jei kalbant apskritai, tai ne. Nes čia svar-
biausia yra muzika. Svarbiausia yra sugebėti 
pasidalyti muzikine magija su klausytojais ir per-
teikti taip, kad šiems ji įsirėžtų ilgam. Koncertų 
salėse dalyviai yra ne tik atlikėjai, bet ir klausy-
tojai, kurie bendrauja vieni su kitais. Štai kas yra 
svarbiausia. Bet žinoma, kad vieta sukuria pri-

dėtinės vertės, ir be galo smagu, kad mes šį 
koncertą atliksime būtent Vilniaus rotušėje.

- O ką jums pačiam reiškia šventės?
- Mes, muzikantai, tik pasirinkę šią spe-

cialybę jau supratome, kad daug dalykų reikės 
paaukoti. Niekada nežinai, kada tavęs laukia 
kokie nauji, intriguojantys pasiūlymai ir pro-
jektai, bet visada bandai ieškoti kompromisų 
ir suderinti tiek svarbias šventes, pasibuvimą 
su artimais žmonėmis, tiek darbą.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Vilniaus rotušę užplūs  
šventinės muzikos magija

Scena

Renginių organizatorius „Kamanė Entertainment“ likus vos keletui dienų iki laukiamiau-
sių metų švenčių kviečia į nepamirštamą vakarą. Gruodžio 22 dieną Vilniaus rotušėje 
šventinę nuotaiką kurstys klasikos ir džiazo muzika, kuri sujungs skirtingus instrumen-
tus, atlikėjus ir muzikos atlikimo būdus į užburiantį šventinį koncertą „Muzikinė magija“.

Kęstutis Vaiginis
Virginijos Bložės nuotr.

Styginių kvartetas METTIS
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INterNetas

RubRiką pRistato aivaRas ventis,  
viešųjų Ryšių specialistas

Plakatai, primenantys 
apie smurtą prieš moteris

j.Garcia, c.larsson, ir M.jagjivan

Derėtų žinoti
Smurtas prieš moteris šiuolaikinėje visuomenėje - vis dar be galo gaji 

problema. Ir nereikia kalbėti vien apie fizinį smurtą, lygiai taip pat žeidžia 
ir psichologinis, lydimas menkinančių frazių ir nepagristų stereotipų. Kaip 
apie jį dar kartą priminti visuomenei ir priversti susimąstyti?

Kampanija
Trys jokiai agentūrai neatstovaujantys jauni kūrybininkai Dženifer Gar-

sija (Jennifer Garcia), Karlas Larsonas (Carl Larsson) ir Mišal Džagdživan 
(Mishal Jagjivan) sugalvojo partizaninę kampaniją, per kurią miesto erdvėse 
ieškojo aprašinėtų plakatų. Jų dėmesį patraukė reklaminiai stendai, kuriuos 
„puošė“ įžeidūs žodžiai ar necenzūriniai paveiksliukai. Sukurtas ir atspaus-
dintas papildomas plakatas, įrėminantis originalias reklamas. Ant jo užrašy-
ta: „Jei taip kalbame viešai, kaip elgiamės savo asmeninėje erdvėje?“ Visi 
mieste esantys vandalizmo objektai surasti ir apklijuoti naujais lipdukais, taip 
priverčiant aplinkinius sustoti ir susimąstyti apie egzistuojančią problemą.

Išvados
Idėją greit pastebėjo apie reklamą kalbantys portalai ir ją paskleidė 

visam pasauliui. Tikimasi, kad panašios idėjinės akcijos bus įgyvendin-
tos ir kituose miestuose.

https://goo.gl/kjjnGt

REKLAMŲ KOVA
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INterNetas

Išmanus  
kvietimas keliauti

sNCF

Derėtų žinoti
SNCF - tai Prancūzijos geležinkelių kompanija, kuri siūlo keliones 

ne tik šalies teritorijoje, bet ir į kaimynes valstybes. Šiuo metu dėl poten-
cialių keliautojų taip pat varžosi skrydžių kompanijos ir kelionių auto-
busu rengėjai, tad pristatant savo paslaugas reikia ypatingo išmanumo.

Kampanija
Miesto centre pastatė spalvotas duris. Ant kiekvienų iš jų buvo už-

sienio miesto pavadinimas. Žmonės, vaikštantys aplink, niekaip nebu-
vo raginami prieiti prie jų, tačiau daugumos smalsumas nugalėdavo 
ir durys buvo atidarytos. Vos jas pravėrus specialiame ekrane pamaty-
davai gyvai transliuojamą vaizdelį iš užrašytojo miesto. Vienose dury-
se stovėjo mimas ir mėgdžiojo duris atidariusiojo gestus, kitose - gatvės 
šokių atlikėjai ar dailininkas, per kelias minutes nupiešiantis tavo 
karikatūrą. Praeiviai taip įsijautė į akciją, kad kartu šoko, bendravo 
ar juokėsi iš pokštų. Taip buvo gyvai sudominama svečia šalimi ir be-
likdavo tik įsigyti bilietą ir aplankyti ją pačiam.

Išvados
Kampanijos vaizdo klipas buvo paleistas prieš trejus metus. Per šį 

laikotarpį jį peržiūrėjo beveik 2 mln. internautų.

https://goo.gl/MvNNxn

Pirmoji reklaminė kampanija sukurta trijų kūrybininkų, siekian-
čių visuomenei priminti opią problemą - smurtą prieš moteris. 
Antroji - geležinkelių kompanijos raginimas keliauti į svečias ša-
lis ir pastangos priversti užsinorėti bilietą įsigyti jau dabar.
Kuri reklama jums patinka labiausiai?

REKLAMŲ KOVA
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Gruodžio 21-ąją švęsiantis 50 metų jubiliejų 
legendinis Holivudo aktorius, prodiuseris ir 
muzikantas Kyferis saterlendas 
(Kiefer sutherland) jau, atrodytų, pasiekė  
viską, apie ką galima svajoti. tačiau pats  
aktorius yra savikritiškas ir mano, jog jam dar 
reikėtų šlifuoti savo charakterį bei mokytis 
lankstumo. Kine sekasi ir taip puikiai, bet  
galbūt dėl to labiau sektųsi meilės fronte.

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS
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n Aktorius gimė 1966-ųjų gruodžio 21-ąją Londone, 
Anglijoje
n Visas jo vardas yra neįtikėtinai ilgas ir sudėtingas: 
Kyferis Viljamas Frederikas Dempsis Džordžas  Rufas 
Saterlendas (Kiefer William Frederick Dempsey George 
Rufus Sutherland)
n Per visą karjeros laiką sulaukė aibės apdovanojimų už 
aktorinį meistriškumą, tarp jų ir tokie apdovanojimai kaip 
„Auksinio gaublio“, „Emmy“ statulėlės, „Auksinės akies“ 
apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus, po žvaigždę 
Šlovės alėjose Holivude ir Toronte bei daug kitų svarių 
įvertinimų
n Kyferis buvo vedęs du kartus, bet abi santuokos baigėsi 
skyrybomis. 1987 vedė menkai žinomą aktorę Kameliją 
Ket (Camelia Kath), bet išsiskyrė po trejų metų. Kartu pora 
susilaukė dukros Saros (Sarah). 1996-aisiais aktorius vėl 
patikėjo meile ir vedė modelį Elizabet Keli Vin (Elizabeth 
Kelly Winn), bet 2004-aisiais ir ši santuoka iširo 
n Kyferis yra ne tik žinomas aktorius, prodiuseris, bet ir 
muzikantas bei dainininkas. Jis turi 50 vintažinių gitarų 
kolekciją, kuriomis seniau grojo jis ir jo draugai
n Vienu metu buvo susižadėjęs su garsiąja aktore Džulija 
Roberts (Julia Roberts)
n Žaidžia ledo ritulį
n Geriausiu visų laikų aktoriumi įvardija savo tėvą - 
Donaldą Saterlendą (Donald Sutherland)
n 2007-aisiais Kyferis buvo pagautas neblaivus prie vairo, 
matyt, tai jau buvo ne pirmas kartas, tad Kalifornijos valstija 
(JAV) už tai nuteisė jį kalėti 48 dienas. Kyferis nesipriešino 
ir bausmės atlikimo be išsisukinėjimų ėmėsi tuojau pat 

FAKTAI

Gyva Holivudo legenda

ApIe sAve

Aktorius tikina gyvenime pridaręs ne-
mažai kvailysčių, bet dėkingas žiniasklaidos 
atstovams, kurie nesumalė jo su žemėmis, 
o dažnai į viską pažiūrėdavo su humoru, kaip 
ir pats Kyferis. Tiesa, jis save gali apibūdin-
ti vos keliais žodžiais: tiesmukas, nelengvo 
charakterio, reiklus. „Man patinka bendrau-
ti su žmonėmis. Jei manęs kas nors paklau-
sia kokio dalyko be užuolankų, tiesiai švie-
siai, aš taip pat ir atsakau - be užuolankų. 
Esu visada atviras ir nemėgstu vynioti į va-
tą, taip pat bendrauju ir su draugais, ir su 
žurnalistais. Tiesa, turiu pripažinti, jog esu 
reiklaus būdo. Man patinka, kai viskas vyks-
ta nustatyta tvarka, nustatytu laiku, iš eilės 
ir t.t. Tikiuosi, jog su metais darausi lanks-
tesnis, tačiau atrodo, kad nepakankamai. Juk 
vis dar tebesu vienišas“, - atviravo aktorius.

ApIe ApdovAnojImus

Įvairių statulėlių, aukščiausio ly-
gio apdovanojimų Kyferis yra gavęs 
tiek daug, kad per minutę gal ir pats 
visko nesuskaičiuotų. Tačiau atrodo, 
kad gavęs naują apdovanojimą jis vis 
dar nustemba: „Kai  2001-aisiais ga-
vau „Auksinio gaublio“ apdovanoji-
mą, pamenu, sekundę net kūnas ap-
tirpo, kraujas nustojo tekėti ir mintys 
kažkur išgaravo, kol supratau, kas 
čia įvyko. Tai buvo nerealus, pasa-
kiškas vakaras. Toje euforijoje ir 
nuostaboje skendėjau visą parą, o po 
to teko vėl grįžti į darbus.“ 

ApIe serIAlą „24 vAlAndos“
„Pamenu, prieš daug daug metų esu 

sakęs, jog niekad nevaidinčiau televizi-
jos seriale. Kino aktoriai tiesiog to ne-
daro. Bet kai serialo „24 valandos“ sce-
narijus atsirado mano rankose, viskas 
kardinaliai pasikeitė, supratau, kad noriu 
to imtis, kad tai mano vaidmuo, puiki 
galimybė. Ir buvau teisus. Mane daug 
kas tapatina būtent su šiuo serialu, jis 
mane padarė žinomą visame pasaulyje. 
Tai buvo puiki patirtis, nors realiame 
gyvenime aš nesutikčiau su kai kuriais 
savo herojaus Džeko sprendimais. Beje, 
žinote, ko niekada seriale nedaro Dže-
kas? Nerodo pasigailėjimo ir niekada 
nesinaudoja tualetu“, - pasakojo Kyferis.
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Parengė Ringailė  
StulPinaitė-Gvildė

EPA-Eltos nuotr.
Plačiau apie Kritikų pasirinkimo apdovanojimus - 39 p.

2016 m. gruodžio 16-22 d.

Nikolė kidmaN 
ir kitos garsenybės rinkosi  
Santa Monikos mieste
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Esu... NEPASTOVI televizijos žiūrovė...

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV8 3,5%
TV6 3,2%
TV1 3,1%
NTV Mir Lietuva 2,2%

Info TV 1,9%
PBK 1,9%
REN Lietuva 0,8%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,1%

Lietuvos rytas TV 5,5%
TV1 3,2%
TV6 3,1%
Info TV 2,8%
TV8 2,8%

NTV Mir Lietuva 2,2%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 0,9%
REN Lietuva 0,9%
Liuks! 0,3%

TV3 16,5%

LNK 14,3%

BTV 7,2%

TV3 20,1%

LNK 16,8%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 11,2

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,4

3 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 9,8

4 VIENAS NAMUOSE 2.  
 PASIKLYDĘS NIUJORKE TV3 9,8

5 TV3 ŽINIOS TV3 9,8

6 NUO...IKI LNK 9,5

7 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 9,3

8 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 9,3

9 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,9

10 EURO JACKPOT TV3 8,7

Duomenys: TNS LT, 2016 m. gruodžio 5-11 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 6,8%
Atidėtas  

žiūrėjimas 7%

LRT Televizija 7,4%

LRT Televizija 
8,3%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

Atidėtas 
žiūrėjimas 7,5%

Kiti  
kanalai 22,8%

Kiti  
kanalai 19,4%

LNK laidos KK2 vedėja JUSTĖ ŽIčKUTĖ (22) sako, kad nesupranta 
žmonių, teisiančių televiziją už vienų ar kitų laidų rodymą. To-
kiems Justė atsako, kad, jei žmonės nežiūrėtų, televizija nerody-
tų, o galiausiai, šiais laikais pasirinkimas toks platus, kad tikrai 
kiekvienas žmogus gali rasti ką nors sau. 

✔ Dažniausiai žiūriu...
laidą KK2, mat noriu analizuoti savo darbą, žiūrėti, kokios mano 

klaidos, ką reikia tobulinti ir panašiai. Taip pat visuomet stengiuosi žiū-
rėti žinias, kitas naudingas informacines laidas. Tam tikrų žinių reikia 
mano darbui, kitų studijoms. Tačiau mėgstu ir pramoginio turinio laidas.

✔ Labiausiai patinkantis LaiDų veDėjas...
yra tas, kuris turi puikų balso tembrą ir charizmą. Vienas tokių 

laidų vedėjų Lietuvoje man yra Tomas Langvinis. Į jį smagu žiūrėti ir 
jo klausytis. Be to, mane labai žavi gebėjimas neskaityti iš kortelių, o 
improvizuoti. Taip pat man labai imponuoja mano kolega Tomas Ali-
šauskas, juo ypatingai žaviuosi.

✔ Įsijungiu teLevizorių, kai...
turiu tikslą, pavyzdžiui, pažiūrėti žinias. Dėl fono televizijos nenau-

doju, man labiau patinka, kai fone skamba muzika, o ne kokia TV laida. 

✔ jeigu turėčiau gaLimybę kurti ir vesti autorinę LaiDą, 
       ji būtų...

pokalbių laida apie gyvenimą, buitį, kasdieną su žinomais žmonė-
mis, truputį praveriant jų asmeninio gyvenimo duris ir užkaborius, 
tačiau viską pateikiant kaip nors smagiai, su humoru. 

✔ teLevizijoje Labiausiai trūksta...
naujų veidų ir naujų vėjų. Norėčiau, kad būtų kuo įvairesnių lai-

dų, tiek intelektualių, tiek pramoginių. Kita vertus, suprantu, kad tų 
tikrai vertų dėmesio, gerų televizijos vedėjų rasti nėra taip lengva, o ką 
jau kalbėti apie charizmą, gebėjimą greitai reaguoti, išsisukti kebliose 
situacijose ir t.t. 

✔ žiūrėti teLeviziją verta, nes...
tai yra greičiausias būdas gauti svarbiausias žinias ir viena pigiau-

sių pramogų. Televizija siūlo daug, tereikia atsirinkti, ko kam norisi.
Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GViLDėIrmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Oskarų“ repeticija:
išdalyti Kritikų pasirinkimo apdovanojimai
Sekmadienio vakarą JAV, Santa Monikos mieste, 22-ą kartą buvo išdalyti Kritikų pasi-
rinkimo apdovanojimai („Critics’ Choice Awards“). Šių metų ceremoniją vedė komikas 
Todas Džozefas Mileris (Todd Joseph Miller).

Ema Stoun (Emma Stone)...
EPA-Eltos nuotr.

...ir Rajanas Goslingas (Ryan Gosling) 

triumfavo su filmu „Kalifornijos svajos“ 

(„La la Land“)

Geriausiu aktoriumi pripažintas  
Keisis Aflekas (Casey Affleck)

Geriausia  
aktore tituluota  
Natali Portman 

(Natalie Portman)

Tarp svečių - aktorė  
Džesika Byl (Jessika Biel)  
ir Džastinas Timberleikas  
(Justin Timberlake)

Daugiausiai apdovanojimų - net aštuonis - 
susižėrė filmas „Kalifornijos svajos“ („La La 
Land“). Ši kino juosta buvo įvertinta kaip ge-
riausias metų filmas, jos režisierius Demjenas 
Šazelas (Damien Chazelle) gavo apdovanojimus 
už geriausią režisieriaus darbą bei geriausią ori-
ginalų scenarijų ir kt.

Geriausiu aktoriumi pripažintas Keisis Aflekas 
(Casey Affleck) už vaidmenį filme „Mančesteris 
prie jūros“ („Manchester by the Sea“) ir Natali 
Portman (Natalie Portman), kuri buvo įvertinta už 
vaidmenį kino juostoje „Džekė“ („Jackie“).

Televizijos filmų kategorijoje daugiausiai ap-
dovanojimų - keturis - susišlavė serialas „Ame-
rikietiško nusikaltimo istorija“ („The People  
v. O.J. Simpson: American Crime Story“).

Geriausiu serialu komedijos kategorijoje pri-
pažintas „Silicio slėnis“ („Sili con Valley“), o 
apdovanojimas už geriausią draminį serialą ati-
teko „Sostų karams“ („Game of Thrones“).

Kritikų pasirinkimo apdovanojimus už geriau-
sius kino ir televizijos kūrinius skiria kino kritikus 
ir apie kiną rašančius žurnalistus vienijančios or-
ganizacijos. Istoriškai šie apdovanojimai tiksliau-
siai nuspėja būsimus „Oskarų“ nominantus.
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 20.30  Auksinė daina  19.30  Davido Geringo 
jubiliejaus koncertas

 17.10  Klauskite daktaro 7.40  „Volkeris,
  Teksaso reindžeris“

 21.20  „Toras. Tamsos 
  pasaulis“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 9.35 Ką pasakė Kakė Makė? 
9.50 Senoji animacija. 10.05 „Kalėdų paradas“. 
12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Tai - 
mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Kalėdų senelis ieško žmonos“ (N-7). 22.40 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ 
(N-7). 23.40 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
0.40 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). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 
„Siena nuo barbarų. Limas“. 22.00 Info diena. 
24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 
2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų 
klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk sveikai! 
10.35 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Praeities vaiky-
masis“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie meilę“. 13.25 
„Jumorina“. 13.50 Kartu su visais. 14.50 Mados 
nuosprendis. 16.00 Vakaro naujienos. 16.55 
Vyriška/Moteriška. 18.00 Ledo ritulys. Rusija - 
Čekija. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
Geriausias šefas 2. 0.25 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 „Vargše-
liai giminaičiai“. 13.40 Pėsčiomis. 14.05 Karštais 
pėdsakais. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 
minučių. 20.00 Humoro laida. 22.10 „Nesakyk 
man“. 24.00 „Mes, žemiau pasirašiusieji“.  

 Ren
7.40, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 „Šeimos 
dramos“. 10.30, 19.20 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 12.35 A.Čapman paslaptys. 13.35 „Dar 
ne vakaras“. 14.35 „Gobšumas“. 15.40 „Jumorina“. 
16.05 Tinkama priemonė. 17.10 „Šeimos dramos“. 
21.30 „Mums net nesisapnavo. 0.15 Svarbios 
paskirties byla. 1.00 Fantastika su grifu „Slaptai“. 

 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. Trečia dalis“. 17.05 
Kalbame ir rodome. 18.35 Ypatingas įvykis. 
Tyrimas. 19.00 Ekstrasensai prieš detektyvus. 
20.30 „Inspektorius Kuperis 2“. 22.25 Daugu-
ma. 23.35 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes. 0.35 
„Susitikimo vieta“. 2.35 „Autobusas“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, ne-
praėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
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 TV 
ekspresas. 18.50 Valstybės interesai. 20.25 
Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 0.15 Lenkiškų dainų muzie-
jus, arba vienos dainos istorija. 1.15 Valstybės 
interesai. 1.45 Paslėpti lobiai. 6.30 Prie Tatrų. 

 TV1000
7.10 „Belaukiant amžinybės“. 9.10 „Vėjo nublokš-
ti“. 13.25 „Man tavęs reikia“. 15.35 „Paskutinė 
Mimzė“. 17.25 „Kai ateina ji“. 19.10 „Tai nuti-
ko Manhatane“. 21.10 „Sukti reikaliukai“. 23.20 
„Kaulų kolekcininkas“. 1.25 „Pagrobti ir perduoti“.

 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 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 14.30 Aliaska: šeima iš 
miško. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00 Aliaskos pa-
kraštys. 22.00 Jukono vyrai. 23.00 F.Kastro gyve-
nimas šnipų akimis. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Atjungti nuo tinklo. 9.30, 22.00 Vyrų irštvos. 
10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 
Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00, 24.00 Neįprastas maistas. 21.00 Nekil-
nojamojo turto paieška. 23.00 Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(N-7).
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 
(N-7).

13.00 „Kung Fu Panda“ 
(N-7).

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

nuotaka“ (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 Animacinis f. 

„Turbo“.
21.20 Veiksmo f. „Toras. 

Tamsos pasaulis“ 
(N-7).

23.45 Drama „Netikėtas 
prabudimas“ (N-14).

1.45 Veiksmo drama 
„Amerikietiškas  
apiplėšimas“ (N-14).

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

pingvinai“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

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

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.30 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Pasaulių karas“ 
(N-14).

23.20 Siaubo trileris 
„Požeminis  
garažas“  
(N-14).

1.30 Veiksmo f. 
„Visa griaunantis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.05 Atspėk dainą.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Sportas. 

Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Gamtos inspektoriai.
23.10 Kriminalinė drama 

„Rūkstantys tūzai“ 
(N-14).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
2.55 Atspėk dainą“.
4.05 Auksinis balsas.

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

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

8.25 TV serialas 
„Žurovas“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 Veiksmo f. 

„Univer salus karys. 
Atsiskaitymo diena“.

23.50 Veiksmo trileris 
„Karo menas. 
Išdavystė“ (N-14).

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

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

3.15 Veiksmo f. 
„Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Jaunikliai“.
7.10 Šiandien 

kimba.
8.10 „Kalnų ežerai“.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Marionečių 

šokiai“.
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. 

Orai.
18.55 „Bitininkas“ 

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 

Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Mirtinas šuolis“ 

(N-14).
1.05 „Prirakintas“ (S).
3.05 „Mirtinas šuolis“ 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

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

čio vaikai.
17.30 Muzikos istorijos.
18.10 Poezija. 
18.15 „Aguonų laukas“.
19.10 Durys atsidaro. 
19.30 Violončelininko 

Davido Geringo 
70-ies metų jubilie-
jaus koncertas. 

21.00 „Martos paslaptis“.
22.40 Poezija. 
22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Violončelininko 

Davido Geringo 
70-ies metų jubilie-
jaus koncertas. 

1.30 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.

 8.25  „Žurovas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Kas namie 
šeimininkas?

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.50 „Būrėja“.
13.55 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
15.05 „Stebuklingi vaikai“.
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 „Midsomerio žmogžu-

dystės XVIII. Šventieji 
ir nusidėjėliai“ (N-7).

23.10 Snobo kinas. Drama 
„Šeimos albumas. 
Rugpjūtis“ (N-14).

1.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

2.20 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

3.05 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

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

4.35 „Įtariamieji“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ 
(N-7).

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

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gaudynės“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Romantinė komedija 
„Išsiskyrimas“ (N-7).

0.40 „Vyras su krepšiu“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip 
susigražinti  
seksualumą (1).

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

12.10 „Dingęs 
lūšiukas“.

14.00 Pinigai iš 
nieko (1).

15.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“ (1).

16.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

17.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

18.00 „Noriu šio 
automobilio“.

19.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ (N-7).
21.00 Pagaliau 

penktadienis!  
„Į Romą su meile“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Eichmanas“ 
(N-14).

„PASAULIŲ KARAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2005.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Cruise, Dakota 
Fanning, Tim Robbins.

Džiaukitės kiekviena diena, nes neži-
nia, ar ji nebus paskutinė. Kai į Žemę 
įsiveržia Jie, niekas iš žmonių rasės 
negalėjo net įsivaizduoti, kad tai kada 
nors taps šiurpia realybe. Ferjė šeima 
dar negali patikėti tuo, kas vyksta. 

„NETIKĖTAS PRABUDIMAS“
Drama. Kanada, JAV. 2008.
Režisierius: Bill Maher.
Vaidina: Charlize Theron, 
Nick Stahl, AnnaSophia Robb.

Džeimsas peržengęs dvidešimt, 
bet vis dar elgiasi kaip dvylikame-
tis. Tačiau kai vidury nakties jam 
paskambina vyresnė sesuo Džolin 
ir pasako, kad suėmė jos vaikiną, o ji 
su dukra Tara liko gatvėje, Džeimsas 
pasielgia vyriškai ir jas priglaudžia. 

gruodžio 16 d.

 21.00  „Į Romą su meile“ 10.30  „Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama“ 

 23.10  „Šeimos albumas. 
  Rugpjūtis“

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Laukinės 
Indonezijos salos. 9.10, 14.40, 21.05 Didžiausi ir 
blogiausi. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 
11.55, 0.45 Blogas šuo. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Laukinė prigimtis su Deivu 
Salmoniu. 17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 
22.00 Gyvenimas Žemėje. 20.10 Aš - gyvas. 

 SPoRT1
7.40 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Ma-
jamio „Heat“. 9.45 KOK World Series. Bušido 
kovos. Ryga 2015. 1 d. 12.25 Olandijos „Eredivi-
sie“ futbolo lygos apžvalga. 13.15 NBA krepšinio 
lyga. Orlando „Magic“ - Detroito „Pistons“. 
15.25 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Dešimtoji laida. 15.50 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Bilbao Basket“ - Madrido „Real“. 
2016-12-11. 17.40 NBA Pasaulis. Speciali krep-
šinio laida. 18.10, 20.30 „Penktasis kėlinys“. Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 20.00 
NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. Devintoji 
laida. Premjera. 21.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Naujausios laidos. Premjera. 22.30 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-11. 0.30 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. 2.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Dešimtoji laida. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Olym-
piacos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Darus-
safaka“ - „Real“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Brose Bamberg“ - „Anadolu Efes“. 12.40 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. Pirma diena. 
16.40 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl 5 vietos. Tiesioginė transliaci-
ja. 18.20 Boksas. 19.15 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA - „Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 
21.30 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Fenerbahce“. Tiesioginė transliacija. 23.45 
Rankinis. Europos moterų čempionatas. Pus-
finalis. 3.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
Antroji diena. 

 EURoSPoRT
6.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Škotija. 
7.30, 10.30, 16.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Norvegija. 8.15 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Slovėnija. 9.30, 17.15, 4.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Čekija. 11.15, 14.45, 
24.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Pran-
cūzija. 13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
16.45, 1.30 Sporto linksmybės. 19.45 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Šveica-
rija. 20.55, 23.55 Sporto naujienos. 0.30, 1.45 
Rogučių sportas. Pasaulio taurė. JAV. 

„IŠSISKYRIMAS“
romantinė komeDija. JAV. 2006.
Režisierius: Peyton Reed.
Vaidina: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams.

Meno kūrinių pardavėja Bruk ir gidu dirbantis Garis - buvę įsimylėjėliai. 
Tiesa, vis dar gyvenantys po vienu stogu. Mat nei Garis, nei Bruk nepa-
geidauja išsikraustyti iš buto, kurį jie kartu nuomojo. Netrukus buvęs 
įsimylėjėlių lizdelis virsta mūšio lauku, iš kurio nei viena, nei kita pusė 
tikrai nežada taikiai pasitraukti. Tačiau gyvenimas kupinas netikėtumų.

„UNIVERSALUS KARYS. 
ATSISKAITYMo DIENA“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: John Hyams.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Scott Adkins.

Seniems ir nenumaldomiems Viet-
namo karo veteranams - Andui 
Skotui ir Lukui Deverui - lemta su-
sitikti dar kartą, kad tęstų niekada 
nesibaigiančią kovą. 

LNK
21.00

BTV
21.30

TV3
23.45

TV6
22.30

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Nenugalimasis 

žmogus - voras“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
9.00 „Kempas ir draugai.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Šaunuolis Džokas“.
12.40 „Avalono mokykla“ 

(N-7).
14.20 Filmas šeimai 

„Sniegas“.
16.15 „Simpsonai“ (N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija 

„Vienas  
namuose 3“ (N-7).

21.40 Mokslinės fantasti-
kos f. „Juros periodo 
parkas 3“ (N-7).

23.40 Kriminalinis 
trileris „Naktinis 
skerdynių  
traukinys“ (S).

1.15 Premjera! Komedija 
„Su Naujaisiais 
metais, mamos!“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
8.10 „Sandžėjus ir 

Kreigas“.
8.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
9.00 „Tomo ir Džerio šou“.
9.30 „Ponas Bynas“.
10.00 Animacinis f. 

„Piratai! Nevykėlių 
kompanija“.

11.45 Komedija šeimai 
„Milijonas šventinių 
lempučių“.

13.35 Komedija „Policijos 
akademija 7. Misija 
Maskvoje“ (N-7).

15.15 „Gyvenimo šukės“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Nuotykių komedija 

„Jau atvažiavom?“
21.25 Romantinė komedija 

„Paskutinis tėvų 
išbandymas. Mažieji 
Fokeriai“ (N-7).

23.20 Komedija 
„Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas“.

1.10 Veiksmo trileris 
„Pasaulių karas“ (N-14).

6.05 Klausimėlis.lt.
6.30 Specialus tyrimas.
7.25 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
7.50 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
8.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.15 „Džiunglių knyga 1“.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Plėšrūnai“. 7 d. 
13.00 „Didysis Azijos pen-

ketas“. 5 d. 
13.55 „Prisiminimai apie 

Šerloką Holmsą“.
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis balsas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Romantiška komedija 

„Geriau nebūna“.

 16.00  Popietė su 
Algimantu Čekuoliu

 19.30   „Vienas 
  namuose 3“

ŠeŠtadienis

„JAU ATVAŽIAVOM?“
Nuotykių komedija. JAV, Kanada. 2005.
Režisierius: Brian Levant.
Vaidina: Ice Cube, Nia Long, Aleisha Allen.

Nikas susipažįsta su Suzana. Deja, Suzana priversta likti Vankuveryje darbo 
reikalais - netgi Naujųjų metų išvakarėse. Nikas pasisiūlo atvykti pas ją kartu 
su jos vaikais ir ten atšvęsti Naujuosius metus. Vaikučiai - Alieša ir Filipas - kol 
kas nepripažino nė vieno naujo vyro jų mamos gyvenime. Ir kai atsirado 
tokia proga sudirbti naująjį mamos meilužį, kaip jie tuo nepasinaudos?

rekomenduoja

„MEILEI NEREIKIA ŽODŽIŲ“
RomaNtiNė komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Nicole Holofcener.
Vaidina: Julia Louis-Dreyfus, 
James Gandolfini, 
Catherine Keener.

Išsiskyrusi vieniša motina Eva ištisas 
dienas dirba masažuotoja. Ji sutin-
ka mielą, linksmą ir ją suprantantį 
vyruką Albertą, kuris, pasirodo, taip 
pat neturi antrosios pusės. Besivys-
tant jų romantiniams santykiams, 
Eva susidraugauja su nauja klien-
te Mariana - poete, kuri per daug 
bamba apie savo buvusį vyrą.

„NAKTINIS SKERDYNIŲ 
TRAUKINYS“
kRimiNaliNis tRileRis. JAV. 2008.
Režisierius: Ryuhei Kitamura.
Vaidina: Bradley Cooper, 
Leslie Bibb, Brooke Shields.

Leonas Kaufmanas - pradedantis 
fotografas, nesėkmingai bandantis 
kažkuo išsiskirti iš savo kolegų. Pa-
drąsintas meno galerijos savininkės 
Siuzanos Hof, jis ryžtasi sekti serijinį 
žudiką Raudonmedį. Nepaklausęs 
savo merginos Majos įspėjimų, 
Leo nas nepajunta, kad žudiko per-
sekiojimas jam tampa manija.

„SLENKSTIS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2006.
Režisierius: Chris Gorak.
Vaidina: Rory Cochrane, 
Mary McCormack, Tony Perez.

Los Andžele susprogdinamos kelios 
cheminės bombos. Negalėdamas 
susisiekti su žmona Lekse, Bredas pa-
klauso valdžios nurodymų užsibarika-
duoti namuose. Tačiau netikėtai Leksė 
išdygsta prie namų durų. Įleisdamas 
žmoną vidun, Bredas rizikuoja visus 
namus užkrėsti mirtinais mikrobais.

TV6
22.30

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. 7.00 „Linksmieji 
draugai“. 8.00 Kempas ir draugai. 8.30 „Ma-
žosios kerėtojos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 
10.00 Senoji animacija. 11.00 Mamyčių klu-
bas. 11.30 Kulinariniai triukai. 12.00 Penkių 
žvaigždučių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 17.00 „X Faktorius“ (N-7). 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Ypa-
tinga dovana“ (N-7). 22.45 „Kalėdų senelis 
ieško žmonos“ (N-7). 0.20 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 

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

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30 Naujienos. 6.40 Grok, 
mylimas akordeone! 7.15 Vaikų klubas. 8.00 
„Gudrutės ir gudručiai“. 8.45 Ganytojo žodis. 
9.00, 11.00 Naujienos. 9.10 Idealus remontas. 
10.05 Vaikų klubas. 10.20 Skanėstas. 11.35 
„Jumorina“. 13.25 „Tik nepaleisk manęs“. 16.40 
Vakaro naujienos. 17.55 „Tik nepaleisk manęs“. 
20.00 Laikas. 20.20 Balsas. 23.05 Ledynmetis. 
Naujas sezonas. 1.30 Ledo ritulys. Pirmojo 
kanalo taurė 2016. Suomija - Švedija. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00 Žinios. 7.20 „Kol neiškrito sniegas...“ 9.05 
Šeimos albumas. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.40 Humoro laida. 13.20 „Šaltasis patiekalas“. 
17.00 Jubiliejinis Viktoro Drobyšo vakaras. 
20.00 „Antis viliokė“. 23.55 „Aš lauksiu“. 

 REN
6.45 Pasverti ir laimingi 4. 8.50 „Visiems po 
kačiuką“. 9.20 „Dar ne vakaras“. 14.20 Min-
transas. 15.00 Sąžiningas remontas. 15.50 Pati 
naudingiausia programa. 16.45 „Jaunystės elik-
syras“. 17.45 „Detektyvė“. 21.25 „Jumorina“. 
Juoko festivalis. 23.10 „Kriminaliniai žaidimai“. 
0.45 „Kuras visatai“. 1.35 „Visiems po kačiuką“. 

TV3
23.40

LNK
19.30

BTV
0.10

 10.00  „Piratai! Nevykėlių 
  kompanija“
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6.05 Savaitės kriminalai 
(N-7).

6.30 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.00 Baltijos 

galiūnų  
čempionatas.  
I etapas. Kuršėnai.

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).

18.00 Pasienio sargyba 
(N-7).

18.30 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Veiksmo f. 

„Operacija 
„Kardžuvė“  
(N-7).

0.10 Veiksmo 
trileris „Slenkstis“ 
(N-14).

2.00 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

3.25 Muzikinė kaukė.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė 

Kanada“.
8.30 Kartų kovos.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Arčiau namų. Kauno 

rajonas.
11.00 „Vera“ (N-7).
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Skubus 

iškvietimas. 
Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.25 0 laipsnių.
18.30 „Skubus iškvietimas. 

Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Skubus iškvietimas. 

Nereikalingas  
liudininkas“ (N-7).

21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
1.10 Mafijos kronikos 

(N-14).
2.10 „Vera“ (N-7).
3.40 24/7.
4.25 Mafijos kronikos 

(N-14).
5.05 „Dykumos“.
6.00 „Jaunikliai“.

6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.00 X tarptautinis Balio 

Dvariono jaunųjų 
pianistų ir smuikinin-
kų konkursas. 2 d.

12.45 „Šokių akademija 2“.
13.35 J.Miltinio dramos 

teatro spektaklis. 
Svetlana Aleksijevič. 
„Černobylio malda“.

15.30 Euromaxx.
16.00 „Kredo. 

Demokratas“.
17.00 Grupei „Siela“ - 25 

metai.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Veiksmo drama 

„Donas mirė“ (N-14).
22.50 Koncertuoja V.Urmana 

ir V.Noreika.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“.
7.55 „Būrėja“.
8.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Gelbėkim pingvinus“.
11.00 „Miesto zoologijos 

sodas“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Reičelės Alen Kalėdų 

patiekalai.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.10 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

14.05 Kas namie 
šeimininkas?

15.00 „Akloji“.
16.05 „Būrėja“.
17.10 Vesternas „Mirtina 

klaida“.
19.15 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Jorkšyro žudikas. 

1974-ieji“ (N-14).
23.10 „Karalienė Izabelė“.
0.45 „Kas aprengs 

nuotaką?“
1.45 Drama „Šeimos 

albumas. Rugpjūtis“.
3.40 „Midsomerio žmogžu-

dystės XVIII. Šventieji 
ir nusidėjėliai“ (N-7).

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

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo 

iliuzijų 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 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

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

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

Vietname.
16.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Šiaulių „Šiauliai“. 
Tiesioginė  
transliacija iš Kauno.

19.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Romantinė komedija 
„Meilei nereikia 
žodžių“ (N-7).

0.15 „Sėkmės sala“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 „Noriu šio 
automobilio“.

11.30 Pamiršti vardai. 
Mykolas  
Balinskis.

12.00 „Kai šaukia 
širdis“.

13.00 Pinigai iš 
nieko (1).

14.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

15.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

15.40 „Gintaro 
kambario  
beieškant“ (N-7).

17.45 „Virtuvė“ (N-7).
18.15 Šeimos vakaras. 

„Beilio nuotykiai: 
pasiklydęs  
šuniukas“.

20.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.00 Adelės 
koncertas  
„Live at the Royal 
Albert Hall“.  
2011 m.

22.50 „Kai šaukia širdis“.
23.50 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
0.50 „Elajus Stounas“ 

(N-7).

 22.50  Koncertuoja 
  V.Urmana 

 23.00  „Kartą Rostove...“ 22.05  „Operacija 
  „Kardžuvė“

 21.00  Adelės koncertas 13.10  Anthonis 
  Bourdainas

TV PROGRAMAgruodžio 17 d. 

 NTV Mir
6.20 „Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš at-
minties“. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Ir 
vėl sveiki! 7.50 Gaminame su A.Ziminu. 8.15 
Kūdikio lūpomis. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 11.00 Buto klau-
simas. 12.05 Dvigubi standartai. 13.05 Mūsų 
laikų herojai. 14.05 Važiuosime, pavalgysime! 
15.20 Vieną kartą... 16.00 Milijono verta pa-
slaptis. 18.00 Centrinė televizija. 19.00 Naujos 
rusiškos sensacijos. 20.00 „Inspektorius Ku-
peris 2“. 21.55 Tu nepatikėsi! 22.55 „Tarptau-
tinė pjūklorama“ su Tigranu Keosajanu. 23.45 
„Likimo reportažas“. 1.40 „Savas išdidumas“. 

 TV PoloNia
8.30 Klausimai per pusryčius. 11.50 Poloni-
ja 24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji PL. 
18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 Iš kitos 
pusės. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 
Žinios. 21.45, 3.45 „Maža didžioji meilė“. 22.40, 
4.40 „Mirtis kaip duonos riekė“. 0.45 Koncertas 
35-osioms streiko anglių kasykloje „Wujek“ me-
tinėms. 1.35 Mokome pažinti pasaulį. 

 TV1000
7.10 „Sukti reikaliukai“. 9.20 „Kaulų kolekcinin-
kas“. 11.25 „Tai nutiko Manhatane“. 13.15 „Siun-
tėjas“. 15.05 „Pagrobti ir perduoti“. 17.15 „My-
limųjų žiedas“. 19.10 „Mano gyvenimo žuvis“. 
21.25 „Eliza Greivz“. 23.25 „Brangusis Džonai“. 

 DiscoVery 
10.05 Kovos dėl konteinerių. 10.55 Nekilnojamojo 
turto karai. 11.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
12.40 Sandėlių karai. Kanada. 15.25 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 16.20 Išgyventi drauge. 17.15 
Įveikti baimes su B.Grilsu. 18.10 Amerikos Tarza-
nai. 19.05 Nuogi ir išsigandę. 20.00 Didžiausios 
pasaulio laivų statyklos. 21.00 Motociklai. 22.00 
Plieniniai žirgai. 23.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
7.00, 13.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Gyvenimas 
ant ežero. 10.00, 16.00 Gyvenimas rąstų namelyje. 
11.00, 20.00, 24.00 Parsivesk mane namo. 11.30, 
20.30 Ali Smit kelionė. 12.00 Viešbučių vers-
las. 15.00 Atjungti nuo tinklo. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.30 JAV. Kalėdos ištisus metus. 19.00 
Ekstremalios Kalėdos. 21.00 Endriu Zimernas 
Našvilyje. 22.00 Mažai išmindžiotais takais. 23.00 
Įdomiausios kelionės motociklu.  

 aNiMal PlaNeT
7.25, 19.15 Gyvenimas Žemėje. 8.15, 18.20 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 9.10, 20.10 Dr. Džefas. 
10.05 Laukinės Indonezijos salos. 11.00, 21.05 
Akvariumų verslas. 11.55 Bondai Byčo veterina-
ras. 12.50, 17.25 Liūtų karalienė. 13.45 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 14.40 Gyvenimas su liūtais. 
15.35 Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 
16.30, 0.45 Aš - gyvas. 18.20 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
9.10, 14.45 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. 10.10 NBA Pasau-
lis. 10.40, 17.25 NBA krepšinio lyga. Minesotos 
„Timberwolves“ - Ouklendo „Warriors“ 12.40 KOK 
World Series. Bušido kovos. Naujausios laidos. 
Vilnius 2016-11-19. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 15.45 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - Madrido „Real“. 
19.35 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 20.05 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
20.45 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roter-
damo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 22.45 
Bushido LT. Diena su kovotoju. Julius Mocka. 
23.00 NBA Action. 23.30 NBA Pasaulis. Speciali 
krepšinio laida. 24.00 NBA krepšinio lyga. Finikso 
„Suns“ - Oklahomos City „Thunder“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Pusfinalis. 10.00 Smiginis. Pasaulio čempio-
natas. Antroji diena. 13.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos apžvalga. 14.25 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Stoke“ - „Leicester“. Tie-
sioginė transliacija. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Bromwich“ - „Manchester 
United“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Smi-
ginis. Pasaulio čempionatas. Trečioji diena. 
Tiesioginė transliacija. 1.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos apžvalga. 2.45 Smiginis. Pasau-
lio čempionatas. Trečioji diena. 

 eurosPorT
6.00, 21.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Škotija. 
8.00, 10.30, 16.45, 24.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 8.30, 
15.45, 18.45, 5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Čekija. 9.30 Rogučių sportas. Pasaulio taurė. 
JAV. 11.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Prancūzija. 13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 14.45 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė. 
Austrija. 20.00, 1.30 Žiemos sporto apžvalga. 
20.55, 23.55 Sporto naujienos. 4.00 Sporto 
linksmybės.

 6.35  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 22.05  „Karas ir taika“   22.15  Grupė 
    „Dee & Kamy“

 21.00   „Ana Karenina“

 

 19.30   Žvaigždžių duetai 8.30  Mamyčių klubas

 TV8
6.30 Kultūra+. 7.00 „Linksmieji draugai“. 8.00 
„Mano mažasis ponis“. 9.00 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.30 „Šunyčiai patruliai“. 10.00 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Gardu Gardu. 12.30 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja 
Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 17.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 18.00 „Moterys meluoja geriau“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Kalėdinė nuotaka“. 22.50 „Ypatinga do-
vana“ (N-7). 0.30 „Tėvas Braunas“ (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 Brydės. 11.00 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 Signatarų laiškai. 
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). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 3.20 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas. 7.45 Pa-
driki užrašai. 8.00 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
10.00 „Fiksikai“. 10.25 Fazenda. 11.30 Kas nori 
tapti milijonieriumi? 13.05 „Dėl šeimyninių aplin-
kybių“. 16.00 Ledo ritulys. Pirmojo kanalo taurė 
2016. Rusija - Suomija. Tiesioginė transliacija. 
18.10 „Jumorina“. 20.00 „Visų geriausias!“ 22.00 
Sekmadienio „Laikas“. 23.40 Kas? Kur? Kada? 
0.45 Maksimas Maksimas. 1.45 Ledo ritulys. 
Pirmojo kanalo taurė 2016. Čekija - Švedija. 3.50 
„Šeimyninio gyvenimo scenos“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
7.20 Pats sau režisierius. 8.10 J.Petrosiano hu-
moro laida. 8.40 Rytinis paštas. 9.20, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 
„Išgelbėta meilė“. 16.00 Jaunųjų talentų konkur-
sas. 21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 
23.30 Aleksandras Solženycinas. 0.40 „Šuniškas 
darbas“. 2.25 J.Petrosiano humoro laida. 

 Ren
6.50 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 
7.00-22.10 „Kardas-2“ 1.30 Druska. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 

 nTV MIR
6.30 „Laukinis pasaulis su T.Baženovu“. 7.00, 
9.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 NTV 
stringeriai. 8.25 Valgome namie. 9.20 Pirmo-
ji pavara. 10.00 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 
13.05 „Atsargos pulkininkas 3“. 15.20 „Rževas. 
Nežinoma Georgijaus Žukovo kova“. 17.00 Ty-
rimą atliko... 18.00 „Savaitės apžvalga“ su Irada 
Zeinalova. 19.10 „Tiesa su Aleksandru Gur-
novu“. 20.10 „Inspektorius Kuperis 2“. 22.05 
„Tarpininkas“. 1.55 „Mokslo aplinka. Pavelo 
Lobkovo projektas“. „Gyvenimas už maistą“. 

 TV PolonIa
7.40 Iš kitos pusės. 8.40 Giminės saga. 9.10 
Pasienio kurjeris. 9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Lais-
vasis ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su 
Miodeku. 10.30 Grūdas. 11.00 Animacinis f. 
11.20 Petersburskio muzikos šou. 11.50 „Žirafos 
ir raganosio viešbutis“. 12.40 Turistinė kelionė. 
12.55, 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Vieš-
paties Angelas. 13.45 Reportažas. 14.00 Šv.Mišių 
transliacija. 15.25 Širdis vaikams. Koncertas. 
17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.45 Akis į akį. 21.00, 
3.00 Žinios. 21.45, 3.45 „Ranča“. 22.40, 4.40 
„Bilietas į mėnulį“. 0.40 Kabaretų TOP.

 TV1000
9.10 „Brangusis Džonai“ . 11.10 „Mano gyvenimo 
žuvis“. 13.20 „Prarasta upė“. 15.10 „Kur nuneša 
sapnai“. 17.10 „Kaip mylėtis angliškai?“. 19.10 
„Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“. 21.30 „Her-
cogienė“. 23.25 „Gerbėja“. 1.10 „Vėjo nublokšti“.  

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Stori ir įsiutę. Griausmas. 10.55 Plieniniai žirgai. 
11.50 Motociklai. 12.40 Sandėlių medžiotojai Bri-
tanijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduoto-
jas. 15.25 Paskui klasikinius automobilius. 16.20 
Didžiausios pasaulio laivų statyklos. 17.15 Robotų 
kovos. 18.10 Svajonių automobiliai. 20.00 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 21.00, 2.50 Rėmėjai. 
22.00, 3.40 Šunys: nepapasakota istorija. 23.00, 
4.30 Teleskopai. 24.00, 5.20 Mirtinas laimikis.

 TRaVel
9.00 Gyvenimas ant ežero. 10.00 Gyvenimas rąstų 
namelyje. 11.00 Ekstremalios Kalėdos. 12.00, 19.00 
Viešbučių verslas. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos 
Aliaskoje. 15.00, 20.00 Pamiršta ir palaidota. 16.00 
Turto gelbėtojai. 17.00, 24.00 Vyrų irštvos. 21.00, 
1.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 22.00 Įdomiausios ke-
lionės motociklu. 3.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų 

istorijos“.
7.00 „Vėžliukai 

nindzės“.
8.00 „Ančiukų 

istorijos“.
8.30 Mamyčių 

klubas.
9.00 Kulinariniai 

triukai.
9.30 Penkių 

žvaigždučių būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Sparnuotasis 

desantas“  
(N-7).

12.35 Filmas šeimai 
„Marlis ir aš. 
Šuniukų metai“.

14.25 Filmas šeimai 
„Sniegas 2“.

16.15 „Simpsonai“
(N-7).

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius 

(N-7).
22.30 Veiksmo trileris 

„Nevaldoma  
grėsmė“  
(N-14).

0.25 Veiksmo f. 
„Keršto valanda. 
Atlygis“  
(N-14).

6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Harvis Biksas“.
7.45 „Žybsnis ir stebuk-

lingos mašinėlės“.
8.10 „Sandžėjus 

ir Kreigas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 Sveikatos 

ABC televitrina.
9.30 „Na, palauk!“
10.00 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris 
lobių saloje“.

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

14.10 Pričiupom! (N-7).
14.35 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Komedija 

„Pagirios Las 
Vegase“ (N-14).

0.35 Romantinė komedija 
„Paskutinis tėvų 
išbandymas.  
Mažieji Fokeriai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio 

Peno nuotykiai 2“.
9.25 „Džiunglių knyga 1“.
9.35 „Auklė Mun“.
9.45 „Šikšnosparnis Patas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Bankokas. Angelų 

miestas“.
13.00 „Šokiai laukinėje gam-

toje“. „Išlikimo šokis“.
13.55 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Lietuvos humoro lyga.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Istorinė drama „Ana 

Karenina“ (N-14).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 Veiksmo drama 

„Donas mirė“ (N-14).
1.05 Trumposios žinios.

6.30 Baltijos galiūnų 
čempionatas.  
I etapas. Kuršėnai.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas 

(N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.10 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.05 „Gyvybės galia“.
13.15 Sveikinimai.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.55 „Šuo“ (N-7).
19.00 Veiksmo f. 

„Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio 
pusė“ (N-7).

22.05 „Karas ir taika“ 
(N-7).

23.20 Romantinė komedija 
„Paskutinis šansas 
įsimylėti“  
(N-7).

1.05 Veiksmo f. 
„Operacija 
„Kardžuvė“  
(N-7).

2.45 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio 
pusė“ (N-7).

5.10 „Gyvybės galia“.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Bekraštė 

Kanada“.
8.30 Kaimo 

akademija.
9.00 Šiandien 

kimba.
10.00 „Tigrų sala“.
10.30 „Moterų 

daktaras“  
(N-7).

12.40 „Kartą Rostove...“ 
(N-7).

14.55 „Bekraštė 
Kanada“.

16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio 

pasaulyje  
su V.Mačiuliu.

17.00 Tobulas 
meniu.

18.00 Žinios. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios. 
20.30 „Vera“ 

(N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 24/7.
24.00 „Pėdsakas“

(N-7).
2.00 „Vera“

(N-7).
3.30 „Bekraštė 

Kanada“.
5.10 „Dykumos“.
6.05 24/7.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 

Nemunaitis. 2 d.
6.55 Legendos.
7.40 „Kova už išlikimą“. 

„Vilpišio sugrįžimas“.
8.15 Keliaukim!
8.45 Mokslo sriuba.
9.00 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Rungtynės dėl 3 
vietos. Tiesioginė trans-
liacija iš Jokohamos.

11.00 Baltijos šalių 
orkestrų festivalis.

12.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Finalas. 
Tiesioginė transliacija.

14.30 Šventadienio mintys.
15.00 Atspindžiai.
15.30 Stambiu planu.
16.00 „Keliaukime kartu. 

Černivciai“.
17.00 Telšiai - Lietuvos 

kultūros sostinė 2016. 
Baigiamasis renginys.

17.50 Koncertuoja V.Urmana 
ir V.Noreika.

18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Petro Abukevičiaus 

premijos laureatai 2016.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Dee & Kamy“.
23.15 ARTi.

 20.30  „Vera“

laisvalaikis 2 0 1 6  g r u o d ž i o  1 6 45

gruodžio 18 d.

 21.00  „Šokanti viršuje“ 12.30  Crisso Angelo 
     iliuzijų pasaulis

 10.30    „Gelbėkim 
    pingvinus“

 AnimAl PlAnet
8.15, 18.20, 22.00 Akvariumų verslas. 9.10, 20.10 
Laukinės Indonezijos salos. 10.05 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 11.00 Gyvenimas Žemėje. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50, 17.25 Laukinių 
gyvūnų gelbėtojas. 13.45 Didžiausi ir blogiausi. 
19.15 Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 0.45 
Kalnų pabaisos. 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 

 SPort1
6.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindho-
veno „PSV“ - Deventerio „Go Ahead Eagles“. 8.20 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 10.20 „Penk-
tasis kėlinys“. 11.20 NBA krepšinio lyga. Finikso 
„Suns“ - Oklahomos City „Thunder“. 13.30 Tiesio-
giai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Rio Natura Monbus“. 15.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Arnhemo „Vitesse“. 17.45 Tiesiogiai. Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - 
Eindhoveno „PSV“. 19.30 Tiesiogiai. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia Basket“ - Te-
nerifės „Iberostar“. 21.30 NBA Action. 22.00 NBA 
Pasaulis. Speciali krepšinio laida. 22.30 Tiesiogiai. 
NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los 
Andželo „Clippers“. 1.10 KOK World Series. Bu-
šido kovos. 2.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
6.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Crystal 
Palace“ - „Chelsea“. 8.35 Krepšinis. Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Fenerbahce“. 10.25 Smigi-
nis. Pasaulio čempionatas. Trečioji diena. 14.25 
Futbolas. Anglijos Premier lygos apžvalga. 15.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ - 
„Southampton“. Tiesioginė transliacija. 17.55 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
City“ - „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 19.55 
Rankinis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 
Tiesioginė transliacija. 20.55 Rankinis. Europos 
moterų čempionatas. Mačas dėl 3 vietos. 22.35 
Rankinis. Europos moterų čempionatas. Finalas. 
0.25 Smiginis. Pasaulio čempionatas. Ketvirtoji 
diena. 5.10 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Bournemouth“ - „Southampton“. 

 euroSPort
6.00, 16.45, 21.00 Angliškasis biliardas. Škotija. 
7.30, 12.45, 18.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Čekija. 
8.30, 20.00, 1.30 Žiemos sporto apžvalga. 9.30 
Rogučių sportas. Pasaulio taurė. JAV. 10.15, 13.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 11.30 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 14.30, 19.00, 
24.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 18.30 Šiaurės dvikovė. Pasaulio 
taurė. Austrija. 20.55, 23.55 Sporto naujienos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Tabatos salonas“.
7.55 „Būrėja“.
8.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Gelbėkim 
pingvinus“.

11.00 „Miesto zoologijos 
sodas“.

11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Reičelės Alen 

Kalėdų saldumynai.
12.30 Gardžiausi Merės 

Berės patiekalai.
13.10 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.05 Kas namie 

šeimininkas?
15.00 „Akloji“.
16.05 „Būrėja“.
16.40 Nemarus kinas. 

Komedija „Galima 
pasvajoti“ (N-7).

18.30 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

21.00 „Jorkšyro žudikas. 
1980-ieji“ (N-14).

23.00 Siaubo trileris 
„Pagieža 3“ (S).

0.45 „Kas aprengs 
nuotaką?“

1.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

3.00 „Jorkšyro žudikas. 
1974-ieji“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.35 Crisso Angelo

 iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.05 Jokių kliūčių! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (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 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kėdainių 
„Nevėžis“. Tiesioginė 
transliacija iš Prienų.

19.00 „Bibliotekininkai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 „X failai“ (N-14).
24.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 Pamiršti vardai. 
Mykolas  
Balinskis.

9.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

10.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

11.40 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

12.40 „Ieškotojas“ 
(N-7).

13.40 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

14.40 „Noriu šio 
automobilio“.

15.40 „Aukso žirgas“.
17.15 „Praeities 

paslaptys“  
(N-7).

19.00 Kaip susigrąžinti 
seksualumą (1).

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Šokanti viršuje“ 
(N-14).

23.20 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

0.20 Pinigai 
iš nieko (1).

1.20 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

„PAGirioS lAS VeGASe“
Komedija. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha.

Triukšmingas bernvakaris Las Vegase pavirsta lenktynėmis su laiku, kai 
trys pabroliai atsibudę suvokia, kad jaunikis dingo, ir stengiasi vestuvių 
dieną laiku atvesti jį prie altoriaus. Suprasdami, kad tai jų paskutinis aud
ringas vakarėlis su geriausiu draugu, Dago pabroliai Nuodėmių mieste 
suorganizuoja tokią viengungių puotą, kokios jis niekada nepamirš.

lnK
22.20

„GAlimA PASVAJoti“
Komedija. Prancūzija. 1991.
Režisierius: Pierre Richard.
Vaidina: Pierre Richard, 
Edith Scob, Pierre Palmade.

Milijardierius Šarlis jaučiasi labai 
vienišas, ir vienintelis jo pomėgis 
yra smulkios vagystės iš parduo
tuvių. Kartą skurdžių kvartale jis 
sutinka kirpėją Rašidą. Šis parodys 
turtuoliui naują gyvenimą...

„PASKutiniS ŠAnSAS 
ĮSimYlĖti“
Romantinė Komedija. JAV. 2008.
Režisierius: Joel Hopkins.
Vaidina: Emma Thompson, 
James Brolin, Dustin Hoffman.

Vienoje Niujorko reklamos agentū
rų dirbantis Harvis Šainas savaitgalį 
vyksta į dukters vestuves Londone 
ir prižada savo viršininkui pirmadie
nį būtinai grįžti į darbą. Londone 
Harvio laukia nemaloni staigmena.

„neVAlDomA GrĖSmĖ“
VeiKsmo tRileRis. JAV. 2010.
Režisierius: Tony Scott.
Vaidina: Denzel Washington,
Chris Pine, Rosario Dawson.

Jaunas konduktorius Vilas ir pa
tyręs inžinierius Frenkas sužino 
apie traukinį, gabenantį mirtinus 
chemikalus. Traukinys važiuoja 
į nedidelį miestelį Pensilvanijos 
valstijoje, kur gyvena Vilo šeima...

tV1
16.40

tV3
22.30

BtV
23.20
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

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

(N-7).
13.00 „Kung Fu Panda“ 

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

nuotaka“ (N-7).
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“ 
(N-7).

21.00 TV serialas „Moterys 
meluoja geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo trileris 
„Klastotė“ (N-14).

0.15 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

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

2.15 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

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

pingvinai“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos (N-7).
10.25 Yra, kaip yra (N-7).
11.25 24 valandos (N-7).
12.25 Bus visko.
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 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 Premjera! Trileris 

„Nekviesta viešnia“ 
(N-14).

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

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

1.55 TV serialas 
„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Laisvės vėliavnešiai.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
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 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 „Ispanija. Nenuspėjami 

pokyčiai“ (subtitruota).
23.30 Trumposios žinios.
23.35 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.35 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 16.20  „Šlovės dienos“ 20.00  „Apie mus ir 
  Kazlauskus“

 19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 „Kalėdinė 
nuotaka“. 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Kalėdiniai Džeimio 
Oliverio receptai. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.25 
„Meilė parade“ (N-7). 23.10 „Tikrosios Beverli 
Hilso namų šeimininkės“ (N-7). 0.10 „Apsuk-
rios kambarinės“ (N-14). 1.05 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. 11.20 Savaitės kriminalai (N-7). 
11.45 Ne vienas kelyje. 12.15 „Alfa“ savaitė. 
12.45 Apie žūklę. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Signatarų laiškai. 14.30 Pasivaikščio-
jimai. Naujoji karta. 15.00 Informacinių mitų 
griovėjai. 15.30 „Alfa“ savaitė. 16.05 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.50 Šiandien vakare. 12.00 Naujie-
nos. 12.20 „Apie meilę“. 13.45 „Lauk manęs“. 
14.45 Mados nuosprendis. 15.50 Vakaro nau-
jienos. 16.40 Vyriška/Moteriška. 17.40 Susi-
tuokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas. 21.05 „Ištekėti už Puškino“. 
23.25 Vakaras su Urgantu. 23.55 Pozneris. 0.50 
Vakaro naujienos. 1.05 EURONEWS.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Vargšeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisyk-
lės. 14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 
21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“.

 Ren
7.00 „Firminė istorija“. 7.45, 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 8.45 „Šeimos dramos“. 10.35, 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 11.35 „Detek-
tyvė“. 15.20 „Jumorina“. 16.05 Tinkama prie-
monė. 17.10 „Šeimos dramos“. 21.30 Michailo 
Zadornovo koncertas. 0.30 Ekstrasensų mūšis. 

„ITalIŠKaS aPIPlĖŠIMaS“
Veiksmo trileris. JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė. 2003.
Režisierius: Felix Gary Gray.
Vaidina: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Donald Sutherland.

Intelektualių plėšikų komanda atlieka amžiaus apiplėšimą. Viskas ne-
priekaištingai pavyksta, tačiau komandoje atsiradęs išdavikas viską su-
sižeria sau. Dabar vadeiva Čarlis ir jo gauja trokšta keršto, todėl išdaviko 
pėdomis patraukia į Kaliforniją. Šaltas protas, šiuolaikinės technologijos 
ir nenuspėjama taktika padeda gaujai susigrąžinti prarastą grobį.

BTV
21.30

„KlaSToTĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 1998.
Režisierius: Hark Tsui.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Rob Schneider, Lela Rochon.

Markusas Rėjus, Honkongo ma-
dos dizaineris, ilgą laiką gyvena iš 
klastočių pardavinėjimo. Tik iškilus 
grėsmei, kad pasieksianti rinką 
nauja suklastotų džinsų siunta 
yra su įmontuotomis mikrobom-
bomis, Markusas sutinka padėti 
slaptam agentui Tomiui išsiaiškinti 
drabužių ir batų klastočių tinklą ir 
už jo slypinčius nusikaltėlius. 

„VIZIjoS“
siaubo filmas. JAV. 2015.
Režisierius: Kevin Greutert.
Vaidina: Isla Fisher, Anson 
Mount, Gillian Jacobs.

Prieš metus Ivli buvo patekusi 
į keistą avariją, apie kurią nieko 
neatsimena ir kurioje žuvo kito-
je mašinoje važiavęs berniukas. 
Šį įvykį jauna moteris jau beveik 
pamiršo. Bet greitai ji ima regėti 
vizijas, kurių negali paaiškinti ir 
kurių nemato niekas kitas. Gal tai 
buvusios avarijos pasekmės, o gal 
kažkas iš kito pasaulio? 

„DŽeIKaS, SToRUlIS IR ŠUo“
tV serialas. JAV. 1990.
Režisieriai: Bernard Kowalski, 
Michael Lange.
Vaidina: William Conrad, 
Joe Penny, Alan Campbell.

Jiedu kolegos, labai skirtingi vyrai -  
ekscentriškas storulis prokuroras 
Makeibas, neišskiriamas su savo 
šuniu Maksu, ir mušeika, sumanus 
seklys Džeikas. Kai jiedu kartu ima-
si narplioti sudėtingą nusikaltimą, 
kaltieji neišvengs atpildo. 

TV3
22.30

BTV
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6.10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

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

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

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

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
13.50 „Diagnozė - 

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Veiksmo trileris 

„Itališkas apiplėšimas“.
23.45 Romantinė komedija 

„Paskutinis šansas 
įsimylėti“ (N-7).

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

2.15 „Karas ir taika“ (N-7).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
8.10 Arčiau namų. Kauno 

rajonas.
9.10 „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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.37 Orai.
23.40 Kalėdų skanėstai.
23.45 „Mafijos kronikos“.
0.45 „Tyrėjas 

Saveljevas“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens 

žiurkės“ (N-7).
3.40 „Miestelio 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos istorijos.
6.40 Durys atsidaro. 
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Keliaukim!
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. 
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė).
17.30 Kristijonas Donelaitis.
18.10 Poezija. 
18.15 „Apolinaras“.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Romantiška komedi-

ja „Geriau nebūna“.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos 

vakaras. 
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Reičelės Alen Kalėdų 
patiekalai.

8.15 Reičelės Alen Kalėdų 
saldumynai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Akloji“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Džordžas Džentlis. 
Katedroje“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.50 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.40 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.20 „Tėvas 

Motiejus“ (N-7).
3.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.50 „Jorkšyro žudikas. 
1980-ieji“ (N-14).

5.20 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gaudynės“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Farai (N-7).
23.00 Premjera! Siaubo f. 

„Vizijos“ (S).
0.35 „Rezidentai“ (N-7).
1.40 „Gaudynės“ (N-7).
2.25 „Kaulai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 Pamiršti 
vardai.  
Mykolas  
Balinskis.

12.00 „Nekenčiu 
Valentino  
dienos!“

13.40 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

14.40 „Vaiduoklis“ 
(N-7).

17.00 Pinigai iš 
nieko.

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė 
erdvė“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 „Garsų miestas“ 
(N-7).

23.10 Balticum TV 
žinios.

23.40 „Memento“ 
(N-14).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 20.30  Nuoga tiesa 13.50  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 18.00  „Kaulai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAgruodžio 19 d. 

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos studi-
ja. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 15.25 
„Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 Kalbame ir ro-
dome. 18.50 „Krovinys“. 20.40 „Žudiko profilis 2“. 
22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Pozdniakovas“. 
23.25 „Svetimas rajonas 2“. 1.25 „Susitikimo 
vieta“. 3.25 „Žvaigždžių lenktynės“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Nemu-
no. 8.10, 2.30 Knygų kandys. 8.30, 17.55 Suraiz-
gyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.00 
Gyvoji istorija. Didžiojo karo kariai. 12.35 Iš kitos 
pusės. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 
15.20 Akis į akį. 15.50 Pasienio kurjeris. 16.20 
Lenkų valgiai. 16.40, 6.50 Bravo lenkų kalbai! 
16.55 Zondas 2. 17.30, 2.00 Galerija. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 
23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 0.15 Didysis testas 
apie maistą. 6.30 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
7.10 „Hercogienė“. 9.05 „Gerbėja“. 10.55 „Ar-
timi trečiojo laipsnio kontaktai“. 13.20 „Belau-
kiant amžinybės“. 15.00 „Vėjo nublokšti“. 19.10 
„Pats muša, pats rėkia“. 21.00 „Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“. 24.00 „Mirusi nuotaka“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Kaip tai 
veikia? 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 
10.05, 16.20 Traukiniu į Aliaską. 10.55, 21.00 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Kelionė traukiniu Australijoje. 17.15 Karai 
dėl bagažo. 22.00 Vis dar gyvas. 23.00 Nuogi ir 
išsigandę. 24.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TraVel
6.00 Pilių paslaptys ir legendos. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Vyrų irštvos. 10.00 
Viešbučių verslas. 11.00, 1.00 Didžiosios pamin-
klų paslaptys. 12.00 Nežinoma ekspedicija. 15.00 
Statybos Aliaskoje. 17.00 Neįprastas maistas. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 23.00 Brazilija. 

 aNiMal PlaNeT
8.15, 12.50 Gyvenimas Žemėje. 9.10, 14.40, 
21.05 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 19.15 
Akvariumų verslas. 11.00 Šunys. Konkursas. 
11.55, 0.45 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Aš - gyvas. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00 Dak-
tarė Dy. 20.10 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
7.45 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - 
Los Andželo „Clippers“. 9.55 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
10.55 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valen-
cia Basket“ - Tenerifės „Iberostar“. Vakar. 12.35 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. 14.35 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova 2015. 
17.55 NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - 
Los Andželo „Clippers“. Vakar. 20.00 Road to 
Glory. Kovinio sporto žurnalas. Premjera. 20.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Valencia 
Basket“ - Tenerifės „Iberostar“. . 22.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ - Roter-
damo „Feyenoord“. 0.10 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 2.20 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Vienuoliktoji 
laida. 2.50 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl 3 vietos. 8.40, 19.05 Rankinis. 
Europos moterų čempionatas. Finalas. 10.30 
Smiginis. Pasaulio čempionatas. Ketvirtoji 
diena. 14.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - Rygos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 17.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Avangard“ - „Jokerit“. 20.55, 
3.00 Premier lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 
Tiesioginė transliacija. 23.55 Smiginis. World 
Matchplay turnyras. Penkta diena. Tiesiogi-
nė transliacija. 1.00, 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Sibir“ - Rygos „Dinamo“. 

 eurosPorT
6.00, 11.30, 17.15, 22.00, 1.20, 4.00 Angliška-
sis biliardas. Škotija. 7.45, 5.30, 18.45, 2.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 8.30 
Žiemos sporto apžvalga. 9.30, 4.30 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Čekija. 10.30, 13.30, 16.15, 
20.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Šveicarija. 20.40, 0.15 Sporto 
naujienos. 23.15 FIFA futbolas. 23.45 Sporto 
linksmybės. 24.00 Jojimas. 0.20 Jojimas. FEI 
Pasaulio taurė. Didžioji Britanija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 20.30  „Visi vyrai - 
  kiaulės... 2“

 18.35  Lietuva tiesiogiai  16.25  „Kaip atsiranda 
  daiktai 5“

 23.25  „Da Vinčio 
  demonai 2“

 20.25  „Juodosios 
  našlės“

 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.30 TV Pagalba (N-7). 8.15 „Mažosios ke-
rėtojos“. 8.50 Senoji animacija. 10.10 „Meilė 
parade“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Premjera! 
Džeimio Oliverio Kalėdų vaišės. 17.00 „Apka-
bink mane“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.25 „Kalėdų kepuraitės“ (N-7). 
23.10 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 0.10 „Apsukrios kambarinės“ 
(N-14). 1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Bus 
visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro ragas 
(N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 Auto-
pilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 Dviračio 
šou. 15.20 Pagalbos skambutis (N-7). 16.05 
Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info 
diena. Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk svei-
kai! 10.35 Kontrolinis pirkinys. 11.10 „Kazanovos 
auskaras“. 12.00 Naujienos. 12.20 „Apie meilę“. 
13.45 Kartu su visais. 14.45, 4.35 Mados nuos-
prendis. 15.50 Vakaro naujienos. 16.40, 0.05 Vy-
riška/Moteriška. 17.45 „Susituokime“. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.10 
„Ištekėti už Puškino“. 23.30 Vakaras su Urgantu.  

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Vargšeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisy-
klės. 14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 
21.55 „Mama ne savo noru“. 0.15 „Dovana“. 

 Ren
7.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 8.30 „Šeimos 
dramos“. 10.25 Ekstrasensų mūšis. 12.40, 19.20 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.40 „Dar ne 
vakaras“. 14.45 „Gobšumas“. 15.35 „Jumorina“. 
16.05 Tinkama priemonė. 17.10 „Šeimos dramos“. 
21.30 Michailo Zadornovo koncertas. 23.20 Eks-
trasensų mūšis. 1.10 Fantastika su grifu „Slaptai“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos stu-
dija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigu-
lys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 Apžval-
ga. Ypatingas įvykis. 13.00 „Susitikimo vieta“. 
15.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 17.05 Kalbame 
ir rodome. 18.50 „Krovinys“. 20.40 „Žudiko pro-
filis 2“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Svetimas 
rajonas 2“. 1.05 „Susitikimo vieta“. 3.10 Buto 
klausimas. 4.05 „Gyvas ir negyvas maistas“. 
S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 

 TV PolonIa
7.55, 1.10 Paragauk su Senkevičiumi. 8.30, 17.55, 
2.15 Mažieji pasauliečiai. 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, 4.35 Trumpa 
istorija. 13.35 Žinios. 13.50 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Maža didžioji meilė“. 15.20 Didysis testas 
apie maistą. 17.00 Tradicijų skonis. Adventas. 
17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 
1.35, 5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekmadienis 
su... 19.40 Prie Tatrų. 19.55 „Laimės spalvos“. 
20.25, 6.45 Istorijos aktualijos. 20.45, 2.45 Ani-
macinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.10 TVP žvaigždės. 0.40 
Kažkas matė, kažkas žino. 4.45 „Laimės spalvos“.  

 TV1000
7.05 „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 10.10 „Miru-
si nuotaka“. 11.30 „Pats muša, pats rėkia“. 13.10 
„Sukti reikaliukai“. 15.15 „Kaulų kolekcininkas“. 
17.20 „Tai nutiko Manhetene“. 19.10 „Fortepijo-
nas“. 21.10 „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 0.15 
„Pasimatymas“. 1.35 „Brangusis Džonai“. 

 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 San-
dėlių karai. 9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Trau-
kiniu į Aliaską. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30 Įveikti baimes su B.Grilsu. 17.15 
Karai dėl bagažo. 21.00, 23.00 Mirtinas laimikis. 
22.00 Aukso karštinė. 1.00 Nuogi ir išsigandę. 

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

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „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 „Mažoji 

nuotaka“ (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 drama 

„Šventinės svajos“ 
(N-7).

0.15 TV serialas „Gražuolė 
ir pabaisa“ (N-7).

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

2.15 TV serialas „Kastlas“ 
(N-7).

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

pingvinai“.
7.40 TV serialas 

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

9.35 24 valandos (N-7).
10.25 Yra, kaip yra (N-7).
11.25 24 valandos (N-7).
12.30 KK2 (N-7).
13.20 Būk mano meile! 

(N-7).
14.20 TV serialas 

„Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 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 trileris 

„Žaidėjas“ (N-14).
0.05 TV serialas 

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

(N-7).
1.55 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Šlovės dienos“ (N-7).
10.50 Stilius.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 „Ispanija. Nenuspėjami 

pokyčiai“ (subtitruota).
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 „Šlovės dienos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
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 Stilius.
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 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vyrai - kiaulės... 2“ 
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Griaustinis 

tropikuose“ (N-14).
23.40 Veiksmo trileris 

„Itališkas apiplėši-
mas“ (N-7).

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

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

3.10 Kalbame ir rodome.

6.00 Programa.
6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Kalėdų skanėstai.
7.05 Nuoga tiesa.
9.05 Kalėdų skanėstai.
9.10 „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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.37 Orai.
23.40 Kalėdų skanėstai.
23.45 24/7.
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Vandens žiurkės“.
3.40 „Miestelio 

patruliai“ (N-7).
4.25 „Tyrėjas 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Kristijonas Donelaitis.
6.55 „Likimo valsas“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Grupei „Siela“ - 

25 metai.
14.35 Petro Abukevičiaus 

premijos laureatai 
2016.

15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kūrybos metas. 
18.00 ARTi.
18.15 „Apokalipsė. Pirmasis 

pasaulinis karas“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 

dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Nacionalinis turtas.
21.30 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. „ASVEL 
Lyon-Villeurbanne“ - 
Klaipėdos „Nepūnas“. 

23.30 Istorinė drama „Ana 
Karenina“ (N-14).

1.35 DW naujienos rusų k.
1.45 Dabar pasaulyje.
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gruodžio 20 d. 

 18.00  „Pasaulio 
  ekstremaliausi“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“ 

 6.50  Daktaras Ozas

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šunys. Konkursas. 8.15, 12.50 Dak-
tarė Dy. 9.10, 14.40, 21.05 Didžiausi ir blogiausi. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00 Teisin-
gumas Teksaso valstijoje. 20.10 Gyvačių grožis. 

 SPort1
6.10 NBA krepšinio lyga. Minesotos „Tim-
berwolves“ - Ouklendo „Warriors“. 8.20 NBA 
krepšinio lyga. Finikso „Suns“ - Oklahomos 
„Thunder“. 10.30 „Penktasis kėlinys“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 11.10 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 13.10 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 15.50 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 17.50 NBA krepšinio 
lyga. Finikso „Suns“ - Oklahomos City „Thun-
der“. 20.00 Čempionai LT. Grappling Šakiai 
2016. 20.30 NBA Pasaulis. Speciali laida. 21.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo 
„Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 23.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos krepšinio apžvalga. 23.50 
Road to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 0.20 
KOK World Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Smiginis. World Matchplay turnyras. 
Penkta diena. 11.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Liverpool“. 12.50 Ledo ri-
tulys. KHL. „Sibir“ - Rygos „Dinamo“. 14.50 
Boksas. 15.35 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Olympiacos“. 17.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Arsenal“. 19.15 
Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Žalgi-
ris“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Brose“. Tiesioginė trans-
liacija. 23.40 Smiginis. Pasaulio čempionatas. 
Šeštoji diena. Tiesioginė transliacija. 1.00 Pre-
mier lygos apžvalga. 3.05 Smiginis. Pasaulio 
čempio natas. Šeštoji diena. 

 euroSPort
6.00, 12.30, 4.45 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 7.15, 10.30, 
21.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 
9.30 Fechtavimas. Didžiojo prizo serija. Mek-
sika. 11.15, 13.30, 18.15, 21.00, 4.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 15.30, 
19.00, 2.30 Angliškasis biliardas. Škotija. 17.15, 
1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Suomija. 20.55, 0.25 Sporto nau-
jienos. 23.00, 0.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Čekija. 23.30 Automobilių lenktynės. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.50 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Akloji“.
13.55 „Tėvas Motiejus“.
15.05 „Garfildas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

(N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Tarp moterų“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.45 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.35 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.20 „Tėvas Motiejus“.
3.05 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.50 Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Katedroje“ (N-7).

5.20 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las 

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Gaudynės“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“ 
(N-14).

22.00 Veiksmo trileris 
„Traukinio užgrobi-
mas“ (N-14).

23.50 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Anadolu 
Efes“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo 
įrašas.

1.35 „Gaudynės“ (N-7).
2.25 „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 Pinigai iš 
nieko.

12.40 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

13.40 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

14.40 Pamiršti 
vardai. Mykolas 
Balinskis.

15.10 „Meilei 
reikia dviejų“  
(N-7).

17.00 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00, 22.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Noriu šio 
automobilio“.

21.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

23.00 „Dikensiada“ 
(N-7).

23.40 „Virtuvė“ (N-7).
0.10 „Beorė 

erdvė“ (N-7).

„ŠVentinĖS SVAJoS“
Romantinė dRama. JAV, Kanada. 2013.
Režisierius: Jerry Ciccoritti.
Vaidina: Jennie Garth, Cameron Mathison, Kristin Booth.

Melodė, užsispyrusi darbštuolė, tikisi šventes praleisti su savo draugė-
mis, tačiau bosas išsiunčia pavaldinę į jos gimtąjį miestelį, kad ši įtikintų 
vietinius leisti statyti naują parduotuvę. Užduotis nebus labai lengva, 
nes sutikusi savo artimuosius ir vaikystės meilę Karterį ji pamatys, kaip 
kategoriškai visi nepritaria jos darbovietės užmačioms.

tV3
22.30

„trAuKinio uŽGroBimAS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2002.
Režisierius: Bob Misiorowski.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
 Tomas Arana, Laura Harring.

Specialusis vyriausybės agentas Ža-
kas Kristofas gavo užduotį saugoti 
mokslininkę Galiną Konstantin. Gru-
pė teroristų užgrobia traukinį, kuriuo 
keliauja Žakas ir Galina, ir dabar tik 
Žakas gali apsaugoti visus keleivius.tV6

22.00

„ŽAiDĖJAS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2009.
Režisieriai: Mark Neveldine, 
Brian Taylor.
Vaidina: Gerard Butler, 
Michael C.Hall, Amber Valletta.

Netolimoje ateityje žmoniją užvaldo 
pramogų ir žaidimų manija. Iš senų-
jų, gerųjų kompiuterinių žaidimų 
gimė kraupus hibridas - žaidimų 
personažais tapo gyvi žmonės...lnK

22.15

„GriAuStiniS troPiKuoSe“
komedija. JAV, Didžioji Britanija,
 Vokietija. 2008.
Režisierius: Ben Stiller.
Vaidina: Jeff Kahn, Robert 
Downey Jr., Anthony Ruivivar.

Karščiu alsuojančias džiungles už-
plūsta Holivudo atstovai ir kaip sykis 
toje neįžengiamų atogrąžų miškų 
gelmėje kyla tikras karas. Holivudo 
lepūnėliams tenka imti į rankas tikrus 
ginklus ir stengtis išnešti sveiką kailį.BtV

21.30

rekomenduoja



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

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

(N-7).
15.30 „Itališka meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „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 Filmas šeimai 

„Kalėdos su Hole“ 
(N-7).

0.20 Istorinė veiksmo 
drama „Vikingai“  
(1) (N-14).

1.25 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.20 „Kastlas“ (N-7).

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

pingvinai“.
7.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.30 KK2 (
N-7).

13.20 Būk mano meile! 
(N-7).

14.20 „Mano lemties 
diena“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 KK2 

(N-7).
20.25 Tik nesijuok 

(N-7).
21.30 Žinios. 
22.15 Premjera! 

Veiksmo drama 
„Vendeta“  
(N-14).

0.05 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.00 „Strėlė“ 
(N-7).

1.55 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
10.50 Emigrantai.
11.45 „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 „Šlovės dienos“ 

(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 Drama 

„Karaliaus kalba“ 
(N-7).

0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 11.45  „Nemunu 
            per Lietuvą“

 20.00  Gero vakaro šou  20.25  Tik nesijuok

trečiadienis

„VAIKINAS KALĖDOMS“
Romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Kevin Connor.
Vaidina: Kelli Williams, Patrick Muldoon, Charles Durning.

Holė visai nelaukia Kalėdų. Į tėvų namus jos brolis parsiveš žmoną ir vaikus, o 
ji viena, negalinti pamiršti savo mylimojo. Darbą kitame mieste gavęs Tedas 
be skrupulų metė merginą ir visiškai sudraskė jai širdį. Darbe Holei taip pat 
ne šventinė nuotaika, viskas varo į neviltį. Tad kai į duris pasibeldžia žavingas, 
Kalėdų eglute nešinas vyras, Holė nusprendžia, kad tai jos Kalėdų dovana.

rekomenduoja

TV8
21.30

„PO SAULĖLYDŽIO“
kRiminalinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Salma Hayek, Woody Harrelson.

Maksas Berdetas ir jo gražuolė bend
rininkė Lola traukiasi į Bahamus, ro
jaus salą, kur ruošiasi pradėti naują 
gyvenimą. Jie ką tik pavogė jau ant
rąjį iš trijų garsiųjų Napoleono dei
mantų. Tačiau Stanas, FTB agentas, 
septynerius metus persekiojęs Mak
są, negali patikėti, kad skandalingoji 
kriminalinė porelė nutarė pradėti 
ramų šeimyninį gyvenimą.

„VAGIŲ PASAULIS“
kRiminalinis tRileRis. JAV, 
Vokietija. 2009.
Režisierė: Mimi Leder.
Vaidina: Morgan Freeman, 
Antonio Banderas, Radha Mitchell.

Patyręs Niujorko šulas, profesio
nalus vagis Keitas Riplis pakviečia 
Majamio gatvės vagišių Gabrielį 
Martiną dirbti kartu. Jų tikslas  
pavogti du legendinius Faberžė 
kiaušinius, kurių kiekvienas juo
dojoje rinkoje vertas mažiausiai 
dvidešimties milijonų dolerių. 
Gabrieliui tai pasakiški pinigai.

„KALĖDOS SU HOLE“
Filmas šeimai. JAV, Kanada. 2012.
Režisierius: Allan Arkush.
Vaidina: Mauralea Austin, Adam
Baldwin, Naomi Blackhall-Butler.

Megė atsikrausto į mažą miestelį 
ramioje Vašingtono valstijoje. Ji 
trokšta užsigydyti širdies žaizdas 
ir pamiršti, kaip buvo palikta prie 
altoriaus. Miestelyje Megė sutinka 
žavingą kavinukės savininką. Abu 
turi po rūpestį: ji nori išsivaduoti iš 
buvusių santykių, jis  iš dabartinių. 

BTV
21.30

TV6
22.00

TV3
22.30

 TV8
6.20 TV Pagalba (N-7). 8.10 „Mažosios kerėto-
jos“. 8.45 Senoji animacija. 10.10 „Kalėdų ke-
puraitės“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ (N-7).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Kalėdos 
Džeimio namuose. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animaci-
ja. 21.30 „Vaikinas Kalėdoms“ (N-7). 23.20 
„Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“  
(N-7). 0.20 „Apsukrios kambarinės“ (N-14). 
1.15 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 „Siena 
nuo barbarų. Limas“. 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Ne vienas kelyje. 13.15 24 valandos (N-7). 
14.00 Beatos virtuvė. 14.50 Dviračio šou. 15.20 
KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra (N-7). - 17.00 
Info diena. 21.00 Info diena. Dienos komenta-
ras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30, 2.30 Info 
diena. 

 PBK
6.00, 1.05 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 15.50, 
0.50 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.20 Gyvenk sveikai! 10.45 Kontrolinis pirkinys. 
11.10 „Kazanovos auskaras“. 12.20 „Apie meilę“. 
13.45 Kartu su visais. 14.45, 4.40 Mados nuosp-
rendis. 16.40, 24.00 Vyriška/Moteriška. 17.45 Su-
situokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.10 „Ištekėti už Puškino“. 23.30 
Vakaras su Urgantu. 1.35 Pasverti ir laimingi 3. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Vargšeliai giminaičiai“. 13.40 Gyvenimo taisyk-
lės. 14.05 Karštais pėdsakais. 16.40 Tiesioginis 
eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sava svetima“. 
21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“.  

 REN
8.35 „Šeimos dramos“. 10.35 Ekstrasensų mūšis. 
12.50 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.50 
„Dar ne vakaras“. 14.55 „Gobšumas“. 16.10 Tin-
kama priemonė. 17.10 „Šeimos dramos“. 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 22.30 Fan-
tastika su grifu „Slaptai“. 23.30 Ekstrasensų mūšis. 
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6.35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (N-7).

7.30 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Šuo“ (N-7).
9.30 Mistinės istorijos 

(N-7).
10.30 „Sudužusių 

žibintų gatvės“ 
(N-7).

11.35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

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

14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

gatvės“ (N-7).
19.30 Gyvenimiškos 

istorijos.
20.30 „Visi vyrai - 

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

(N-7).
21.30 Kriminalinė komedija 

„Po saulėlydžio“ 
(N-7).

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

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

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Kalėdų skanėstai.
7.05 Auksinė daina.
9.05 Kalėdų skanėstai.
9.10 „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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“

(N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Mafijos kronikos“ 

(N-14).
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Kalėdų skanėstai.
23.45 Patriotai (N-7).
0.45 „Tyrėjas Saveljevas“ 

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

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys 

pasauliai.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 IQ presingas.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Pirma-

sis pasaulinis karas“. 
13.05 Septynios Kauno 

dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pradėk nuo savęs.
14.35 „Keliaukime kartu. 

Černivciai“.
15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. 
18.15 „Planetų gidas“. 
19.05 „Apolinaras“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 „Midsummer Vilnius 

2016“. „Opera po 
žvaigždėmis“.

21.30 FIBA krepšinio čem-
pionų lyga. „Iberostar 
Tenerife“ - Utenos 
„Juventus“. Transliacija 
iš Tenerifės.

23.30 Elito kinas. „Penktas 
kvartete“ (N-14).

1.10 DW naujienos rusų k.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Anthonis 
Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ 
(N-7).

10.45 „Čiauškutė“ 
(N-7).

12.45 „Būrėja“.
13.20 „Akloji“.
13.55 „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 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Gaivaus oro gūsis“ 
(N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.35 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

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

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

(N-7).
20.00 „Univeras. 

Naujas bendrikas“ 
(N-7).

20.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.00 „Naša Raša“
(N-14).

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

0.05 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.40 „Gaudynės“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

11.30 „Smulkūs 
sukčiai“.

13.15 „Kai šaukia 
širdis“.

14.15 „Dikensiada“ 
(N-7).

14.55 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.55 „Aukso žirgas“.
17.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Paslapčių 

namai“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Pinigai iš nieko.
21.30 „Beribis 

pasaulis“  
(N-14).

22.30 Balticum TV 
žinios.

23.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

24.00 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

1.00 „Kai šaukia 
širdis“.

 21.30  FIBA krepšinio 
    čempionų lyga

 18.50   Kalėdų skanėstai 16.55    „Muchtaro 
    sugrįžimas“

 20.30  Pinigai iš nieko 17.00   „Kobra 11“ 20.00    „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAgruodžio 21 d.

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos 
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 „Krovinys“. 20.40 
„Žudiko profilis 2“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 „Svetimas rajonas 2“. 1.05 „Susitikimo 
vieta“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30, 17.55, 2.15 Povandeninė ABC. 8.40, 
18.05, 2.25 Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 24. 
12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.25, 0.15 „Mažiau žinomas Senkevičius“. 
16.25 Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 
17.30, 1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Baltijos jūra. 19.25, 1.10 Rytų studija. 19.55 
„Laimės spalvos“. 20.25, 6.30 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 4.45 
„Laimės spalvos“. 6.45 Yra tokia vieta. 

 TV1000
10.15 „Pasimatymas“. 11.45 „Fortepijonas“. 13.20 
„Eliza Greivz“ (N-7). 15.15 „Brangusis Džonai“ (N-7). 
17.05 „Mano gyvenimo žuvis“ (N-7). 19.10 „Debesų 
žemėlapis“ (N-14). 22.10 „Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“. 1.30 „Gerbėja“. 3.20 „Hercogienė“. 

 DiscoVery 
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Likviduotojas. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 
10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Motociklai. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 
2.50 Paskui klasikinius automobilius. 22.00, 3.40 
Nesėkmių garažas. 23.00, 4.30 Plieniniai žirgai. 
24.00 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Didžiausios pa-
saulio laivų statyklos. 1.55 Mega pervežimai. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
9.00 Vyrų irštvos. 10.00, 22.00, 3.00 Viešbučių 
verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 
15.00 Statybos Aliaskoje. 17.00 Neįprastas 
maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas Ameri-
kos maistas. 23.00, 4.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
9.10, 14.40 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bon-
dai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aliga-
torių tramdytojai. 16.30 Gyvačių grožis. 17.25, 
23.50, 5.02 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Dr. Džefas. 20.10, 3.25 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 21.05 Pavojingų gyvūnų medžiotojas. 

 sPorT1
7.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Rio Natura Monbus“. 10.00 Bushido LT.
Diena su kovotoju. Julius Mocka. 10.15 NBA krep-
šinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los Andželo 
„Clippers“. 12.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 13.00 NBA Pa-
saulis. Speciali krepšinio laida. 13.30 KOK World 
Series. Bušido kovos. Naujausios laidos. 15.00 
KOK World Series. Bušido kovos. Ryga 2015. 1 d. 
17.50 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Rio Natura Monbus“. 19.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Vienuoliktoji laida. 20.00 
Čempionai LT. Golfas. 21.00 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga sezonui įpusėjus. 21.30 
NBA krepšinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los 
Andželo „Clippers“.m23.10 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 0.10 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
„Spartak“. 9.05 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Žalgiris“. 10.55 Smiginis. Pasaulio čem-
pionatas. Šeštoji diena. 14.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Avangard“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė trans-
liacija. 17.30 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ -
„Jokerit“. 19.30 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbah-
ce“ - „Darussafaka“. Tiesioginė transliacija. 21.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Barcelona“. 
Tiesioginė transliacija. 23.30 Krepšinis. Euroly-
ga. „Maccabi“ - CSKA. 1.20 Trans World Sport 
žurnalas. Kalėdinė laida. 2.55 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. Septintoji diena. 

 eurosPorT
6.00, 11.30, 16.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Italija. 7.15, 12.45, 18.45, 22.00, 5.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 
8.00, 0.05 Angliškasis biliardas. Škotija. 9.30, 
17.15, 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 10.30 Automobilių 
lenktynės. 13.30 Slidinėjimas. FIS Pasaulio 
taurė. Austrija. 14.30, 19.45, 22.45, 3.00, 5.45 
Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. Italija. 18.15 
Sporto linksmybės. 19.40, 23.55 Sporto naujie-
nos. 21.00, 2.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Čeki-
ja. 4.00, 4.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  21.30  Kartų kovos  14.05    Euromaxx 18.00  Kas ir kodėl? 19.30  Valanda su Rūta 16.30  TV Pagalba

  TV8
6.20 TV Pagalba (N-7). 8.05 „Šunyčiai pa-
truliai“. 8.40 Senoji animacija. 10.05 „Vaiki-
nas Kalėdoms“ (N-7). 12.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džei-
mio Oliverio Kalėdos. 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. 21.10 Premjera! 
Romantinė drama „12 kalėdinių dovanų“ (N-7). 
23.00 „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimi-
ninkės“ (N-7). 24.00 „Apsukrios kambarinės“ 
(N-14). 0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

  Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 
12.40 Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 
13.55 „Siena nuo barbarų. Limas“. 14.50 Dvi-
račio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.05 Yra, kaip yra
(N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Die-
nos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info 
diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 
0.30, 2.30 Info diena. 

  PBK
6.00, 0.55 EURONEWS. 6.30, 9.00, 14.00, 15.45 
Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 9.20 
Gyvenk sveikai! 11.00 Rusijos prezidento Vla-
dimiro Putino spaudos konferencija. Tiesioginė 
transliacija. 14.15 „Jumorina“. 16.40, 3.15 Mados 
nuosprendis. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 
Brangi laida. 21.20 „Ištekėti už Putino“. 23.30 
Vakaras su Urgantu. 0.10 „Žvelgiant į naktį“.  

  RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 14.00, 19.00 Naujienos. 11.00 Rusijos prezi-
dento V.Putino spaudos konferencija. 16.40 Tiesio-
ginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sava sveti-
ma“. 21.55 Vakaras su V.Solovjovu. 0.25 „Dovana“.

  Ren
8.30 „Šeimos dramos“. 10.30 Ekstrasensų mūšis. 
12.35 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.35 
„Dar ne vakaras“. 14.35 „Gobšumas“. 15.40 „Ju-
morina“. 16.10 Tinkama priemonė. 17.10 „Šeimos 
dramos“. 19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 
20.25 Kviestinė vakarienė. 21.30 A.Čapman pa-
slaptys. 22.30 Kosminių istorijų diena. 23.30 Eks-
trasensų mūšis. 1.15 Fantastika su grifu „Slaptai“. 

  nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.10 Naujas rytas. 6.30 Julijos Vysockajos 
studija. 7.05 „Muchtaro sugrįžima 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 „Krovinys“. 20.40 
„Žudiko profilis 2“. 22.45 Dienos apžvalga. 
23.15 „Svetimas rajonas 2“. 1.05 „Susitikimo 
vieta“. 3.05 Vartotojų priežiūra. 

  TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Rytų studija. 8.30, 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 12.10, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.40, 23.15, 5.50 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50 
„Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 
„Gyvenimo egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 
1.45 Galerija. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.
pl“. 19.20 Gyvoji istorija. Didžio karo kariai. 
19.55 „Laimės spalvos“. 20.25 Kultūros informa-
cija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.05 Humoras serijomis. 0.40 Verta kalbėti.

  TV1000
8.00 „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 
11.25 „Debesų žemėlapis“. 14.25 „Hercogienė“. 
16.35 „Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“. 19.10 
„Pėdsakai“. 21.10 „Nematoma pusė“. 23.25 „Se-
lestė ir Džesis amžinai“. 1.05 „Mirusi nuotaka“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 6.35, 7.50, 
20.00 Kaip tai veikia? 7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 
8.40, 17.40, 22.00, 3.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Likviduotojas. 10.05 Traukiniu į Aliaską. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 
19.05, 5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 
Išgyventi su Edu Stafordu. 17.15 Karai dėl bagažo. 
21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Senienų 
medžiotojai. Didžioji Britanija. 24.00 Nemėginkite 
pakartoti. 1.00 Gatvių lenktynės.

  TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 
Vyrų irštvos. 10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 2.00 
Nežinoma ekspedicija. 15.00 Statybos Aliaskoje. 
17.00 Neįprastas maistas. 18.00, 24.00, 5.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Ali Smit 
kelionė. 23.00, 4.00 Mažai išmindžiotais takais. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Nuotykių metas“ 

(1) (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 „Mažoji nuotaka“ 

(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 Romantinė komedija 

„Kalėdinių sausainių 
konkursas“.

0.15 Istorinė veiksmo 
drama „Vikingai“  
(2) (N-14).

1.20 „Hubertas ir Staleris“ 
(N-7).

2.15 „Kastlas“ (N-7).

6.20 „Visatos broliai“.
6.50 „Tomas 

ir Džeris“.
7.15 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.40 „Volkeris, 

Teksaso  
reindžeris“  
(N-7).

9.35 24 valandos 
(N-7).

10.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.30 KK2 
(N-7).

13.20 Būk mano meile! 
(N-7).

14.20 „Mano lemties 
diena“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios. 
19.30 Valanda 

su Rūta.
21.30 Žinios. 
22.15 Veiksmo f. 

„Trintukas“  
(N-7).

0.35 „Mentalistas“ 
(N-7).

1.30 „Strėlė“ 
(N-7).

2.20 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.00 „Šlovės dienos“ (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 „Šlovės dienos“ 

(N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien
19.00 2016 metų Lietuvos 

sporto apdovanojimai. 
Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus.

20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 „Mano miestas“. 

Neringa.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Istorinė drama 

„Sudegintos sielos“ 
(N-7).

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).

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

7.30 „Tokia tarnyba“ 
(N-7).

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

9.30 Mistinės istorijos 
(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“ 
(1) (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 „Farų karai“ (N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Vienveidis“  
(N-7).

23.15 Kriminalinė komedija 
„Po saulėlydžio“ 
(N-7).

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

1.50 „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

6.04 TV parduotuvė.
6.20 „Jaunikliai“.
7.00 Kalėdų skanėstai.
7.05 Patriotai (N-7).
8.05 „Bekraštė Kanada“ 

(1).
9.05 Kalėdų skanėstai.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.20 Melodrama 

„Pakalbėsim, kai 
grįši“ (1).

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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Kalėdų skanėstai.
23.45 Nuoga tiesa.
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 Šventadienio mintys.
6.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
6.55 „Likimo valsas“.
8.00 Nes man tai rūpi.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Planetų gidas“. 

3 d. „Saturnas“.
13.00 XXII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis. „Carlos 
Johnson Blues Band“.

14.05 Euromaxx.
14.35 Prezidento Kazio 

Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. 
„Kredo. demokratas“.

15.30 „Likimo valsas“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 5“.
16.50 Menora.
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.20 Amžininkai. 

Vilniaus byla.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ (N-7).
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Tragikomedija „Ką 

padariau, kad to 
nusipelniau?“ (N-14).

22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Lietuvos kamerinio 

orkestro koncertas. 
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gruodžio 22 d.

 14.15   „Noriu šio
   automobilio“  

 23.50  Eurolygos 
    rungtynės

 7.45  „Kas namie 
  šeimininkas?“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 „Kas namie 
šeimininkas?“

8.45 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

9.50 „Superauklė“ 
(N-7).

10.40 „Čiauškutė“ (N-7).
12.35 „Būrėja“.
13.10 „Akloji“.
13.40 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.40 „Peliuko Perio 

nuotykiai“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ 

(N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 „Įtariamieji“ 

(N-14).
22.45 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.20 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
2.00 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
2.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“

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

(N-7).
10.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“ (N-7).
13.00 „Saša ir Tania“ 

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

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo trileris 

„Gynybos kodas“ 
(N-14).

23.50 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Kazanės „Unics“. 
Vaizdo įrašas.

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

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
11.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
12.30 „Praeities 

paslaptys“  
(N-7).

14.15 „Noriu šio 
automobilio“.

15.15 „Krabatas: 
burtininko 
mokinys“  
(N-7).

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 „Beribis 
pasaulis“  
(N-14).

24.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

1.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

  AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Dr. Džefas. 9.10, 14.40 Pavojingų gyvū-
nų medžiotojas. 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, 20.10, 3.25 
Pavojingiausios JAV gyvatės. 17.25, 23.50, 5.02 
Krokodilų ataka. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Laukinės 
Indonezijos salos. 21.05 Gepardo pėdsakais. 

  SPort1
5.50 NBA Pasaulis. 6.20 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 8.20 NBA krepšinio lyga. Finikso 
„Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 10.30 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ - 
Arnhemo „Vitesse“. 12.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - „Rio Natura Monbus“. 
13.10 „Penktasis kėlinys“. 14.10 Rusijos „Premier“ 
futbolo lygos apžvalga. 14.40 Road to Glory. Kovi-
nio sporto žurnalas. 15.10 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. 16.20 NBA krepšinio lyga. 
Finikso „Suns“ - Oklahomos „Thunder“. 18.20 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 20.00 „Penk-
tasis kėlinys“. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lygos apžvalga. Premjera. 22.00 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Majamio „Heat“. 24.00 
NBA krepšinio lyga. Minesotos „Timberwolves“ - 
Ouklendo „Warriors“. 2.10 NBA Pasaulis.

  ViASAt SPort BAltic
6.55 Eurolyga. „Maccabi“ - CSKA. 8.45 Eurolyga. 
„Fenerbahce“ - „Darussafaka“. 10.35 Trans World 
Sport žurnalas. 11.35 Anglijos premier lygos žur-
nalas. 12.05 KHL. „Metallurg“ - „Jokerit“. 14.05 
Eurolyga. „Baskonia“ - „Barcelona“. 15.55 KHL. 
„Avangard“ - Rygos „Dinamo“. 17.55 Rankinis. 
Europos moterų čempionatas. Finalas. 19.45 Eu-
rolyga. „Žalgiris“ - „Unics“. Tiesioginė transliaci-
ja. 22.00 Eurolyga. „Brose“ - „Olympiacos“. 23.50 
Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Real“. 1.40 Anglijos 
premier lygos žurnalas. 3.00 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas. Aštuntoji diena. 

  euroSPort
6.45, 16.45, 2.15 Sporto linksmybės. 7.30 FIFA 
futbolas. 8.00, 16.00, 18.00, 0.45 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 8.30 Slidinėjimas. 
FIS Pasaulio taurė. Italija. 9.30, 17.15, 1.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Norve-
gija. 10.15 Angliškasis biliardas. Škotija. 11.30, 
19.50, 22.45 Slidinėjimas. FIS Pasaulio taurė. 
Italija. 12.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Švedija. 
13.30, 22.45, 3.00, 5.45 Slidinėjimas. FIS Pasau-
lio taurė. Italija. 18.30, 21.00, 0.05, 5.00 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. Italija. 19.40, 23.55 
Sporto naujienos. 2.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Čekija. 4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 

 

„KAlĖDiniŲ SAuSAiniŲ KonKurSAS“
Romantinė komedija. Kanada. 2014.
Režisierė: Christie Will.
Vaidina: Erin Krakow, David Haydn-Jones, Alan Thicke.

Kristė ir Penė konkuruoja nuo pat vaikystės. Nors dabar jos abi jau mo-
kytojos ir dirba vienoje mokykloje, o vaikiškos kovos seniai praeityje, 
moterys nenustoja rungtyniauti. Artėja Kalėdos ir naujas ypatingas 
renginys - mokytojų kepinių konkursas. Kristė labai nori laimėti pagrin-
dinį prizą - nemokamą kelionę visai klasei, tačiau virtuvėje ji beviltiška.

tV3
22.30

rekomenduoja

„VienVeiDiS“
Veiksmo tRileRis. JAV. 2001.
Režisierius: James Wong.
Vaidina: Jet Li, Carla Gugino, 
Delroy Lindo.

Policininkas Gabrielius susiduria su 
savo tamsiąja puse, su atklydusiu iš 
kitos visatos, iš paralelinio pasaulio 
kosminiu dvyniu, kuris siekia Gab-
rielių sunaikinti. Atklydėlį vejasi du 
ano pasaulio tvarkdariai.

„trintuKAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Chuck Russell.
Vaidina: Vanessa L.Williams, James
Caan, Arnold Schwarzenegger.

Liudininkų apsaugos programoje 
dirba Džonas Krugeris. Jo užduotis - 
garantuoti liudytojui visišką slap-
tumą. Li Kulen, ginklų gamybos 
tinklo aukšto rango darbuotoja, 
liudija prieš savo bosą, kaltindama 
jį stambiomis aferomis. 

„GYnYBoS KoDAS“
Veiksmo tRileRis. JAV, Jungtinė
Karalystė, Belgija. 2013.
Režisierius: Kasper Barfoed.
Vaidina: John Cusack, Malin
Akerman, Liam Cunningham.

Po Antrojo pasaulinio karo visa žval-
gybinė informacija yra perduoda-
ma skaičiais. Atokioje CŽV valdomo-
je stotyje užkoduotus pranešimus 
diktuoja mergina, vardu Ketrina.tV6

22.00

lnK
22.15

BtV
21.30



Kinas

„Auksinių gaublių“ apdovanojimų nominantai

Aktorius Donas Šydlas (Don 
Cheadle) paskelbė „Auksinių 
gaublių“ nominacijas

EPA-Eltos nuotr.

Paskelbus „Auksinių gaublių“ apdo-
vanojimų nominantus paaiškėjo, kad 
daugiausia statulėlių, net septynias, 
pretenduoja susižerti miuziklas  
„Kalifornijos svajos“ („La La Land“).

Režisieriaus Demjeno Šazelo (Damien 
Chazelle) filmas nominuotas geriausio miuzi-
klo ir geriausios komedijos kategorijose, pa-
grindiniai filmo aktoriai Ema Stoun (Emma 
Stone) ir Rajanas Goslingas (Ryan Gosling) 
rungiasi geriausių aktorių kategorijose. D.Ša-
zelas taip pat nominuotas geriausio režisie-
riaus apdovanojimui, filmas nominuotas ir ge-
riausio originalaus scenarijaus, geriausios mu-
zikos ir geriausios dainos kategorijose.

Brandi drama „Mėnesiena“ („Moon-
light“) apdovanojimų ceremonijos vakarą 
gali susišluoti net šešias statulėles, pre-
tenduoja gauti geriausio draminio filmo 
apdovanojimą. Filme vaidinanti aktorė 
Naomi Haris (Naomie Harris), atliekanti 
nuo narkotikų priklausančios moters 

vaid menį, nominuota geriausios antrojo 
plano aktorės apdovanojimui.

Juosta „Mančesteris prie jūros“ („Man-
chester by the Sea“) pretenduoja gauti pen-
kis apdovanojimus - geriausio draminio fil-
mo, geriausio originalaus scenarijaus, filmo 
režisierius Kenetas Lonerganas (Kenneth 
Lonergan) - geriausio režisieriaus, aktorius 
Keisis Aflekas (Casey Affleck) nominuotas 
geriausio aktoriaus apdovanojimui, o Mišelė 
Viljams (Michelle Williams) - geriausios ant-
rojo plano aktorės kategorijoje.

„Auksinių gaublių“ apdovanojimuose ap-
dovanojamos ir TV laidos, serialai. BBC se-
rialas „The Night Manager“ nominuotas dau-
giausiai kategorijų, apdovanojimus susišluo-
ti pretenduoja serialo aktorė Olivija Kolman 
(Olivia Colman), Tomas Hidlestonas (Tom 
Hiddleston) ir Hju Loris (Hugh Laurie).

„Auksinių gaublių“ apdovanojimų cere-
monija vyks sausio 8-ąją Los Andžele, o 
ceremoniją ves komikas Džimis Falonas 
(Jimmy Fallon).

Eltos inf.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 13.20, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16-22 d. 10.30 val.
„Blogasis santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.40, 16, 18.20, 20.40 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
15.50, 21.45 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18 d. 13.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 13.10, 15.40, 19.20, 21.50 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 14.30, 16.10, 18.50, 21.35 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 10.10, 12, 12.50 val. (12 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-22 d. 11, 13.30, 16.05 val. (18 d. 13.30 val. 
seansas nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 18.10, 21 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
16-22 d. 16.20, 18.40 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d.  
10.20 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 16-22 d. 10.50, 17 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13, 19.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 11.20 val.
„sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
16-22 d. 21.10 val.

„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 16, 18, 20, 
22 d. 18 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 17, 19, 21 d. 18 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 16-22 d. 20.50 val.
„Zooptropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.10 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 16-22 d. 12.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 12, 15, 18, 21 val.
„Blogasis santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.35, 15.50, 18.10, 20.30 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
11.30, 15.50, 18, 20.15 val.
„spragtukas“ (baletas) - 18 d. 17 val. (Tiesioginė trans-
liacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
Žvaigždžių karai. ii maratonas (specialus renginys, 
N-13) - 16 d. 11 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18 d. 12.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 13.10, 16.20, 19.10, 21.45 val. (18 d. 16.20 val. 
seansas nevyks).
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 14.55, 17.50, 20.40 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 14, 16.30, 21.10 val. (22 d. 16.30 val. seansas 
nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 11.10, 12.20, 16.30 val. (16, 18 d. 
11.10 val. seansas nevyks; 18 d. 12.20 val. seansas 
nevyks; 16-17 d. 16.30 val. seansas nevyks).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18-22 d. 13.50 val.

„Moana“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 17 d. 
11.30 val.
„naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-22 d. 
15.35, 18.55, 21.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d. 12.15, 
18.15 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 16-22 d. 
15.15 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 16-22 d. 13.20, 18.20 val.  
(18-19 d. 13.20 val. seansas nevyks).
„sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
16-22 d. 21.20 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 17-18 d. 11.05 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-18 d. 11 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 17, 20 d. 
18.45 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 19, 21 d. 18.45 val.
„Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių“ 
(romantinė komedija, JAV, N-13) - 17, 19, 21 d. 21.25 val.
„Švyturys tarp dviejų vandenynų“ (drama, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 18, 20 d.  
21.25 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 16-22 d. 11 val.
„Žuvytė Dorė“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 13.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 16, 21 d. 
17 val. 18 d. 15.50 val. 19 d. 15 val. 20 d. 18.50 val.
„namų slauga“ (komiška drama, Čekija) - 16, 21 d. 
19.10 val. 18 d. 20.10 val. 20 d. 21 val. 22 d. 17 val.

Gąsdinančiai įtaigus ir realistiškas siau-
bo filmas „Įsikūnijęs blogis“ atskleidžia šiur-
pią egzorcistų darbo kasdienybę. Netikėtai 
pasikeitęs vienuolikmečio berniuko elgesys 
rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie krei-
piasi į specialistus. Vėliau - ir į egzorcistus. 
Tačiau vaikui padėti nebegali niekas.

Vienintelė likusi viltis - daktaras Setas, 
kurį vaidina Aronas Ehartas (Aaron Eck-
hart). Priešingai nei daugelis įprastų egzor-
cistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų 
ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą 
žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus 
sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo 
žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti 
jo galvoje ir kūne tūnančius demonus.

Nors daktaras Setas yra itin patyręs, 
vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiau-
siu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakim-
ba jo paties gyvybė...

„Forum Cinemas“ inf.

Filmo žvaigždė - Aronas Ekhartas 
(Aaron Eckhart)

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Įsikūnijęs blogis“
„Incarnate“

Kino teatruose nuo gruodžio 16 d.

n siaubo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: Brad Peyton

n Vaidina: Aaron Eckhart, David Mazouz, 

Catalina Sandino Moreno, Carice van Houten, 

Mark Henry ir kiti

n iMDB: 5,4/10

Premjera
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„Seklūs vandenys“ (juodoji komedija, Prancūzija, 
Vokietija) - 16, 21 d. 21 val. 17 d. 20.30 val. 
19 d. 17.10 val.
„Pasakų pasaulis“ (animaciniai f., įvairios šalys) - 
17 d. 14 val.
„Panelė Rūgštynė“ (drama, Prancūzija) - 17 d. 
15.30 val.
„Tonis Erdmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
17 d. 17.30 val.
„Kalėdinis Tindirindis“ (animaciniai f., įvairios šalys) - 
18 d. 14.30 val.
„Dainuojantys lietuje“ (miuziklas, JAV) - 18 d. 18 val.
„Kalifornijos svajos“ (miuziklas, JAV) - 19 d. 
19.30 val. 20 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-20, 22 d. 11.15, 14.15, 17.15,  
20.15 val. 21 d. 14.30, 17.15, 20.15 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“
 (nuotykių f., JAV, N-13) - 16-22 d. 12.45, 15.45,  
18.45, 21.45 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16-17, 
19-22 d. 14.30, 20, 22 val. 18 d. 14.45, 20, 22 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16-17, 
19-22 d. 19.30, 21.45 val. 18 d. 19.15, 21.15 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 22 d. 19 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
16-17, 19-21 d. 19 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-17, 19-21 d. 11, 14.15, 16.30, 19, 21.30 val. 18 d. 11, 
14, 16.30, 19, 21.30 val. 22 d. 11.45, 14.15, 16.30, 19.15, 
21.30 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 16-17, 
19-22 d. 21.15, 16.30 val. 18 d. 16.30 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 16.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16, 18-22 d. 10.15, 11.15, 12.30, 13.45, 15, 17.30 val.  
17 d. 10.10, 12.30, 13.45, 15, 17.30 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 16-17, 
19-22 d. 21.45 val. 18 d. 21.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
16-22 d. 13.15 val.

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16 d. 16.30 val. 
17, 19-22 d. 11.30, 16.30 val. 18 d. 11, 17 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 
16-22 d. 18.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 16, 18-22 d. 10.30 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-18 d. 10, 12.15 val. 19-22 d. 11 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
21 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Avinai“ (drama, Islandija, Danija) - 16 d. 17 val.
Uždaras vakaras - 16 d. 19 val. 20 d. 17 val.
„Neoninis demonas“ (siaubo drama, JAV) - 
17 d. 15 val.
„Nekaltosios“ (drama, Lenkija, Prancūzija) - 
17 d. 17 val. 21 d. 19.40 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 17 d. 19 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 21 d. 18 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 22 d. 16.30 val.
„Atkirtis“ (drama, JAV) - 22 d. 18.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 11, 13.50, 15.30, 18.30,  
21.30 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-17 d. 23.40 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
12.40, 14.55, 17.15, 19.25, 22.20 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16-22 d. 
13.30, 18.45, 21.40, 23.45 val. (22 d. 18.45 val. seansas 
nevyks; 23.45 val. seansas vyks 16-17 d.).
„Spragtukas“ (baletas) - 18 d. 17 val. (Tiesioginė trans-
liacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
Žvaigždžių karai. II maratonas (specialus renginys, 
N-13) - 16 d. 11 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18 d. 14.30 val. (TAVO VAIKAS premjera).

„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 10.25, 15.10, 17.30, 20.30, 22.50 val.  
(10.25 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.15, 11.30, 14, 18.20 val.  
(11.30 val. seansas vyks 17-18 d.; 18.20 val. seansas  
vyks 22 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 17-22 d. 12.55, 17 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d.  
11.45, 17.40, 19.40 val. (16-18 d. 11.45 val. seansas 
nevyks; 18 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
17, 19-22 d. 14.40 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 16-22 d. 19.15, 22.10 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 17-22 d. 
19.50 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
16-22 d. 15.40, 20.50 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 10.30 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 16-22 d. 11.20 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
16-22 d. 16.40 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 17-22 d. 
22.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16-22 d. 10.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 13 val.

CINAMON
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 16, 18-19, 
22 d. 15.15, 21.45 val. 17, 15.15, 22.30 val. 20 d. 15.15, 
21.30 val. 21 d. 15.15, 22 val.
„Šelmis-1: žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-17, 19-22 d. 12.45, 15.30, 18.15,  
21 val. 18 d. 15.30, 18.15, 21 val.
„Šelmis-1: žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16 d. 11, 17, 19.30, 22 val. 17 d. 17, 19.30, 
22 val. 18-19, 21-22 d. 11, 17, 19.45, 22.20 val. 
20 d. 11, 21.45 val.

 „Blogasis 
Santa 2“

„Bad Santa 2“

Pamenate tą bjaurų Kalėdų senį, kuris 
prieš kelerius metus didžiuosiuose kino teat
ruose visus šiurpino susiraukusia mina ir 
nuolat laidomais kandžiais juokeliais? Blo
gasis Santa grįžta! Maža to  jis atsiveda ir 
savo mamytę...

Kurstomas pigaus viskio, godumo ir neapy
kantos Vilis, kurį vaidina Bilis Bobas Torto
nas (Billy Bob Thornton), dar kartą suvie
nija jėgas su mažaūgiu pikčiurna Markusu, 
kurį įkūnija Tonis Koksas (Tony Cox). Šis 
įkalba Vilį grįžti prie jųdviejų versliuko ir 
per šias Kalėdas vėl tapti mažųjų džiaugsmu 
(arba tėvų siaubu). Šįkart, tikrąja to žodžio 
prasme.„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera
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„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16 d. 
12.30, 21.30 val. 17-20, 22 d. 20.30, 22.30 val.  
21 d. 21.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17-18 d. 14.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 18-20, 22 d. 
10.40 val. 21 d. 13.45 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 16, 18-20, 
22 d. 13.45 val. 17 d. 14.45 val. 21 d. 12.30 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16, 20 d. 13, 17.15, 19.20, 21.20 val. 17 d. 17.15, 19.20, 
21.30 val. 18-19, 22 d. 13, 17.15, 19.15, 21.30 val. 21 d. 
13.30, 17.15, 19.30, 21.45 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
17-20, 22 d. 18 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 16, 18-22 d. 19 val. 17 d. 19.45 val.
„Atvykimas“ (fantastinė drama, JAV, N-13) - 
18-20, 22 d. 15.40 val. 21 d. 15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16, 18-22 d. 11.10 val. 17 d. 12.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 16, 21 d. 10.30, 12, 14.30, 16.35 val.  
17 d. 10.30, 12, 17.30 val. 18 d. 12, 13.20, 16.35 val. 
19-20, 22 d. 10.30, 12, 13.20, 14.10, 16.35 val.

KlAiPėDA

FORUM CiNEMAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 12.35, 15.30, 18.25, 21.20 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16-22 d. 10.15 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16)- 16-22 d. 
19.20, 21.40 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 16-22 d. 
16.10, 19, 21.25 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18 d. 13.20 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 10.50, 13.20, 15.50, 18.50, 21.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 10.10, 16.10, 16.45 val.

„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-17, 19-22 d. 13.20 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 
16-22 d. 13.10, 16 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d. 10.20 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
16-22 d. 14.20, 18.25 val.
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 16-22 d. 10.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 12.10 val.
„Sąjungininkai“ (romantinė drama, JAV, N-13) - 
16, 18, 20, 22 d. 18.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
17, 19, 21 d. 18.30 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 16-22 d. 21.10 val.
„Naktiniai gyvuliai“ (trileris, JAV, N-16) - 
16-22 d. 20.50 val.
„Drakono lizdas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, Prancūzija, Kinija, V) - 16-22 d. 10.30 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Suomija, V) - 16-22 d. 13 val.

ŠiAUliAi

FORUM CiNEMAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 15, 18, 21 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16-22 d. 12 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 15.40, 18.15, 20.15 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 17.45, 21.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18 d. 12.40 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
16-22 d. 11, 13.40, 16.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 16-17, 19-22 d. 12.40 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 15.45, 18.50, 21.15 val.

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 16-22 d. 
15.20, 18.30 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d.  
10.10, 12.50 val. (10.10 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Didysis šunų pabėgimas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Ispanija, Kanada, V) - 17-18 d. 10.30 val.  
16, 18, 20, 22 d. 13.10 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-18 d. 10.40 val.
„Kitas pasaulis: kraujo karai“ (siaubo f., JAV, 
N-13) - 16, 18, 20, 22 d. 20.30 val.
„Žemės drebėjimas“ (katastrofų drama, Rusija, N-13) - 
17, 19, 21 d. 20.30 val.
„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 17, 19, 21 d. 13.30 val.

PANEVėŽyS

FORUM CiNEMAS BABilONAS
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 16-22 d. 12.35, 15.30, 21.30 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 16-22 d. 18.25 val.
„Blogasis Santa 2“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 16.50, 19 val.
„Įsikūnijęs blogis“ (siaubo f., JAV, N-16) - 
16-22 d. 21 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 18 d. 14.15 val. (TAVO VAIKAS premjera).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-18 d. 10.10 val. 16-17, 19-22 d. 14.15 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 17-18 d. 11.40 val.
„Firmos kalėdinis balius“ (komedija, JAV, N-16) - 
16-22 d. 18.40, 21.15 val.
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
17-18 d. 10.30 val. 16, 18, 20, 22 d. 13 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 16-22 d.  
15.45 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 17, 19, 21 d. 13 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Markusui į galvą šauna pikčiausia idėja, 
kokią tik galima sugalvoti Kalėdų išvakarėse - 
apšvarinti vaikų labdaros organizaciją! Įtikin-
tas, kad lobis bus nemažas, Vilis sutinka...

Šią sukčių komandą papildo staiga išdygusi, 
seniai nematyta Vilio mamytė, kurią vaidina 
Keti Beits (Kathy Bates). Ši dar bjauresnė už 
savo sūnelį, todėl nenuostabu, kad jiedu sutaria, 
kaip šuo su kate. Bet dėl bendro tikslo - didžiu-
lių labdaros pinigų, juk galima ir pakentėti...

Į filmo režisieriaus kėdę sėdęs amerikietis 
Markas Votersas (Mark Waters) pasipuošti 
raudonu Santos kostiumu ir vėl įkalbėjo ža-
vųjį Bilį Bobą Tortoną.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo gruodžio 16 d.

n Komedija, JAV, 2016

n Režisierius: Mark Waters

n Vaidina: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, 

Tony Cox, Brett Kelly, Christina Hendricks, Jenny 

Zigrino, Ryan Hansen, Jeff Skowron

n iMDB: 5,7/10
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
17 d. 19 val. - Gala koncertas Krzystofo Pastoro jubilie-
jui. Dir. M.Barkauskas. Dalyvauja LNOBT ir pasaulio baleto 
žvaigždės.
18 d. 12 val.; 20, 22 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
21 d. 18.30 val. - J.Štrausas „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
16 d. 14 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgas 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas+“. 
Rež. K.Dehlholm.
17 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - Premjera! 
J.Pommerat „Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
17 d. 16 val. Studijoje - Premjera! I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-
Exupery „Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
18 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
18 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“. Rež. K.Smeds.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - W.Shakespeare 
„Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.  
Rež. O.Koršunovas.
20 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! I.Lausund 
„Bestuburiada“. Rež. G.Kriaučionytė.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Sofoklis, Euripidas, 
Aischilas „Oidipo mitas“. Rež. G.Varnas.
22 d. 10.30 val. Mažojoje salėje - Klaipėdos 
jaunimo teatro gastrolės. „Knygų personažai atgyja“.  
Rež. N.Krunglevičiūtė.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - Klaipėdos jaunimo teatro 
gastrolės. „Kontrabosas“. Rež. V.Masalskis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
16 d. 18.30 val. - Muzikinis kabaretas II. 
Organizatorius - VšĮ „Sostinės renginiai“.
17 d. 18.30 val. - Premjera! F.Schiller „Marija Stiuart“. 
Rež. A.Areima.
18 d. 12 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
20 d. 18.30 val. - T.Bernhard „Minetis“. Rež. R.Tuminas.
21 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
22 d. 18.30 val. - A.Čechovas „Trys seserys“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

16 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
17 d. 15 val.; 18 d. 12 ir 15 val. - „Coliukė“ 
(pagal H.Christianą Anderseną). Rež. R.Matačius.
20 d. 18 val. - G.Steinsson „Lukas“. Rež. A.Latėnas.
21 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.
22 d. 18 val. - A.Čechov „Vyšnių sodas“. Rež. A.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
16 d. 18.30 val. - I.Vyrypajev „Dreamworks“. 
Rež. G.Surkov.
17 d. 18.30 val. - Jordi Galceran Ferrer „Gronholmo 
metodas“ (su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
18 d. 15 val.; 21 d. 10 val.; 22 d. 10 ir 12 val. - 
Kalėdinė eglutė mažiesiems (rusų k.). Rež. J.Volodko.
18 d. 18.30 val. - J.M.Chevret „Sveiki, emigrantai! 
(SQUAT)“. Rež. M.Poliščiuk.
20, 21 d. 11 ir 14 val. - A.Puškin „Pasaka apie carą 
Saltaną“. Rež. P.Vasiljev.
22 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
17 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raganiukė per Kalėdas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Tikroji Kalėdų Senelio 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
16 d. 20 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.
17 d. 12 ir 19.30 val. - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikovas.
19 d. 17 ir 20 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojin-
gos“. Rež. O.Šapošnikovas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
16 d. 19 val. Juodojoje salėje - Vyčio Jankausko šokio 
teatras: „Akloji dėmė“. Choreogr. V.Jankauskas.
16 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! „8 minutės“. 
Rež. S.Pikturnaitė.
17 d. 12 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Pasaka apie karalius“. Rež. S.Degutytė.
17 d. 17 val. Juodojoje salėje - Cezario grupė: „Drąsi 
šalis“. Rež. C.Graužinis.
18 d. 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Avinėlio kelionė“. Rež. S.Degutytė.
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - OKT/Vilniaus miesto 
teatras pristato: „Miranda“. Rež. O.Koršunovas.
20 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Spektaklis-koncertas 
„Krytis“. Rež. ir balsas M.Meilūnas.
21 d. 19 val. Stiklinėje salėje - Provokuojantis spektaklis 
„Ribos“ (N-16). Rež. T.Montrimas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
16 d. 18.30 val. - „Karalius nuogas“. Rež. E.Jaras.
17 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
18 d. 12 val.; 20 d. 9 ir 11 val.; 21 d. 9 ir 11 val.; 
22 d. 9 ir 11 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
18, 22 d. 18.30 val. - R.Cicėnas „Angliškas detektyvas“. 
Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
16 d. 18 val. - „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
17 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis.
18 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
19, 22 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.
20 d. 19 val. - W.Shakespeare „Miranda“. 
Rež. O.Koršunovas.

Lietuviškos muzikos gerbėjų pamėgtas 
dainininkas Vytautas Šiškauskas gruodžio 
mėnesį pasitiko su nauju albumu  
„Akimirkos“. Tai ilgai lauktas atlikėjo stu-
dijinis darbas, kurį sudaro net 15 dainų, 
įrašytų per pastaruosius trejus metus. 

Publikos simpatijų jau sulaukė lyriški kū-
riniai „Kai mes šalia“, „Ačiū tau“ ir „Žibutė“, 
o per savo pasirodymus televiziniuose projek-
tuose („Dainų daina“ ir „Kadagys“) Vytautas 
Šiškauskas sėkmingai pristatė didžiulį ažiota-
žą sukėlusias naujas dainas - linksma nuotaika 
užkrečiančią „Oj, oj, oj (visą naktį nemiego-
jau)“ ir patriotiškumu alsuojančią „Tu man esi“.

„Į šį albumą sudėjau savo begalinę meilę 
žmonėms, gyvenimui ir Lietuvai. Džiaugiuo-

Įrašinėdamas albumą „Akimirkos“ Vytautas Šiškauskas 
studijoje pra leido daugiau nei 1000 valandų
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teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
16 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
18 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytė „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
20 d. 14 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
21 d. 12 val. Rūtos salėje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“).  
Rež. A.Jankevičius.
22 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

KaunO MuZIKInIs  
TEaTRas

16 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
17 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
18 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
18 d. 18 val. - N.Rimskis-Korsakovas „Caro sužadėtinė“. 
2 d. opera. Rež. Teet Kask (Estija). Dir. J.Janulevičius.
21 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
2 d. operetė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.
22 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs  
TEaTRas

16, 17, 21, 22 d. 10, 12, 14 val.; 18, 19, 20 d. 10, 
12 val. - Premjera! „Megztinis“ (pagal D.Bisset pasakas). 
Rež. G.Aleksa.
18, 20 d. 18 val. - „Korektūros klaida“. Rež. A.Dilytė.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
16 d. 10 val. - U.Šimulynaitė. Kalėdinis spektaklis. 
„Kotonai Paryžiuje“. Rež. R.Kimbraitė.
16 d. 18 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
20 d. 19 val. - N.Kin „Žmogus skaitantis jūsų mintis“. 
Rež. N.Kin.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
17 ir 18 d. 14 val. Didžiojoje salėje - E.Drungytė „Kalėdų 
saulė“. Rež. A.Žiurauskas. Susitikimas su Kalėdų Seneliu.

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs TEaTRas
16, 17 d. 18.30 val.; 18 d. 17 val. - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas.
21, 22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.

KOnCERTŲ saLĖ
17 d. 18 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
16 d. 16, 18 val.; 17 d. 10, 12, 14, 16 val.;  
18 d. 10, 12, 14 val.; 18, 21, 22 d. 16 val. - 
„Kalėdų Senelio namelis“.

ŽVEJŲ RŪMaI
16 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Didelė naujametinė 
FIKSI eglė.
17 d. 12 val.; 21 d. 11 val. Teatro salėje - Premjera! 
„Pepė Ilgakojinė“. Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras  
„Be durų“).
18 d. 12 val.; 19 d. 11 val. Didžiojoje salėje - „Pelenės 
istorija“ (cirko studija „Šypsena“). Kalėdų Senelio programa.
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - V.Iljin, V.Lukašov „Mano 
žmona - melagė“. Rež. G.Galkovskaja (Baltarusijos valsty-
binis akademinis muzikinis teatras).
22 d. 11 val. Didžiojoje salėje - „Apie meilę, karą ir kiš-
kio kopūstus“. Rež. A.Giniotis (teatro laboratorija „Atviras 
ratas“).
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Penki pirštai - kumštis“. 
Rež. A.Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“).

Koncertai
VILnIus

LIETuVOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Fortepijono rečitalis“. 
Nikolaj Luganskij (fortepijonas).
22 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Trimito“ Kalėdos su 
Carliu Ellisu „Skrisk su manimi“. Valstybinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimitas“, solistas Carl Ellis  
(vokalas), dir. U.Vaiginis.

ŠV.KOTRYnOs BaŽnYČIa
16 d. 19 val. - „Žiemos romansas“. Liuba Nazarenko 
(vokalas, gitara).
18 d. 13 val. - Vilniaus kultūros centro LRT Vaikų ir Jaunimo 
chorai (vadovė ir dir. R.Maleckaitė). Įėjimas - nemokamas.
22 d. 18 val. - „Spindintys Brodvėjaus miuziklai“. 
Atlikėjai: O.Kolobovaitė (sopranas), L.Mikalauskas (bosas), 
V.Lukočius (fortepijonas).

Kaunas

KaunO VaLsTYBInĖ FILHaRMOnIJa
17 d. 17 val. - Populiariausi pasaulio bisai.... Gintaras 
Januševičius (fortepijonas).
20 d. 18 val. - „Trimito“ Kalėdos „Skrisk su manimi“. 
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ 
(vadovas D.Staponkus, vyr. dir. U.Vaiginis). Solistai.
21 d. 18 val. - Roko baladės. Lietuvos valstybinis simfo-
ninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. G.Rinkevičius). 

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
16 d. 18.30 val. - Gintaras Januševičius (fortepijonas, 
Lietuva-Vokietija).
19 d. 18.30 val. - „Amerikos muzikos puota“. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dir. 
G.Rinkevičius). Solistas Alexander Paley (fortepijonas, JAV).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

si, kad publikai pristatytos dainos greitai „pri-
gijo“ ir išpopuliarėjo, jaučiu, kad mano ger-
bėjai pamėgs ir kitus kūrinius. Tai visada ma-
ne džiugina ir įkvepia kurti toliau, - sakė Vy-
tautas Šiškauskas. - Šį kartą darbas įrašų 
studijoje pareikalavo tikrai daug laiko, ener-
gijos ir bemiegių naktų. Suskaičiavau, kad per 
trejus metus, kai buvo įrašinėjamas albumas, 
įrašų studijoje praleidau daugiau nei 1000 va-
landų, o kiek dar jų prabėgo kuriant dainas... 
Kartais net pats stebiuosi, kaip man pavyks-
ta faktiškai be jokių pertraukų ištisus metus 
koncertuoti, dalyvauti televizijos projektų fil-
mavimuose, fotosesijose, kurti ir įrašinėti 
dainas, rūpintis mama ir dar savęs paties ne-
pamiršti. Atrodo, kad tik besąlygiška mano 
gerbėjų meilė padeda atlaikyti tokį tempą!“

Pasak dainininko, naujasis albumas „Aki-
mirkos“ pasižymi įvairiapusiškumu, nes jame 

susipynė išties skirtingo stiliaus kūriniai, ku-
rie pradžiugins ištikimiausius gerbėjus ir ma-
loniai nustebins skeptikus, kurie iki šiol de-
ramai neįvertino V.Šiškausko muzikinio ta-
lento. Įrašinėjant „Akimirkas“ atlikėjui tal-
kino vienas iš geriausių šalies gitaristų Alek-
sandras Tenas ir trys skirtingų kartų prodiu-
seriai - Arturas Sabila, Martynas Puchovičius 
ir Vitalijus Rodevičius, o dainose skamba 
V.Šiškausko pamėgtų autorių - Vytauto Ba-
rausko, Stasio Žlibino, Petro Dimšos, Jono 
Visocko - ir paties dainininko sukurti tekstai.

Priminsime, kad prieš keturis dešimt-
mečius pradėjęs profesionalią muzikinę 
veik lą Vytautas Šiškauskas (gim. 1957 m.) 
visuotinio publikos pripažinimo sulaukė pa-
sirodžius albumams „Ateina metas“ ir „Ne-
migo naktį“, kurie turėjo fenomenalų pasi-
sekimą. Ką tik išleistas Vytauto Šiškausko 

albumas „Akimirkos“ yra jau vienuoliktas jo 
diskografijoje, tačiau dainininkas prisipažįs-
ta, kad turi daugybę kūrybinių idėjų, todėl 
žada ir toliau džiuginti savo gerbėjus naujo-
mis dainomis.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Įrašinėdamas albumą „Akimirkos“ Vytautas Šiškauskas 
studijoje pra leido daugiau nei 1000 valandų

l MC „Širdis po delnu“ (1995 m.)

l MC „Laiškai ant žiedlapių“ (1995 m.)

l CD „Vasaros prisiminimai“ (1995 m.)

l CD „sugrįžtu“ (2001 m.)

l CD „netikėjau, nežinojau“ (2004 m.)

l CD „ateina metas“ (2007 m.)

l CD „nemigo naktį“ (2007 m.)

l CD „LRT auksinė kolekcija“ (2012 m.)

l CD „neišsiųsti laiškai“ (2012 m.)

l CD „susėskim“ (2015 m.)

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

naujiena

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

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

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



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

 
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

             

Šią savaitę prasidėjęs meilės 
romanas bus ilgas, nevaržantis 
laisvės. Priimkite su dėkingumu 
jums siunčiamas likimo dovanas, 
kai sulauksite malonios žinios ar 
kvietimo. Vienišiai suras sau porą, 
sukūrusieji šeimas suksis buities 
vargų ir džiaugsmų verpetuose. 
Puikus laikas keisti darbą. Daugiau 
būkite gamtoje.

JAUČIUI

Šią savaitę pagelbės 
jūsų pažintys ir geri santykiai su 
aplinkiniais. Galite sulaukti labai 
viliojančių pasiūlymų. Nors viskas 
ir klostysis gerai, turėsite ne vieną 
galimybę įsitikinti, kad gyvenimas 
jus myli. Puikus laikas vykti į 
komandiruotę. Didelė tikimybė 
neturintiesiems antrosios pusės ją 
sutikti. Saugokitės skersvėjų.

DVYNIAMS

Labai darbinga savaitė. Puikiai 
seksis žiniasklaidos atstovams ir tiems, 
kurių darbas susijęs su informacijos 
perdavimu. Vienišiai neturėtų sėdėti 
sudėję rankų, juk jų laukia įdomios 
ir intriguojančios pažintys. Tie, kurie 
vairuoja, turėtų būti atsargūs kelyje, 
padidėjęs avaringumas gali baigtis ne 
visai sėkmingai, teks pagulėti savaitę 
kitą namuose.

AVINUI

Prognozė gruodžio 16-22 d.

Asmeninis gyvenimas 
tekės įprasta vaga, tik pasistenkite 
nepainioti asmeninių santykių 
su darbu, džiaukitės savo sėkme 
ir pasistenkite pradžiuginti tuos, 
kuriems ne taip gerai sekasi. Įvykiai 
apie jus suksis tarsi švytuoklė, nuo 
pakilimo aukštyn iki kritimo žemyn. 
Pasaugokite sveikatą, ypač jeigu turite 
polinkį į priklausomybes.

ŠAULIUI

Meilės fronte viskas tekės įprasta 
vaga. Pasistenkite apdairiai elgtis su 
pinigais, neleiskite veltui nė vieno lito, 
nes būsite labiau linkę išlaidauti nei 
kaupti. Antroje savaitės pusėje gali kilti 
minčių keisti darbą ar išeiti ilgalaikių 
atostogų. Jeigu nepradėjote sportuoti, 
pats laikas pradėti.

SKORPIONUI

Visi  šiuo laikotarpiu pradėti 
darbai garantuoja sėkmę ateityje, 
pagaliau bus įvertintos jūsų  pastangos. 
Nauji santykiai gali būti dviprasmiš-
ki, todėl per daug nesureikšminkite 
paslaugos ar gesto, nešvaistykite savo 
energijos nereikalingiems darbams ar 
išgyvenimams. Pats laikas apsilankyti 
pas gydytoją dėl sveikatos profilaktinio 
patikrinimo.

SVARSTYKLĖMS

Jeigu ryšiai su artimu žmogumi 
prigesę, tinkamas metas juos atgaivinti. 
Šią savaitę nelabai tinkamas metas 
tvarkyti piniginius reikalus, tad 
pasistenkite per daug neišlaidauti. 
Palankus laikas dirbantiesiems pramogų 
versle.

VĖŽIUI

Vienišiams teks rinktis net iš 
kelių pretendentų į jūsų širdį. Turėsite 
apsispręsti dėl kelių svarbių dalykų. 
Vienas bus susijęs su mokslu ar veiklos 
pasirinkimu, kitas - su santykiais. 
Priimti sprendimus jums padės žmogus, 
turintis jūsų pasitikėjimą. 

LIŪTUI

Asmeniniame gyvenime venkite 
konfliktinių situacijų. Pasistenkite būti 
lankstesni, atsižvelkite ir  į kitų žmonių 
poreikius, nes tik dirbdami komandoje 
pasieksite norimų rezultatų. Antroje 
savaitės pusėje gali tekti netikėtai išvykti 
ar pakeisti kelionės planus. Saugokitės 
žarnyno infekcijų.

MERGELEI

Asmeniniame gyvenime galimas 
trumpalaikis išsiskyrimas dėl darbo 
reikalų. Geras laikas jūsų karjerai. 
Imkitės darbų, nes tai, ką padarysite 
dabar kartu su bendradarbiais vienoje 
komandoje, padės jums kilti karjeros 
laiptais.

OŽIARAGIUI

Geras laikas ieškoti naujų partne-
rių. Nauja partnerystė bus gana perspektyvi, 
todėl pasistenkite pasinaudoti atsivėrusio-
mis galimybėmis. Santykiai su kolegomis 
ir vadovais bus taikūs, palankus laikas įgy-
vendinti senus sumanymus. Antroje savai-
tės pusėje galite turėti nenaudingų ar net 
nuostolingų sutarčių, todėl būkite budrūs 
pasirašydami finansinius dokumentus.

ŽUVIMS

Vienišiai sulauks ypač daug 
priešingos lyties atstovų dėmesio, tad, 
jeigu neplanuojate rimtų įsipareigojimų, 
nedalykite daug žadančių užuominų. 
Tuos, kurie dirba mėgstamą darbą ir 
tiki tuo, ką daro, lydės sėkmė. Antroje 
savaitės pusėje susilaikykite nuo didelių 
investicijų.  

VANDENIUI

Aktorė Vanesa Paradi 
(Vanessa Paradis)
1972 12 22

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorė Reičelė Makadams 
(Rachel McAdams)
1978 12 17

Aktorius Bredas Pitas  
(Brad Pitt)
1963 12 18

Atlikėja Kristina Agilera 
(Christina Aguilera)
1980 12 18
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Spurga. Maksimalistas. 
Daili. MA. Bk. Suma. N. Noumenas. 
Opa. Sonata. Raketa. RRT. „Aelita“. 
Rišaras. Bidonvilis. Nubai. Tanas. 
Lomos. Nailonas. Bosas. „Ka“. 
Titanas. Batas. RI. Marokas. Vyrai. Bis. 
Simas. Jalas. Tept. Jis. Kaunas. Stinta. 
Pas. Morka. Inkretai.
Horizontaliai: Adsorbentas. 
Kaupti. Airija. Sima. Dvitomis. Mila. 
Lakas. Mi. Antonas. Sevanas. Ko. 
Lanolinas. Ar. Nilas. Juk. Senatis. 
Vana. Otas. Byla. Valua. Barasi. Lotas. 
Merinosai. SK. Pranašumas. TR. 
Akabos. Tie. Seras. Bent. Tai. Kripta. 
Auksas. Vaistai.
Pažymėtuose langeliuose: 
Magistratas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio  
20 d. siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Dainora Kisieliūtė 
iš Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

- Kodėl Dievas pirma sukūrė vyrą, o ne 
moterį?

- Kad jis spėtų bent ką nors pasakyti.
l

- Mano žmona sakė, kad sveika valgyti 
nevirtus produktus.

- Ir maniškė nemėgsta gaminti.
l

Mokytoja sako:
- Mokiniai, tikiuosi, šiandien nepama-

tysiu, kaip nusirašinėjate kontrolinį darbą?
- Taip, mokytoja, mes irgi tikimės...

l

Užkietėjęs viengungis sako draugui:
- Moterys blogiau už gangsterius.
- Kodėl?
- Gangsteriai reikalauja piniginės arba 

gyvybės, o moterys - visko.
l

- Jūsų tokie puikūs dantys?
- Paveldėjau iš mamos.
- Oho - ir tiko?

l

- Atsiminkite, eilini Petraiti, sargybinis 
turi rėkti: „Stok! Kas eina?“, o ne: „Neik, o 
tai rėksiu!“

l

Teisėjas teisme klausia:
- Kas jus visgi pastūmėjo apiplėšti juve-

lyrinę parduotuvę?
- Taigi ėjau pro šalį, o ant vitrinos para-

šyta: „Nepraleiskite savo šanso“.
l

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo 
gimtąsias vietas. Po 15 metų pertraukos 
įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Tik įva-
žiavus jam nuleidžia padangą. Naujasis 
lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti 
ratą. Mato, jog prie jo eina senas vaikystės 
draugas... Prasigėręs... Be dantų. Prieina 
ir sako:

- Petrai, čia tu?
- Aš. Sveikas, Jonai!
- Ką čia darai? - klausia Jonas.
- Ai, ratą bandau nuimti.

Jonas paima plytą ir iš visų jėgų sviedžia 
į langą:

- Tu ratus nuimk, o aš magnetofonu pasi-
rūpinsiu.

l

Vyras klausia žmonos:
- Ką darytum, jeigu laimėčiau loterijoje?
Žmona:
- Pasiimčiau pusę laimėjimo ir palikčiau tave.
Vyras:
- Puiku! Aš laimėjau 12 litų, štai imk 6 

litus ir nešdinkis lauk!
l

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs manote - jeigu 

žmogus kalbasi su katinu, tai jau paranoja 
ar dar ne?

- Dar ne. Paranoja yra tada, kai žmogui 
baisu, kad katinas ko nors neišplepėtų.

l

- Ar tu esi žmonai kada nors pareiškęs 
savo nuomonę?

- Žinoma. Parodyti randą?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

PREMJERA. Jamaikos sprinteris Juseinas Boltas (Usain Bolt), atvykęs į dokumentinio filmo „Aš esu Boltas“ premjerą Londone, ant raudonojo kilimo pozavo su šokėjų kompanija. Dokumentinis filmas apie garsųjį bėgiką Londono kino teatruose pradėtas rodyti lapkričio pabaigoje.


