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ANT LENTYNOS

Dizainerė Laura DaiLiDėnienė bičiulius ir draugus sukvietė 
į sostinėje esančius savo mados namus, kur vyko vardinio  
mados kalendoriaus pristatymas. Vakaro svečiai buvo pirmieji, 
galėję pavartyti „Laura Daili“ kalendorių, o jį įsigijusieji  
prisidėjo prie kilnaus tikslo. renginio metu surinktos lėšos  
buvo skirtos Kauno zoologijos sode esančioms pelėdoms. 

Lauros Dailidėnienės
gerumo akcija

 Pristatymo proga svečiai buvo vaišinami tortu
Kauno zoologijos sodo atstovė spaudai  

Neringa Kirijenkaitė dizainerei  
padovanojo  tikrų pelėdos plunksnų

„Proga neeilinė - išleidome sieninį mados kalendorių, iliustruo-
tą unikaliomis nuotraukomis. Fotosesijos idėją padėjo įgyvendinti 
fotografė Neringa Rekašiūtė, o fotografuota buvo Kėdainiuose esan-
čiuose Fosfogipso kalnuose. Svarstant, kur galima panaudoti tokias 
puikias nuotraukas, gimė ir kalendoriaus idėja“, - sakė žinoma kū-
rėja. Šiuos sieninius kalendorius gali įsigyti visi norintys, tačiau 
pristatymo proga dizainerė surengė ir gražią akciją. „Mano naujoji 
kolekcija vadinasi „Aves“ - paukščiai. O nuo vaikystės mane žavin-
čios pelėdos jau tapo savotišku kūrybos simboliu, jų motyvai atsi-
spindi ir mano kūryboje“, - sakė L.Dailidėnienė, tad pristatymo 
metu kalendorius kūrėja dovanojo visiems, paaukojusiems pinigų 
Kauno zoologijos sode gyvenančių pelėdų priežiūrai. Mados namai 
„Laura Daili“ globoja ir zoologijos sode gyvenantį apuoką.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Drabužių dizainerė Laura Dailidėnienė išleido 
vardinį savo mados namų kalendorių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Televizijos laidų vedėjas Paulius 
skučas (31) su žmona indre (30) puikiai 
prisimena, kaip lygiai prieš metus sėdė-
dami prie kūčių bei naujųjų metų stalo vis 
spirgėjo: o gal jau metas į ligoninę? Šiemet 
prie šventinio stalo jie jau sės trise - kartu 
su sausio 2-ąją metukų gimtadienį švę-
siančia dukryte elžbieta. Jaunieji tėveliai 
pra einančius metus apibūdina kaip pirmųjų 
kartų metus. Juk pirmą kartą jiems teko at-
likti daugybę dalykų. ir nors Paulius su indre  
prisipažįsta, kad dabar gal ir rečiau žiūri 
vienas į kitą, bet daug dažniau žiūri viena 
kryptimi - į elžbietą. Bendras tikslas ir ma-
lonūs rūpesčiai juos tik dar labiau suartino.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Ne paslaptis, kad praeinantys metai 
jums buvo naujų potyrių metai, - sausio 
2-ąją gimė dukrytė...

Paulius: Taip, įspūdingiausia metų nau-
jiena, be abejo, buvo ta, kuri dabar saldžiai 
miega vežimėlyje. Metai buvo išskirtiniai ir 
tuo, kad prabėgo kaip kokie keturi mėnesiai. 
Labai sunku apsakyti keliais žodžiais, į juos 
telpa visa puokštė įvairiausių gerų emocijų. 
Gyvenimas tapo tik įdomesnis. Galbūt sun-
kumų padaugėjo, bet tie iššūkiai malonūs.

- Kokie mitai apie vaikų auginimą su-
griuvo, o kurie pasitvirtino?

Paulius: Kadangi daugelis mūsų draugų 
jau susilaukė atžalų, po truputį matėme, kaip 
vyksta gyvenimas su jais. Tikrai nebuvo taip, 
kad gimus Elžbietai nežinotume, kaip elgtis, 
ko stvertis. Net pirmos dienos po gimimo 
parodė, kad mums patiems viskas neblogai 
pavyksta. Net ir iš ligoninės mus paleido 
anksčiau.

Indrė: Buvo dalykų, kurie realybėje pa-
sirodė kitaip, nei įsivaizdavome. Pavyzdžiui, 
manėme, kad vaikas miegos savo lovelėje, o 
ji iki šiol miega kartu su manimi ir labai retai 
pavyksta paguldyti į lovelę. Ji padiktavo savo 
sąlygas, ir mes kol kas pasiduodame.

Paulius ir indrė:  dabar dažniau 
žvelgiame ne vienas į kitą, o  viena kryptimi
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Paulius ir indrė:  dabar dažniau 
žvelgiame ne vienas į kitą, o  viena kryptimi

PAULIUS SKUČAS
n Gimimo data: 1984 10 05
n Veikla: žurnalistas, tv laidų 
vedėjas

INDRĖ KUODYTĖ-SKUČIENĖ
n Gimimo data: 1985 06 16
n Veikla: žurnalistė, tv laidų 
vedėja

Dosjė

Su dukrele manyje, 
matyt, gimė ir 
taS motiniškaS 
inStinktaS, aš labai 
StengiuoSi, noriu 
Sužiūrėti viSką, 
net ir tai, ką gali 
Sužiūrėti tėtiS, aš 
žiūriu, ar jiS tai 
Sužiūrėjo

Indrė
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„LaisvaLaikio“ interviu
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Indrė ir Paulius per šventes namus 
stengiasi užpildyti ne tik gardžiais vaišių 
kvapais, bet ir kalėdine muzika

9

- Koks buvo didžiausias iššūkis?
Paulius: Buvo ir kol kas vis dar yra - naktinis 

miegas. Indrei tenka didžiausias krūvis. Kartais 
bandai suvokti, kaip jai padėti, kaip pasidalinti 
tuos rūpesčius, bet supranti, kad esi bejėgis, nes 
neturi to, ką turi mama ir kas gali tą akimirką 
padėti vaikui. Esu dėkingas, nes Indrė man tikrai 
leidžia išsimiegoti, net ir tais atvejais, kai šoku 
iš lovos ir bėgu prie vaiko, Indrė sako, kad eičiau 
atgal į lovą. Tada einu su tokiu džiaugsmu, o kar-
tu ir su nerimu bei noru padėti.

Indrė: Mūsų vaikas nėra iš ramiųjų. Naktis 
yra tokia, kad keltis reikia 3-4 ar net 5 kartus.

- O kaip pasikeitė jūsų tarpusavio san-
tykiai gimus Elžbietai?

Indrė: Dabar tiesiogiai suprantu posakio, 
kad būti kartu nereiškia žiūrėti vienam į kitą, o 
kartu žiūrėti viena kryptimi, prasmę. Jei anks-
čiau mes dažniau žiūrėdavome vienas į kitą, 
dabar dažniausiai žiūrime viena kryptimi - į Elž-
bietą. Turime bendrą tikslą, į kurį esame sutel-
kę visas savo jėgas ir pastangas. Be abejo, būna 
lengvesnių dienų, būna sunkesnių, bet džiau-
giuosi, kad Paulius yra labai supratingas, po dar-
bo grįžęs namo jis man padeda. Aš jam leidžiu 
ramiai miegoti naktį, nes suprantu, kad darbas 
tiesioginiame eteryje nėra iš lengvųjų, reikia 
būti išsimiegojusiam. Taigi negalime skųstis. Be 
to, buvo dienų, kai buvome išlėkę ir į kino tea-
trą, ir į spektaklį. Gyvenimas nesustoja.

Paulius: Gimus Elžbietai neužsidarėme na-
muose. Viskas įmanoma. Visos erdvės pritaikytos 
lankytis ir su vaikais. Prasiblaškyti dviese taip 
pat galime laisvai išeiti, nes šalia gyvena tėvai, 
kurie visada mielai padeda. Elžbieta puikiai tole-
ruoja ir mano mamą, ir tėtį, ir sesę. Tad nėra 
padėties be išeities. Mano galvoje net krebžda 
tokia mintis, kad jei ir toliau ji bus tokia smalsi, 
gal nuo kitų metų ir į darbą galėsiu ją pasiimti.

- Indre, o tu pati nepasiilgsti tos dar-
binės veiklos?

Indrė: Nėra visiškai taip, kad visus metus 
nieko neveikiau, tik auginau dukrytę. Turėjau 
įvairių projektų, užklasinių darbų, prisidėjau 
prie kelių renginių organizavimo. Nesinori už-
sisėdėti namuose. Kai turi užsibrėžtų tikslų, 
esi kam nors įsipareigojęs, visai kitaip susipla-
nuoji dieną, tada su Elžbieta daug daugiau pa-
darome. Dabar, artėjant metų sandūrai, dauge-
lis linkę duoti sau įvairių pažadų, mano minty-
se irgi jau kirba klausimas, ką galėčiau veikti 
nuo kitų metų. Po truputėlį norėčiau žvalgytis 
į darbinę rinką, galvoti, ką galėčiau veikti. Ne-
užsibrėžiu sau jokių terminų, nes visgi turiu 
teisę iki dvejų metukų būti su Elžbieta namie, 
bet jei atsirastų įdomus pasiūlymas, visai 
džiaugčiausi galėdama startuoti ir anksčiau.

- O tu, Pauliau, ar turi sau kokių nors 
pažadų kitiems metams?

Paulius: Dar nieko sau pasižadėti nespėjau, 
bet turiu šiek tiek laiko. Svarbiausias dalykas 

šiandien yra atrasti laiko tam pasauliui, kuriame 
dabar ir sukuosi. Norisi kuo daugiau visko nu-
veikti kartu su šeima. Matyt, šie metai bus pa-
tys svarbiausi formuojantis tam mažam žmoge-
liukui, ir jei tu tame dalyvauji atsakingai bei 
daug, paskui lengviau suvokti, kaip žengti to-
lesnius žingsnius. O jei kalbėsime apie darbus, 
tikiuosi, mūsų laida toliau sėkmingai gyvuos. 
Gal atsiras naujų galimybių, gal pokalbių laidų.

- Indre, ne paslaptis, kad gimus vaikui 
laiko sumažėja. Ar tau lieka valandėlė pa-
silepinti grožio procedūromis, moteriškais 
malonumais?

Indrė: Nesu pamišusi dėl grožio procedūrų, 
bet tikrai randu laiko sau, užsuku ir į kirpyklą, 
Paulius suorganizuoja masažo procedūrų, kad 
atsipalaiduočiau, dažnai važiuojame į Druskinin-
kus, ten einame į pirtis, baseinus. Elžbieta va-
žiuoja kartu, nes jau nuo 3-4 mėnesių vaikščiojo 
į kūdikių baseiną, vandens ji nebijo. Vasarą kelia-
vome į pajūrį. Dabar galvojome, kad gal jau laikas 
ir kur nors tolėliau išlėkti.

- Po gimdymo greitai atgavai prieš nėš-
tumą buvusias kūno formas. Ar tam rei-
kėjo įdėti daug pastangų?

Indrė: Taip, reikėjo įdėti pastangų, kad ne-
pamirščiau pavalgyti. Iki šiol stengiuosi.

Paulius: Ji jau gal 20 kartų sakė, kad eis į 
sporto klubą. Tai vis dar eina...

Indrė: Iš tiesų kilogramai per pirmus porą 
mėnesių ištirpo patys. Gal pasikeitė mityba, 
nes buvau susitelkusi į vaiką, pamiršdavau pa-
valgyti. Dabar, jei ir noriu nueiti į sporto klubą, 
tik tam, kad sutvirtėčiau. Kai numečiau svorio, 
pasijutau lengva it pūkelis.

- Per šiuos metus, matyt, vienas kitam 
atsiskleidėte naujomis spalvomis. Pauliau, 
kaip apibūdintum Indrę kaip mamą?

Paulius: Ji gera mama - atsakinga, kruopš-
ti, mylinti. Pamačiau jos požiūrį į kitą žmogų, 
kuriuo reikia visokeriopai pasirūpinti. Ji tarsi 
koks apsauginis gaubtas, kuris yra ir paguoda, 
ir užuovėja, viskas, kas turėtų būti susiję su 
žodžiu „mama“. Džiaugiuosi matydamas, kad 
ji yra tokia mama. Jei visi vaikai jaustų tokią 
meilę ir rūpestį, matyt, pasaulyje nebūtų tokių 
problemų, apie kurias tiek kalbame.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Kai vienas žmogus 
į Ką nors labai 
atsaKingai žiūri, 
Kitam, esančiam 
šalia, paKanKamai 
ramu. todėl jis gali 
atsipalaiduoti, o 
retKarčiais ir leisti 
sau Ką nors pamiršti

Indrė

indrė tarsi KoKs 
apsauginis gaubtas, 
Kuris yra ir paguoda, 
ir užuovėja, visKas, 
Kas turėtų  
būti susiję su  
žodžiu „mama“

PaulIus
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„LaisvaLaikio“ interviu

- Indre, o koks Paulius yra tėtis?
Indrė: Aš turbūt esu ta mama, kuri labai 

stengiasi ir bando viską sužiūrėti, nieko nepra-
leisti. Žinote, kaip būna, kai vienas žmogus į ką 
nors labai atsakingai žiūri, kitam, esančiam šalia, 
pakankamai ramu. Todėl jis gali atsipalaiduoti, 
o retkarčiais ir leisti sau ką nors pamiršti. Mūsų 
duete taip ir yra. Su dukrele manyje, matyt, gi-
mė ir tas motiniškas instinktas, aš labai sten-
giuosi, noriu sužiūrėti viską, net ir tai, ką gali 
sužiūrėti tėtis, aš žiūriu, ar jis tai sužiūrėjo. Kar-
tais galbūt ir persistengiu. Šiaip ar taip esu ge-
rąja prasme nustebusi. Kaip vyras Paulius buvo 
vienoks žmogus, ir man buvo labai įdomu, koks 
jis bus tėtis. Apie tai daug kalbėjome prieš gims-
tant Elžbietai. Kartais juos stebiu ir matau, kaip 
dukrytė džiaugiasi jam grįžus namo, kaip tiesiog 
alpsta dėl jo, kaip spindi jos akys. Net ryte, kai 
nubundame ir praeiname pro jo kambarį, ji visa 
net krykštauja. Paulius, grįžęs po darbo, ima ją 
ant rankų, žaidžia, viską daro. Jis tikrai nėra iš 
tų tėčių, kurie sako, kad nemoka vaiko pamai-
tinti, sauskelnių pakeisti ar aprengti.

- Šiemet pirmą kartą artėjančias šven-
tes sutiksite trise. Kaip joms ruošiatės?

Indrė: Norėtume, kad namuose atsirastų 
eglutė, bet reikia apsvarstyti, kur ją statysi-
me. Elžbieta yra nepagaunama.

Paulius: Bet eglutė vis tiek bus. Jau dau-
gelį metų turime tradiciją parsivežti eglutę 
vazone ir paskui ją sodinti pas tėvus sodybo-
je. Ten žaliuoja ne viena eglutė. Elžbietos 
seneliai tarpusavyje jau kalbasi apie Kalėdų 

Senelio vizitą. Kaip jis turėtų atrodyti ir kada 
geriausia jį pakviesti.

Indrė: Iš tiesų dabar požiūris į šventes šiek 
tiek pasikeitė. Anksčiau tik stebėdavome, kaip 
prekybos centruose vaikai fotografuojasi su Ka-
lėdų Seneliu, o šiemet jau pati sakau, kad Elž-
bietai būtų irgi įdomu su juo susipažinti. Supran-
tu, kad ji dar maža ir gal atminty neišliks, bet 
pirmas įspūdis bus. Dar viena tradicija - imbie-
rinių sausainių kepimas. Prisimenu, praėjusiais 
metais juos kepiau su savo dideliu pilvu, kuris 
net rėmėsi į miltus. Šiemet visa tai darysime su 
Elžbieta. Juk jai bus įdomu paliesti, paminkyti, 
paragauti. Smagu, kad kartu su Elžbieta mūsų 
gyvenime atsirado daug žaismingumo.

- Kas rūpinsis šventine vakariene?
Indrė: Iki šiol buvo įprasta, kad Kūčių 

vakarą po mišių eidavome pas Pauliaus tėvus 
į namus, matyt, tradicijų ir šiemet nekeisime.

- Kokių dar tradicijų laikotės Kūčių 
vakarą?

Indrė: 12 patiekalų ant stalo, kalėdaičiai, 
mišios.

Paulius: Dar viena tradicija - užpildyti 
namus gražia muzika. Įsijungiame kokį nors 
gražų koncertą, kad namai prisipildytų gražių 
emocijų.

- Jei reikėtų išskirti vieną dalyką, su 
kuo asocijuojasi jums Kalėdos?

Indrė: Sunku išskirti vieną. Man Kalė-
dos yra tuomet, kai namai kvepia maistu 
nuklotu stalu, mandarinais, dega daug žva-
kelių, žybsi eglutė ir skamba muzika. Kai 
žinome, kad netrukus, pasidarę termosą 
arbatos, eisime per tą šaltuką į bažnyčią. 
Negali iš to išskirti ar išimti nė vieno da-
lyko. Visų jų visuma ir sukuria Kalėdų nuo-
taiką.

- Ką vienas kitam norėtumėte palin-
kėti artėjančių švenčių proga?

Indrė: Dabar suprantu, kokia prasmė yra 
palinkėti ramybės, nes jos reikia visur. Ne-
kalbu tik apie vaiką, reikia vidinės ramybės, 
susikaupimo, laiko sau, sustoti, pagalvoti, kad 
ne tik darbai ir pareigos yra pirmoje vietoje, 
bet ir žmonės. Supraskime prasmę, dėl ko 
mes esame šioje žemėje, skirkime laiko ar-
timiesiems.

Paulius: O aš tau palinkėsiu išmokti šok-
ti su Elžbieta tokį patį gražų šokį, kokį mo-
kame mes. (Šypsosi.)

Šie metai bus 
patys svarbiausi 
formuojantis tam 
mažam žmogeliukui, 
ir jei tu tame 
dalyvauji atsakingai, 
paskui lengviau 
suvokti, kaip žengti 
tolesnius žingsnius

Paulius

Po didžiųjų metų švenčių, 
sausio 2-ąją, Pauliaus ir Indrės 
laukia dar viena proga - jų 
dukrytės Elžbietos vienerių 
metų gimtadienis

kalėdos 
yra tuomet, 
kai namai 
kvepia maistu 
nuklotu stalu, 
mandarinais, 
dega daug 
žvakelių, žybsi 
eglutė ir skamba 
muzika

indrė



Mados namų „Tiulio fėja“ 
įkūrėja dizainerė VikTorija 
jakučinskaiTė (34) šiemet 
moteris ragina pasipuošti 
ir šventėms padovanoti ką 
nors sau.

Viktorija surengė smagią fo-
tosesiją, kurioje jos kurtomis 
suknelėmis pasipuošė žinomos 
šalies moterys. „Visos mes - 
skubančios, bėgančios, kurian-
čios, besirūpinančios, nuolat 
šeimos, draugų, kolegų apsupty, 
tad labai dažnai ilgai lauktas šei-
mos šventes pasitinkame pa-
miršdamos save. O juk puošti 
per šventes būtina ne tik Kalė-
dų eglutę, namus ar šventinį 
stalą, būtina pasipuošti ir pa-
čioms, - šypsosi šventinę kolek-
ciją pristatanti dizainerė V.Ja-
kučinskaitė. - Mano naujausi 
kūriniai - dailios, žaismingos ir 
mielos suknelės, įkvėptos na-
mų jaukumo, arbatos su apelsi-
nais ir cinamonu kvapo ir Nau-
jųjų laukimo jaudulio. Labai lin-
kiu visoms, kad šventiniai rytai 
prasidėtų nuo pagalvojimo apie 
save ir nuo suknelės. O vėliau 
tegul taip prasideda visi rytai!“
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Veidai

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Jauki kolekcija 
šventiniam laikotarpiui

Fotosesijoje 
dalyvavo 
dainininkė Ieva 
Mackevičienė, 
šiuo metu 
besidžiaugianti 
motinyste

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė pristatė 

šventinių suknelių kolekciją, įkvėptą 

namų jaukumo ir švenčių laukimo

Modeliu tapo kūdikio besilaukianti  
įvairių projektų organizatorė bei vedėja 
Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė
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Veidai

10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Anželą Adamovič

Parengė Eimantė Juršėnaitė
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Dainininkė ir grupės „Pop Ladies“ narė AnžeLA 
ADAmovič (28) iš pažiūros primena stiliaus ikoną merlin 
monro (marilyn monroe) - romantiškos šviesios garba-
nos jau tapo ir lietuvių atlikėjos vizitine kortele. Tačiau 
ji nėra tokia trapi, kokia gali pasirodyti. Įspūdingo balso 
savininkė vasarą sėda ant motociklo, jos kūną puošia dvi 
tatuiruotės, o svajonėse - nuosava įrašų studija. vis dėlto 
liko šis tas, ko apie Anželą galbūt dar nežinojote. 

n Pasikalbėti prie puodelio kavos Anžela pakviestų brazilų 
rašytoją Paulą Koelją (Paulo Coelho). Pasak jos, kai kurios 
jo knygos buvo labai įdomios, tad ir pokalbis veikiausiai 
būtų nenuobodus.
n Anksčiau žinoma atlikėja kolekcionavo pinigus iš 
skirtingų pasaulio šalių, tačiau dabar juokiasi, kad kolek-
cionuoja batus ir batelius, - jie dominuoja jos spintoje.
n Didžiausia Anželos silpnybė - maistas. Kadangi ji yra 
vegetarė, šaldytuve visuomet turi daržovių, ypač jos 
mėgstamų saulėje džiovintų pomidorų, taip pat sūrio. Jei yra 
nusiteikimo, maisto gamyba - savotiška atlikėjos meditacija, 
o firminiais savo patiekalais ji pavadintų įvairias salotas.
n Anžela augina Maltos bišonų veislės kalytę Mają.
n Būdama labai pavargusi, dainininkė pradeda kūprintis, 
būtent šio savo įpročio ji norėtų atsikratyti.
n Žavi šviesiaplaukė išduoda, kad turi ne vieną fobiją, - ji 
bijo tamsos, nedidelių uždarų patalpų ir vorų.
n Jei tenka nuobodžiai praleisti valandėlę ko nors laukiant, 
Anžela žaidžia kryžiažodžių žaidimą „Pixwords“ telefone, 
nors paprastai įvairūs kompiuteriniai žaidimai jos nedomina.
n Talismanas - varlytė, kurią nešiojasi piniginėje, kad 
pritrauktų pinigus.
n Pirmą kartą Anžela įsidarbino būdama 15 metų - per va-
saros atostogas ji dirbo drabužių fabriko „Lelija“ sandėlyje. 
n Vienas iš žinomos atlikėjos hobių - rankdarbiai. „Esu 
išbandžiusi dekupažą, tačiau dabar dažniausiai mezgu, siūnu 
arba tapau“, - sakė ji.
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Ekonomistė ir BTV laidos „Išgyvenk, jei 
gali“ vedėja AušrA MAldEIkIEnė (57) 
sako, kad automobilį rinktųsi tik pagal 
grožį, spalvą ir dizainą. Techninės  
galimybės jos nedomina, mat tai vyrų  
išmanymo sritis, o ne moterų.  
Tiesa, Aušrai, mėgstančiai mašinoje  
klausytis operų arijų, svarbu gera garso 
sistema ir komfortas. 
Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? Turite svajonių automobilį?

- Man iš tiesų patinka gražios spalvos au-
tomobiliai. Esu moteris, ir kai pirmą kartą au-
tomobilį pirkau pati, išsirinkau oranžinį „Peu-
geot 206“. Vieninteliai kriterijai buvo jo spal-
va ir gražus dizainas. Vyrukas, kuris man par-
davė šį automobilį, paklausė, ar manęs nedo-
mina jo variklis. Aš tik pasitikslinau, ar nauja-

sis automobilis važiuos, ar nebus problemų. 
Pardavėjas patikino, kad viskas bus gerai, ir 
tuomet aš nusprendžiau, kad tema apie variklį 
baigta. Manęs nedomina tai, ko nesuprantu. 
Čia vyrų reikalas suprasti, kaip veikia tie au-
tomobilio mechanizmai. Tiesa, kai reikėjo pirk-
ti kitą automobilį, man jau padėjo vyras ir sū-
nus. Mat paaiškėjo, kad prieš tai buvęs „Peu-
geot“ buvo nieko vertas, nes juo važiuojant 
barškėdavo viskas. Mano vyrai pasakė, kad 
man geriausiai tiks „Mini Cooper“ markės au-
tomobilis, tad tokį ir padovanojo. Tiesa, leido 
pačiai išsirinkti spalvą ir prisiderinti sėdynes. 
Nuo tada supratau, kad visi mano automobiliai 
ir toliau bus šios markės.

- Kuo dabar vairuojamas automobilis 
jus sužavėjo?

- Pirmiausia jis nebarška važiuojant. Yra 
puiki garso sistema ir aš važiuodama galiu 
kokybiškai klausytis operos kūrinių, kuriuos 
labai mėgstu. Taip pat mano automobilis 
tvirtas ant kelio, juo lengva aplenkti kitus, 

greitai įsibėgėja. Jis nedidelis, tačiau man ir 
mano rankinėms vietos užtenka. Žodžiu, jis 
puikus.

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Esu padariusi tik vieną avariją, tada man 

nutirpo ir rankos, ir kojos. Aš sukau į pagrindi-
nį kelią, važiavau mažu greičiu ir tikrai atsargiai. 
Bet per medžius nepamačiau poros dideliu grei-
čiu atlekiančių automobilių ir trenkiausi į juos. 
Visi žmonės liko sveiki, gyvi, tik automobiliams 
nepasisekė. Pamoką gavau gerą ir visam gyve-
nimui, kad kelyje reikia būti labai atsargiai. Po 
šios avarijos apskritai vyrui sakiau, kad daugiau 
gyvenime nevairuosiu ir jam teks mane vežio-
ti. Vyras girežtai atsisakė dirbti mano taksistu, 
o po poros dienų man kažkur labai reikėjo va-
žiuoti. Taip mano baimės ir dingo. Padarius ava-
riją ir patyrus šoką tiesiog atrodo, kad daugiau 
niekada nesinorės liesti automobilio vairo.

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

AušrA MAldeikienė į Paryžių mielai važi uotų traukiniu

Ratai

l Šiuo metu vairuoja: 

„Mini Cooper“
l Svajonių automobilis: jei 

reikės - naujas „Mini Cooper“

l Vairavimo stažas: 26 metai

l Dažniausias prietaras: 

neprietaringa
l Gražiausia automobilio 
spalva: oranžinė arba raudona

Dosjė
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Ratai

- Ką tik norite. Visuomet rasite daug mu-
zikinių diskų, tarp jų ir operos, nors mėgstu 
klausytis ir radijo žinių. Jeigu važiuoju kur 
nors toliau, mėgstu pasiimti traškių morky-
čių - tai man tarsi ilgų kelionių ženklas. 

- Ar domitės automobilių naujieno-
mis, naujais modeliais?

- Mano namuose visa tai daro vyrai. Jeigu 
aš pamatyčiau gatvėje automobilį, kuris man 
būtų be galo gražus, gal ir pasidomėčiau juo, 
bet paprastai tų naujienų neseku. Tiesa, kol 
rodė laidą „Aukščiausia pavara“ (angl. „Top 
Gear“) - visuomet žiūrėdavau ir buvo įdomu. 
Esu net vieno tos laidos vedėjų knygų skai-
čiusi. Man gražiausi yra „Mini Cooper“ au-
tomobiliai. Simpatiškesnių dar nemačiau. 

- Mėgstate greitį ar esate rami vai-
ruotoja?

- Visaip būna. Tiesiog važiuodama užmies-
tyje, jei tuščias kelias, galiu užsimiršti ir va-
žiuoti greičiau. Tiesa, nedarau to dažnai ir nie-

kada smarkiai neviršiju greičio, nesu iš tų ke-
lių „erelių“. Tikrai neturiu didelio poreikio kur 
nors skubėti ir važiuoti greitai. Labai norėčiau 
automobilyje turėti programą, kuria naudojan-
tis būtų galima nustatyti ribinį greitį ir niekuo-
met jo neviršyti. Man tai patiktų.

- Koks jūsų požiūris į mūsų kelių po-
liciją?

- Manau, tiesiog tobulas. Jie man visuo-
met padeda, esu kitados klaususi ir patarimo, 
kai kas nors sugesdavo. Kitaip nei didžioji 
dalis tautiečių, galiu pasakyti, kad man mūsų 
kelių policininkai tikrai patinka. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš kant-
rybės?

- Tikriausiai niekas. Tik jeigu man kas nors 
leistų, aš mielai išnaikinčiau iš kelių sunkve-
žimius, nes jų bijau. Tiesiog nejauku, kai tokios 
didelės mašinos važiuoja šalia, o ką jau kalbė-
ti, kai kelios tokios važiuoja iš eilės tamsiuoju 
paros metu ir negaliu aplenkti. Nejauku. Pa-
klausinėjau draugių, joms taip pat nepatinka 
sunkvežimiai, tad aš ne viena tokia jų nemėgs-
tanti kelyje. O nekultūringi vairuotojai manęs 
neveda iš kantrybės, greičiau juokina. Tiesa, 
pėstieji, kurių nematyti tamsiuoju paros metu 
arba yra neatsargūs, tikrai vairuoti nepadeda. 
Daugelis jų, matyt, nesimokė fizikos mokyklo-
je, nes nesupranta, kad automobilis per sekun-
dę sustoti negali, kad ir kaip to norėtųsi.

- Kokia jūsų mėgstamiausia transpor-
to priemonė keliaujant?

- Jeigu reikia vairuoti - tikriausiai jokia. 
Jeigu galiu, mieliau nevairuoju. O vairuoju tik 
dėl to, kad kartais turiu važiuoti į susitikimus 
kituose Lietuvos miestuose. Gal tokios mėgs-
tamiausios ir nėra, bet neseniai atradau, kad 
traukiniu važiuoti į Kauną yra daug maloniau 
nei automobiliu. Tuomet galima dairytis pro 
langus. Taip pat, jei mane kas nors veža auto-
mobiliu. Nesu didelė mėgėja vairuoti. Jeigu 
nuo Vilniaus minkštieji traukiniai važiuotų į 
kokį Paryžių, man tokia kelionė patiktų.

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Prieš dvejus metus iš manęs keliems 
mėnesiams buvo atimtos teisės už chuliganiš-
ką vairavimą. O buvo tiesiog taip, kad žiemos 
metu, važiuojant į Visaginą, mano automobilis 
pradėjo slysti keliu ir aš niekaip negalėjau jo 
sustabdyti, nors greitis tokiomis prastomis oro 
sąlygomis buvo labai mažas. Tiesą sakant, oras 
buvo toks blogas, jog aš beveik puoliau į pani-
ką, kad Visagino taip ir nepasieksiu. Tai štai, 
mano automobilis slydo prie sankryžos Visa-
gine, o link manęs važiavo kitas automobilis. 
Avarijos nebuvo, nes tas vairuotojas puikiai 
išvengė susidūrimo. Tai buvo Visagino polici-
jos komisaras. Jis ir nusprendė, kad aš važia-
vau chuliganiškai, nors buvo malonus ir kul-
tūringas. Ko čia ginčytis, jei jau taip buvo. Tie-
sa, šeima, žinodama, kaip ramiai aš vairuoju, 
labai ilgai juokėsi iš mano „chuliganavimo“. 

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Mėgstu jas. Klausausi muzikos arba dai-
rausi pro langus. Man tai yra didelis poilsis. 
Tikriausiai dėl to, kad į spūstis patenku gana 
retai, nes daug kur vaikštau pėsčiomis.

- Kaip manote, ar vidutines pajamas 
gaunančiai šeimai realu turėti automo-
bilį ir nejusti finansinių sunkumų?

- Manau, kad vidutines pajamas gaunan-
čiai šeimai kuo toliau, tuo labiau automobilis 
yra visiškai nereikalingas. Mieste yra vieša-
sis transportas, automobilių nuoma, kuri yra 
tikrai nebrangi ir patogi. Pati esu ne kartą 
išbandžiusi. Beje, paradoksas, bet viešasis 
transportas būtų geresnis, naujesnis, jei būtų 
daugiau juo važiuojančiųjų. Tačiau aš nekalbu 
apie tuos, kurie gyvena užmiestyje. Jei žmo-
nės nusipirko namą užmiestyje, jie turi būti 
labai turtingi, kad galėtų ir patys važinėti, ir 
dar vaikus į būrelius vežioti. Jei tai nėra tur-
tingi žmonės, tuomet jie elgiasi kvailai. Juk 
reikia įvertinti ir jo eksploatacijos išlaidas, 
draudimus ir panašiai.

AušrA MAldeikienė į Paryžių mielai važi uotų traukiniu

Aušra Maldeikienė tikina, jog automobilių 
spūstys jos visai nevargina. Kaip tik 
atvirkščiai, tai jai yra poilsio laikas. Tikriausiai 
dėl to, kad į spūstis Aušra patenka gana retai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Naujame MAN-GO albume galima išgirs-
ti lietuviškos popmuzikos klasika tapusių hitų 
„Alyvos“, „Vasaros lietus“, „Tavęs prašau“ ir 
„Kaip delfinai“ naujas versijas bei šiemet įra-
šytus visiškai naujus kūrinius, kurie sulaukė 
didžiulio populiarumo, - tai „Aš taip norėčiau“, 
„Laiku“, „Saulė online“ ir „Gal per ilgai“. Pas-
tarajai MAN-GO dainai jau nufilmuotas ir vaiz-
do klipas. „Tai yra puiki žinia tiek man, tiek 
mūsų grupės gerbėjams. Manau, kad tai bus 
labai įdomus „Mango“ pradėtos muzikinės is-
torijos tęsinys, o kartu ir nauja mūsų muziki-
nio kelio atkarpa, kurią žymės ką tik išleistas 
albumas „Aš taip norėčiau“, - kalbėjo MAN-
GO lyderė Rima Petrauskytė-Malašičevė.

Priminsime, kad legendinė Lietuvos pop-
grupė „Mango“ skambiai nutraukė dešimtme-
tį trukusią sėkmingą muzikinę veiklą 2008 me-
tais. Šešerius metus apie jos atsikūrimą nebu-
vo net kalbos, nes visos dainininkės pasuko 
skirtingais keliais.

Kai po ilgos pertraukos, 2014-ųjų pavasarį, 
R.Petrauskytė-Malašičevė pasirodė TV3 „Cho-
rų karuose“ kartu su grupės „Mochito“ narė-
mis Justina Jančiauskaite bei Gabija Sruogiūte 
ir atliko „Mango“ superhitą „Alyvos“, taip pat 
nebuvo jokių minčių, kad šis vienkartinis šou 
duos pradžią naujam muzikiniam projektui. Ta-
čiau didžiulis gerbėjų ažiotažas ir netikėtai įsi-
žiebęs bendrumo jausmas tarp skirtingoms 
kartoms atstovaujančių dainininkių ilgainiui 
pakoregavo visas išankstines nuostatas ir nu-
lėmė grupės MAN-GO atsiradimą.

Per savo pasirodymus atsinaujinusi grupė 
publikai pristatė naujai suskambusias nepa-
mirštamas „Mango“ dainas. Kaip tuo metu 
sakė R.Petrauskytė-Malašičevė, ji į sceną su-
grįžo ne dėl to, kad kažkam kažką įrodytų. 

„Žinau, kad mes turime savo gerbėjų, kuriems 
patiko, patinka ir patiks ta muzika, kurią atlie-
kame. Nežadu kažkokių revoliucijų, tačiau ga-
liu patvirtinti, kad man yra didžiulis malonu-
mas ir vėl daryti tai, ko iš tiesų pasiilgau“, - 
kalbėjo dainininkė.

2015-ųjų balandžio pabaigoje merginų 
gerbėjų laukė staigmena - MAN-GO pristatė 
pirmąjį visiškai naują grupės kūrinį „Aš taip 
norėčiau“, ir jis iškart sulaukė didžiulio po-
puliarumo. Pradėjusios įrašinėti specialiai 
joms sukurtas dainas, dainininkės prakalbo 
apie planus išleisti albumą. Šiuos pažadus 
patvirtino serija vienas po kito pristatytų nau-

jų hitų: „Laiku“, „Saulė online“ ir „Gal per 
ilgai“. Tad vasarą duoti pažadai materializa-
vosi šių metų gruodžio pradžioje, kai buvo 
išleistas mini albumas „Aš taip norėčiau“.

„Artėjant gražiausioms metų šventėms, 
man tai yra pati geriausia dovana“, - sakė gru-
pės narė G.Sruogiūtė. Jai antrino ir J.Jančiaus-
kaitė, kuri taip pat neslėpė euforijos pasirodžius 
pirmajam albumui su jos atliekamomis daino-
mis. „Sunku apsakyti, ką jaučiau laikydama jį 
rankose. Esu be galo laiminga ir tikiu, kad šis 
albumas padarys laimingesnius visus žmones, 
kurie jo klausysis“, - kalbėjo dainininkė.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

SugrįžimaS

Skamba tiktai hitai
Atsinaujinusi grupė MAN-GO sugrįžo ir  
savo gerbėjams Kalėdų proga dovanoja 
8-ių dainų mini albumą „Aš taip norėčiau“.

Grupė MAN-GO susibūrė Rimos 
Petrauskytės-Malašičevės iniciatyva

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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StiliuS

Miesto stileivos ir mados gerbėjai tapo novatoriškos mados 
pristatymo liudininkais. Devintą kartą iš eilės Nacionalinėje 
dailės galerijoje organizuotame konkurse „Injekcija“ savo ko-
lekcijas pristatė 17 jaunų dizainerių iš Lietuvos ir užsienio ša-
lių. Vakaro metu kompetentinga komisija, kurią sudarė dizai-
neriai Sandra Straukaitė, Egidijus Sidaras, Kristina Kruopie-
nytė ir Lilija Larionova bei stilistė Karina Leontjeva, išrinko 
talentingiausius kūrėjus, kurie galės pademonstruoti savo kū-
rybą ant kitų metų didžiausio Lietuvoje organizuojamo mados 
festivalio „Mados infekcija“ podiumo. Šių metų „Injekcijos“ 
tema tapęs kamufliažas diktavo susitapatinimo ir pranykimo 
nuotaiką. „Dizaineriai pasirinko neeilines medžiagas ir tekstū-
ras - įprastus audinius derino su žuvies oda, blizgučiais, netikru 
kailiu, grubiais mezginiais. Drabužių kūrėjai kolaboravosi su 
grafikos dizaineriais arba patys kūrė naujus raštus kompiuteri-
nėmis technologijomis“, - renginio įspūdžiais dalijosi festivalio 
„Mados infekcija“ prodiuserė Renata Mikailionytė. Renginio 
nepraleido gausus būrys žinomų šalies dizainerių ir stilistų.

Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

„Mados injekcijoje“-
avangardas drąsiausiems

Festivalio „ Mados injekcija“ prodiuserė  
Renata Mikailionytė (kairėje), bendrovės „Boslita“  

komercijos direktorius Audrius  Sekliuckis ir  
dizainerė Sandra Straukaitė

Dizainerė ir festivalio  
„Mados injekcija“ komisijos 
narė Lilija Larionova

Dizaineris  
Mindaugas Rainys Fotomodelis Rasa Ciūnė Stilistė Agnė Gilytė (kairėje)  

ir renginių organizatorė Ilma Cikanaitė
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StiliuS

„Mados injekcijoje“-
avangardas drąsiausiems

Dizaineris, festivalio  
„Mados injekcija“  
komisijos narys  
Egidijus SidarasDizainerė Jolanta Talaikytė

Dizainerė ir festivalio 
„Mados injekcija“ komisijos 
narė Kristina Kruopienytė

Dizainerio Thom Bara kolekciją, 
pavadintą „Juoda“, mados gerbėjai 
galės išvysti ir pavasarį vyksiančiame 
festivalyje „Mados infekcija“

Jaunosios dizainerės Ernestos 
Venckutės kolekcijos modelis
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StiliuS

Duetas „Crab in Cab“ taip 
įsivaizduoja tobulą moterį

Toma Brazdžiūtė  
kamufliažo temą atskleidė  
kolekcijoje „Priešingybės“

Elžbietos Jancevič 
kolekcija „Plačiai 
atmerktos akys“

Unės Vereckytės kolekcija „Une'a“
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Įvaizdis

ARS LORETTA  ●  Birželio 23-iosios g.15, Vilnius  ●  Tel. (8-617) 00-028  ●  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta  ●  arsloretta@gmail.com
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Vizažistė Gintarė Pietutytė
Makiažas labai švelnus su kaštoninio 
atspalvio šešėliais, lūpos padažytos 
ramiu atspalviu - tai suteikė švytėjimo 

ir natūralumo.

Stilistė Loreta PoViLaVičiūtė
Astai buvo atliktas visų plaukų dažymas. 
Pagal odos spalvos tipą nustatėme 
rudeniško madingo atspalvio kaštoninę 
spalvą. Buvo padarytos kelios šviesios 
sruogos ant viršugalvio. Gerokai 

patrumpinti ir iškarpyti plaukai.

Astos istorija
ASTA (53), policijos Vidaus tyrimų skyriaus 
vyresnioji tyrėja, visą laiką skiria darbui, 
todėl neturi laiko lankytis grožio salonuose. 
Astos plaukai - ilgi, natūralūs, nedažyti, ji 
gali nešioti tik surištus plaukus. Moteris 
turi suaugusią dukrą, su kuria glaudžiai 
bendrauja, turi bendrų pomėgių, hobių. 
Šiuo metu Astai sudėtingas laikotarpis - ji 
išleidžia dukrą į Rumuniją dirbti Lietuvos 
ambasadoje. Šia proga artimiausių žmonių 
rate bus iškelta iškilminga vakarienė. Todėl 
Asta kreipėsi į profesionalus.

Apie Ars LorettA

Grožio namų Ars Loretta 
meistrai vertinami už aukštos 
kokybės paslaugas, išskirtinį 
dėmesį kiekvienam klientui. 
Salono šeimininkė ir stilistė 
Loreta Povilavičiūtė - daugy-
bės Lietuvos ir užsienio kon-
kursų laureatė. Salone dirba-
ma tik su visame pasaulyje 
vertinama aukštos kokybės 
„Wella“, „Sebastian“, „Renee 
Blanche“. Čia siūlomas didelis 
paslaugų spektras: kirpimas, 
dažymas, šukavimas, makia-

žas, šukuose-
nos, manikiū-
ras, pedikiūras, 
kosmetologo 
paslaugos.

Grožio namai  Ars LorettA
turi ką pasiūlyti norin-
čioms keistis moterims - 
čia vykdomas grožio poky-
čių projektas nustebins ir 
pradžiugins ne vieną.

Apie grožio  
pokyčių projektą

Paskelbus feisbuke 
konkursą norinčiosioms da-
lyvauti pokyčių projekte, 
moterys, kurios buvo pa-
gražintos nemokamai, at-
rinktos loterijos būdu.

PaSiūLymaS

Grožio pokyčių paslaugą 

salone galima  

užsi sa kyti tel. (8-698) 30-020 

arba el.paštu  

arsloretta@gmail.com. 

Visi norintys pasikeitimų 

gali stebėti ARS LORETTA 

feisbuko puslapį  

https://www.facebook.com/

grozionamaiarsloretta.

 Asta labai džiaugėsi savo 
nauja šukuosena ir tikisi  

padaryti įspūdį savo dukrai.

Įvaizdžio pokyčių projektas

Nori pokyčių? 
Užsuk į Ars LorettA
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Grožio paletė

Masažas - 
atgaiva kūnui ir sielai

Nuo neatmenamų laikų žmonės ieško-
jo galimybės atsipalaiduoti, pabėgti nuo 
kasdienybės ir rasti save. Kalėdų metas - 
būtent tas laikas, kai reikia pagalvoti apie 
save ir padovanoti malonumą SAU! Masa-
žas kaip geros savijautos ir sveikatingumo 
šaltinis buvo žinomas dar gilioje senovėje. 
Jau tada žmogaus rankų prisilietimas lai-
kytas turinčiu didelės galios paveikti viso 
organizmo būseną. Tad keletas  
patarimų ir pasiūlymų masažams.

apie kambodžos meistrų masažus

Kambodžos masažus atlieka nuoširdūs 
ir paslaugūs masažo specialistai, atvykę iš 
Kambodžos, kur jie išmoko akupresūros ma-
sažo technikų. Tai ypatinga technika, kai 
spaudžiami tam tikri kūno taškai. „Khmer“ 
masažas - vienas populiariausių Kambodžos 
tautai atstovaujančių masažų. Šis masažas - 
tai būdas ne tik spręsti fizines kūno proble-

mas, bet ir palaikyti dvasinę pusiausvyrą bei 
puoselėti grožį. Tai savotiška terapija, kuri 
atpalaiduoja visą organizmą, protą, pašalina 
stresą, subalansuoja jausmus, sustiprina imu-
ninę sistemą, aktyvina visų organų sistemų, 
tarp jų ir hormoninę, veiklą. Masažo metu 
naudojami įvairūs metodai, perimti iš Rytų 
šalyse naudojamų masažų atlikimo technikų, 
derinant švelnesnius masažo judesius su 
stip resniais paspaudimais ir ištempimais.

apie Tailando meistrų masažus

Tailando meistrų masažai sujungia su-

dėtingą rytietiško masažo techniką su dva-

sine masažuotojo patirtimi ir jo galia per-

duoti savo rankose sutelktą teigiamą ener-

giją klientui. Tailando masažas, dar vadina-

mas „tinginių joga“, yra pradedamas medi-

tacine malda (puja), kuri padeda masažuo-

tojui sutelkti savo galią ir perduoti ją per 

prisilietimą rankomis, alkūnėmis, dilbiais, 

keliais ir netgi pėdomis. Tailando masažas 

atliekamas ant čiužinio, nenaudojant alie-

jaus, jo metu klientas dėvi specialius lais-

vus, nevaržančius judesių rūbus. Toks ma-

sažas dar vadinamas „joga tinginiams“, nes 

jo metu atliekami sudėtingi stiprūs paspau-

dimai, raumenų ištempimai ir sąnarių at-

kūrimai, išmankštinantys visą kūną. Atlie-

kant Tailando masažą ramioje meditacinėje 

aplinkoje, kūnas pradeda atsiverti ir tampa 

lankstesnis, o sąmonė sugrįžta į ramaus 

budrumo būseną. Svarbu pažymėti, kad 

žmonėms, kenčiantiems nuo rimtų širdies 

sutrikimų, aukšto kraujo spaudimo ar odos 

ligų, Tailando masažas nerekomenduoja-

mas. Valandos laiko Tailando masažas - tai 

viso kūno, išskyrus galvos sritį, masažas.

apie indijos meistrų masažus
Indijos meistrų masažai padės pajus-

ti Rytų kultūros dvasią, išvaduos nuo 
įtampos, suteiks malonios ramybės ir pa-
laimos pojūtį Jūsų kūnui ir sielai! Tai uni-
kalūs masažai kūnui, protui ir sąmonei 
harmonizuoti. Jie ne tik gerina bendrą 
savijautą, kelia darbingumą ir nuotaiką, 
bet ir grąžina gyvenimo džiaugsmą.

Vienas populiariausių masažų, ats-
tovaujančių Indijos meistrų masažams, 
yra Širodaros SPA ritualas. Tai ajurve-
dinis terapijos būdas, kurio metu ma-
sažuojama galva, po to ant kaktos, į 
„trečiąją akį“ silpna srovele pilamas šil-
tas ajurvedinis kukurūzų aliejus. „Tre-
čioji akis“ yra mūsų jausmų, pojūčių ir 
proto centras, čia susitinka mūsų są-
monė ir pasąmonė, kaupiasi stresas, 
nerimas ir įtampa. Po šios procedūros 
atliekamas viso kūno atpalaiduojantis 
masažas. Ši procedūra - tai puikus bū-
das atsipalaiduoti tiems, kurie nuolat 
dirba protinį darbą, taip pat žmonėms, 
jaučiantiems vidinę įtampą, nuolatinį 
stresą, kuriuos kankina depresija ar pa-
didėjęs jautrumas.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Druskininkų vandens parkas 
Vilniaus al. 13, Druskininkai

„Forum Palace“
Konstitucijos pr. 26, Vilnius

Grožio salonas „EasT island“                              www.eastisland.lt
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Ringailė StulpinaitĖ

- Kodėl tą Naujųjų metų naktį kai ku-
rie žmonės pradeda nuo pažadų sau: kad 
išmoks užsienio kalbų, gyvens sveikiau, 
sportuos ir panašiai?

- Na, tai yra metų sandūra ir kai kuriems 
tai yra magiškas laikas. Nesvarbu, kad sausio 
1-ąją viskas tęsiasi toliau ir iš tiesų nieko la-
bai nauja nenutinka. Tiesiog žmogaus prigim-
tis sufleruoja norus, taip pat galimybę kitais 
metais viską pradėti iš pradžių, nuo naujo 
balto lapo. 

- Bet toji data yra magiška tik mūsų 
galvose, nes juk iš tiesų viso labo tik pa-
sikeičia kalendorius, ar ne?

- Žinoma. Be to, žmonės Naujųjų metų 
datą sureikšmina dar dėl to, kad yra veikiami 
masinio instinkto. Juk daugelis planuoja, kur 
švęs, su kuo, paskutines minutes ir sekundes 
skaičiuoja visas pasaulis. Ir net nesąmoningai 
kai kurie jaučia tokį tarsi spaudimą neatsilik-
ti, taip pat švęsti, taip pat žadėti sau kažką ir 
kelti naujus tikslus. Nors naujus tikslus gali-
ma sau išsikelti ir kitą trečiadienį, tam nebū-
tina speciali data. Tiesiog per Naujuosius ne-
va atrodo reikšmingiau, svarbiau ir tvirčiau. 

- Gal yra kokia statistika, kiek procen-
tų žmonių, pasižadėję kažką Naujųjų nak-
tį, tai įvykdo, o kiek nuleidžia rankas?

- Mokslininkai darė tyrimus prieš porą 
metų. Rezultatai stebinantys - tik 12 procen-
tų žmonių laikosi savo naujametinių pažadų 
ir juos įvykdo. Likusi dalis pažadus pamiršta 
arba rankas nuleidžia praėjus vos dviem sa-
vaitėms po Naujųjų nakties. Juk prieššven-
tinis ir šventinis laikas yra dvasinio pakilimo, 
laukimo, džiaugsmo metas, o po Naujųjų pra-
sideda emocinis nuosmukis. Kaip ir minėjau, 
nuosmukis prasideda dėl to, kad realiai nie-
kas labai naujo neprasidėjo, be kalendoriaus. 
Beje, dėl tos pačios priežasties savižudybių 
skaičius taip pat padidėja po Naujųjų, o ne 
prieš juos. 

- O kodėl pažadų nepavyksta laikytis 
kitiems?

- Na, greičiausiai dėl to, kad jų pažadai ir 
tikslai yra neretai iš fantastikos srities. Žmo-
nės visko nori čia ir dabar, visko arba nieko. 
Jie, keldami sau naujus tikslus, nenusistato 
tarpinių tų tikslų įgyvendinimo stotelių. Jei 
tikslas yra nepamatuojamas, neišdėstytas lai-
ke ir neturi mažų žingsnių išsipildymo link, 
jis yra tiesiog neįvykdomas, neįgyvendina-

mas. Ir tai galioja kalbant apie visus žmonių 
tikslus ir pažadus sau, ne tik naujamečius. 
Deja, pagauti šventinės nuotaikos, apimti 
emocinio pakilimo, kai kurie yra linkę išsi-
kelti neadekvačių tikslų, taip iš karto pa-
smerkdami juos žlugti. Juk galima sulieknėti 
dešimčia kilogramų, bet moteris sulieknėja 
septyniais, tuomet nusivilia, kad jai nepavyko 
tikslo pasiekti greitai, ir viską meta. O galėtų 
pasidžiaugti, kad jau 3 ar 5 kilogramai ištirpo, 
tai ir būtų tos tarpinės tikslo siekimo stotelės. 
Beje, žmonės turėtų išmokti prisipažinti sau, 
kad suklydo, ir vis tiek toliau siekti tikslo 
mažais žingsneliais. Ir apskritai, žmogus ne-
privalo nieko daryti, jei yra dėl kokių nors 
priežasčių neverčiamas, todėl jis visuomet 
linkęs pasirinkti lengvesnį kelią. Tikslų įgy-
vendinimas reikalauja daug pastangų, o jei 
tikslas yra neproporcingai didelis, visuomet 
lengviau jį tiesiog mesti. 

Psichologijos kodas

Kodėl Naujųjų metų 
naktį žadame, bet nevykdome?

Kai Naujųjų metų naktį garsiai skaičiuojame paskutines senų metų sekundes ir džiau-
giamės atėjusiais naujaisiais, ne vienas tyliai sau žadame, kad nuo šiol gyvensime ge-
riau, sveikiau, tobulėsime, mokysimės užsienio kalbų, keliausime, taupysime ir pana-
šiai. Deja, po kiek laiko visi pažadai išgaruoja tarsi nebuvę. Apie tai, kodėl sau žadame 
ir pažadų nepildome, „Laisvalaikis“ kalbino psichologę EgLę PELiENę-VENsLoVę. 

DiDžiausios pasižaDėjimų sau ir   tikslų klaiDos

Pirma
Susirašyti kuo ilgesnį 
pažadų sau ir tikslų sąrašą. 
Kuo jis bus išsamesnis 
ir ilgesnis, tuo didesnė 
tikimybė, kad neišpildysite 
nė trečdalio. Juk reikia 
susirašyti į sąrašą viską, nuo 
naujų kalbų išmokimo iki 10 
šalių per metus aplankymo ir 
dar daug visko.

Antra
Būtinai siekti, kad visi 
norai, pažadai ir tikslai 

įvyktų per kuo trumpesnį 
laiką. Geriausia per mėnesį 
ir mažiau. Juk niekas 
nenori laukti pusę metų 
ar net metus. Negalima 
turėti tarpinių stotelių, visų 
rezultatų norėti drastiškai 
greitai.

Trečia
Viskas arba nieko. 
Tikslai turi būti radikalūs, 
neadekvatūs ir išpūsti. Jei 
jau lieknėsite, tai reikia tuos  
10 kilogramų numesti kuo 
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Kodėl Naujųjų metų 
naktį žadame, bet nevykdome?

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 (8-687) 89-040
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

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 Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plateliuose Medsėdžių g. 5 (8-620) 56-525
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 

Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
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 Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
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.

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines 
vertybes. Smagu, kad jums dar svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. 
O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių žurnalistų, spaustuvininkų 

ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Kalendorius prašome atsiimti „Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose iki 2016 m. sausio 15 d.

Gruodžio mėnesį prenumeruojančiųjų savaitraštį „Respublika“ 
kartu su dienraščiu „Vakaro žinios“ visiems 2016 metams 

laukia dovana - mūsų sieninis kalendorius

Abiejų laikraščių metinė kaina 129 Eur (gyventojams) 
arba 138 Eur (juridiniams asmenims).

2    16
metams

Š V E N T I N Ė  P R E N U M E R AT A

DiDžiausios pasižaDėjimų sau ir   tikslų klaiDos

✓ Adekvačiai pažvelkite į savo norus ir galimybes. 

✓ Žinokite, kad klysti - žmogiška, 
o tikslas turi turėti tarpines sto-
teles, kad nedingtų motyvacija ir 
džiaugsmas net dėl mažo žingsnelio savo tikslo link. 

✓ Išdėliokite norus, svajones, tikslus ir pažadus sau metų laikotarpiais, 
kad jie netaptų katorga, o taptų malo-niu savo įgūdžių ar gyvenimo būdo tobulinimu. 

✓ Jei tikslai dideli - prašykite 
draugų ir šeimos pagalbos. Taip  
bus ir lengviau, ir atsiras šiokia tokia kontrolė, kuri neleis lengvai nuleisti rankų. 

✓ Jei pasižadėjote pradėti bėgioti, susiraskite bendramintį. O jei 
norite gyventi sveikiau ir atsisakyti saldumynų - pasistenkite rinktis 
tik, tarkime, aukščiausios klasės 
belgišką šokoladą. Kaina tiesiog 
neleis juo piktnaudžiauti bei padės judėti svajonės link. Kartais yra gerai hiperbolizuoti į kitą pusę - kuo sun-kiau taps pasiekiamas dalykas, kurio norite atsikratyti, tuo lengviau artės pažado sau išpildymas.

✓ Vizualizuokite savo pažadus, 
norus ir svajones. Pažadinkite savyje vaiką ir iš įvairių iškarpų sudėliokite koliažą, kokių kelionių norite, kokių namų ir t.t. Vizualizacija padeda 

siekti tikslų atkakliau.

Kad naujamečiai 
pažadai neišnyktų 

su ryto aušra...

greičiau, naują užsienio kalbą 
tobulai mokėti irgi kuo greičiau, 
o jei jau taupyti, tai pageidau-
tina apvalią sumą. 

Ketvirta
Niekada neprašyti kitų pagal-
bos. Jūsų naujametinis tikslas 
ar pažadas turi būti tik jūsų 
pačių problema arba sėkmės 
reikalas. Žmogui dažnai atrodo, 
kad jis - burtininkas ir tikslas, 
kuris yra ne jo vieno pastan-
goms, vis tiek turi būti pasiek-
tas tik jo paties. 

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Psichologė  
Eglė Pelienė-Venslovė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Įdomybės

Krokuvoje - prakartėlių konkursasTadžikisTane uždraus 
užsienieTiškus vardus

Buvusi sovietinė respublika Tadžikis-
tanas uždraus duoti naujagimiams užsie-
nietiškos kilmės vardus. Tėvai ateityje var-
dą savo atžalai galės išrinkti iš 4-5000 mo-
dernių ir senų tadžikiškų vardų registro.

Parlamentas Dušanbėje ketina dar 
šiais metais priimti atitinkamą įstatymo 
pataisą. Autoritariškai šalį valdantis Emo-
malis Rachmonas jau prieš kelerius metus 
reiškė savo nepasitenkinimą, kad rusiškais 
žodžiais, pavyzdžiui, Volkas (Vilkas) ir To-
poras (Kirvis), pavadinami tadžikų vaikai. 
„Jie gąsdina mus ir kitus“, - tada sakė jis.

Turėtų nelikti ir arabiškų vardų. Ta-
čiau islamiškoje šalyje išimtys bus daro-
mos tokiems vardams, kaip Mohamedas 
(Mohammed), Hasanas (Hassan), Hu-
seinas (Hussein), Fatima (Fatima) ar 
Suchra (Suchra). Šiuo metu populiarūs 
tadžikų vardai yra Sitora (Žvaigždė), 
Džachongiras ar Bachoduras (Stiprusis). 
Vardais negalės tapti ir gyvūnų ar objek-
tų pavadinimai.

Trumpai
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Įdomybės

Krokuvoje - prakartėlių konkursas

Prakartėlių eisena Krokuvos centre pirmąjį gruodžio 
ketvirtadienį - dešimtmečius trunkanti tradicija

EPA-Eltos nuotr.

Krokuva, neretai pavadinama Lenkijos 
Kalėdų sostine, švenčių laikotarpiu sulaukia 
itin daug turistų. Ir nenuostabu - miestas 
žavi ne tik įspūdinga architektūra, įdomia 
istorija, bet ir kiekvieną gruodį (jau 73-ią 
kartą) čia rengiamu unikaliu Kalėdų prakar-
tėlių (Szopka Krakowska) konkursu. Dar 
XIX a. gimusios tradicijos unikalumą lemia 
tai, kad šie kūriniai gaminami atkartojant 
Krokuvos istorinių pastatų modelius bei re-
miantis vietos folkloru ir legendomis, o kitur 
kuriamos tik Kristaus gimimo scenos.

Konkurso komisijos nariams ir žiūrovams 
pateikiama iki 200 prakartėlių (nuo miniatiū-
rinių iki 2 metrų aukščio), kurios labiau pri-
mena ištaigingas pilaites, išpuoštas spalvingais 

bokšteliais, langeliais bei paauksuotais stogais. 
Kalėdiškai pasipuošusi Krokuva, prakartėlių 
eisena, senamiestyje, Turgaus aikštėje, šur-
muliuojanti mugė traukte traukia žmones iš 
įvairių šalių ir, žinoma, iš visos Lenkijos.

Jav parduodamas  
„miestas-vaiduoklis“

Jungtinėse Valstijose parduodamas 
beveik visų gyventojų paliktas miniatiū-
rinis Sveto miestelis (Pietų Dakotoje). 
Sveto miestelį galima įsigyti už 250 
tūkst. dolerių, neseniai pranešė nekilno-
jamojo turto agentė Steisė Montgomeri 
(Stacie Montgomery).

Mažulytis miestelis Svetas įsikūręs 
per 160 km į pietryčius nuo Rapid Sičio, 
jame tėra nedidelis baras, vieno aukšto 
namas, keli ūkiniai pastatai, įskaitant 
buvusią padangų montavimo dirbtuvę. 
Pasiklydusios tarp prerijų platybių vie-
tovės, turinčios miesto statusą, plotas su-
daro vos apie 0,02 kv. kilometro. Į mies-
telį nutiestas asfaltuotas plentas.

Praėjusio šimtmečio penktajame de-
šimtmetyje Sveto miestelyje gyveno apie 
40 žmonių. Tuomet ten veikė paštas ir 
parduotuvė. Šiuo metu yra likę tik du 
gyventojai - šeimininkas Lensas Benso-
nas (Lance Benson) ir jo sutuoktinė.

Žmogus, tapęs miesto savininku, ga-
li jį pervardinti. Pasak S.Montgomeri, 
Svetu jau domisi ne tik JAV gyventojai, 
bet ir potencialūs pirkėjai iš Rusijos, Ki-
nijos, Vokietijos ir Australijos.

Miestelį jau mėginta parduoti 2014 
me tų birželį. Tuomet už jį prašyta  
399 tūkst. dolerių, tačiau pirkėjų neat-
sirado. Dabar S.Montgomeri kiek suma-
žino kainą ir tikisi jį parduoti. „Jau pra-
ėjo pusantrų metų, o žmonės vis dar do-
misi Svetu“, - sakė ji.

dunoJuJe „sužveJota“  
100 tūkstančių eurų

Austrijos sostinės Vienos policija, ga-
vusi pranešimą, kad jaunuolis šoko į 
šaltą vandenį, nusprendė, kad šis vei-
kiausiai mėgina nusižudyti. Atskubėję į 
incidento vietą pareigūnai išvydo, kad 
tariamas savižudis gaudo upėje 100 ir 
500 eurų nominalo banknotus.

Pasak „žvejo“, jis ketinęs vėliau visą 
laimikį atiduoti policijai. Pareigūnai dar 
nenusprendė, kas surado pinigus - jie ar 
plaukikas.

Pagal Austrijos įstatymus, tas, kuris 
ras pinigų ir pristatys į policiją savo ra-
dinį, gali tikėtis 5-10 procentų rastos su-
mos. Jeigu teisėtas savininkas nebus nu-
statytas per metus, radėjas gali preten-
duoti į visą sumą. Kol kas nežinoma, 
kaip pinigai atsidūrė Dunojuje. Bankno-
tų kriminalinės kilmės įrodymų policija 
taip pat neturi.

Įdomu

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ



32 laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  1 8

internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Ar ketverių metų vaikas gali suvaldyti sunk
vežimį ir taip paskatinti jo pardavimą? Ko iki 
idealumo trūksta šiuolaikinėms elektroni
nėms parduotuvėms? Kaip paprasta progra
mėlė gali padėti sumažinti eismo įvykių skai
čių? Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Produkto tobulas pristatymas gali būti netgi 

bandymas jį sudaužyti.

skubios prekės  
iš elektroninės parduotuvės 

Kas?
„Amazon“.

Kokia situacija?
Nors elektroninės parduotuvės daro-

si vis patogesnės, vis dar išlieka vienas 
kitas minusas. Didžiausias jų - prekės 
negali naudoti čia ir dabar, nes kol at-
keliaus, praeis bent kelios dienos. „Ama-
zon“ jau kuris laikas kalba apie dėžes 
skraidinančius dronus, tačiau šįkart 
prabilo dar garsiau.

Ką padarė?
Vaizdo klipui pasikvietė vienos popu-

liariausių automobilių laidų „Aukščiau-
sia pavara“ veidą Džeremį Klarksoną 
(Jeremy Clarkson). Jis pasakoja, kaip dro-
nas iš sandėlio paima jūsų užsakytą pre-
kę, kaip skrisdamas skenuoja aplinką, 
kad nesusidurtų su kitais skraidančiais 
objektais ar medžiais ir kaip atsiunčia 
žinutę vos tik nusileidęs kieme.

rezultatai?
Rodos, nieko naujo, tačiau žinomas 

veidas vos per kelias dienas sugeneravo 
5 mln. peržiūrų. Faktas, kad dalis jų 
nuėjo į „Amazon“ puslapį ir pasidomėjo, 
ką gi galėtų parsisiųsti.

https://goo.gl/sZi6bF

El. reklama: ko trūksta elektroninėms parduotuvėms
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internetas

Maršrutas ant stiklo 

Kas?
„Hudway“.

Kokia situacija?
Kai vairuodami naudojamės tele-

fonu, esame ne tokie budrūs ir eismo 
įvykio rizika smarkiai padidėja. Net-
gi jei išmanusis įrenginys ne jūsų 
rankose, o įtvirtintas automobilyje, 
žvilgčiodami į žemėlapį taip pat nesa-
te šimtu procentų susikoncentravę į 
kelią.

Ką padarė?
Mažai žinoma komanda sukonst

ravo programėlę, kuri veikia kaip pa-
prasta navigacija, tačiau yra vienas 
„bet“: tereikia telefoną padėti ant pa-
nelės, ir generuojamas šviesos srautas 
matomas ant priekinio stiklo. Taip ne-
reikia niekur žvalgytis  visą informa-
ciją matote priešais save.

rezultatai?
Kodėl šis atvejis įdomus? Jis iškelia 

klausimą: kodėl gi negalėtų kokia au-
tomobilius gaminanti kompanija pa-
remti panašaus projekto ir pristatyti 
savo vairuotojams, parodydama, kaip 
rūpinasi jų saugumu?

https://goo.gl/Y2uXel

El. reklama: ko trūksta elektroninėms parduotuvėms keturmetė,  
vairuojanti sunkvežimį 

Kas?
„Volvo“.

Kokia situacija?
Kone visi sunkvežimių 

pardavėjai dėtų galvą, kad 
būtent jų transporto prie-
monės pačios geriausios ir 
tobuliausiai tinka dar-
bams. Ar įmanoma juos 
perrėkti ir naują gaminį 
pristatyti taip, kad apie jį 
sužinotų visas pasaulis?

Ką padarė?
„Volvo“ šiai misijai pasitelkė „You-

tube“ kanalą. Įrengė kliūčių ruožą, o vai-
ruoti pasikvietė 4 metų Sofiją. Tiesa, 
prieš tai pamodifikavo savo sunkvežimį, 
kad mergaitė galėtų valdyti nuotoliniu 
pulteliu. Savaime aišku, jis rėžėsi į pas-
tatą, krito nuo skardžio, vertėsi kūliais, 
na, ir visaip kitaip buvo naikinamas.

rezultatai?
1,2 mln. peržiūrų ir galvose susifor-

mavusi mintis: kokie galingi tie „Volvo“ 
sunkvežimiai.

https://goo.gl/kcdu1z
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Scena

Su daina keliaujantis keliauninkas 
Rolandas Kazlas kartu su kūrybiniais 
„Pakeleiviais“, metams besibaigiant, 
nakčiai maksimaliai pailgėjus, šventoms 
Kalėdoms priartėjus, Snieguolei pano-
rėjus ir Kalėdų Seneliui paliepus, gruo-
džio 21 ir 22 dienomis 19 val. Kon-
gresų rūmų koncertų salėje už kalėdinę 
kainą vilniečiams, sostinės svečiams ir 
ištikimiems „Pakeleivių“ pakeleiviams 
padovanos įspūdingo įspūdingumo dai-
nų koncertą „į kitą Laiko pusę“.

Šis daugiau nei dviejų valandų 
koncertas -  apibendrinantis R.Kazlo 
žvilgsnis į save šiame pasaulyje. Tai 
būsenos ir nuotaikos, kurios laikui bė-
gant keitė nuotaikas ir būsenas, fer-
mentavosi, eiliavosi ir nežinia kodėl 
virto tekstais, muzika, dainomis ar pu-
siau dainomis. Dainos, žinoma, ne 
Stingo, bet užtat Kazlo, ir koncertui, 
pasak įvairių kritikų, įvairovės ir sa-
votiškumo nestinga.

Pažvelgti „į kitą Laiko pusę“ geros 
muzikos ekspertai „Bardai LT“ kviečia 
visus norinčius. Tapkite pakeleiviais 
ir Jūs.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Kitas laikas pagal Rolandą Kazlą
Rolandas Kazlas ir 
„Pakeleiviai“ visus kviečia į savo 
koncertą „į kitą laiko pusę“.

Kasmet Naujuosius metus kartu pasi-
tikti kviečiantis kolektyvas šį kartą prista-
to šventišką programą „Meilė ir aistra“, 
kurią rengia kartu su jaunaisiais operos so-
listais Lina Dambrauskaite (sopranas) ir 
Edgaru Davidovičiumi (tenoras). Renginį 
ves aktorius Jokūbas Bareikis, o koncerto 
programa primins svaiginantį muzikinį ka-
leidoskopą, kuriame suksis ir kalėdinės dai-

nos, ir gražiausios operų arijos, ir populia-
rūs džiugia ir pakilia nuotaika alsuojantys 
vokaliniai kūriniai.

„Gražiausias metų šventes vainikuo-
siantis paskutinis 2015-ųjų vakaras ne vie-
ną priverčia klaidžioti viliojančiuose šven-
tinių renginių pasiūlymų labirintuose 
sprendžiant vienintelį ir svarbiausią klau-
simą: kaip išsirinkti programą, kuri paliks 
pačius geriausius įspūdžius ir dovanos taip 
trokštamų gerų emocijų užtaisą. Kylančios 
operos žvaigždutės Lina ir Edgaras, chariz-
matiškasis J.Bareikis ir į netikėtas muziki-
nes avantiūras pasileisiantis valstybinis 
choras „Vilnius“ - tai kompanija, su kuria 

tikrai verta pasitikti Naujuosius metus“, - 
artėjančio koncerto užkulisius praskleidė 
vyriausiasis choro „Vilnius“ dirigentas Ar-
tūras Dambrauskas.

Naujametiniu koncertu „Meilė ir aistra“ 
valstybinis choras „Vilnius“ ne tik palydės 
senuosius metus, bet ir užbaigs visus me-
tus trukusį jubiliejinio, 45-ojo, sezono kon-
certų maratoną.

„Laisvalaikio“ inf.

Koncerte „Meilė ir aistra“ - puikios nuotaikos užtaisas
Gruodžio 31 d. lMTa kongresų rūmų 
kamerinėje salėje valstybinis choras 
„Vilnius“ dovanos žaižaruojančios mu-
zikos fejerverkų kupiną šventę.

Koncertas „Meilė ir aistra“  

gruodžio 31 d. 17.30 ir 20 val.  

LMTA kongresų rūmų kamerinėje salėje

Stasio Žumbio nuotr.
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Tradicijos išlieka tradicijomis - jau ne pirmus 
metus VTDK studentai lankytojų pamėgtoje ir 
jaukiu interjeru garsėjančioje Vilniaus miesto 
picerijoje „Fokus Pizza“ kuria kalėdinę dvasią. 
Picerijos savininkas Igoris Jarmolenka, pasiti-
kėdamas studentų kūrybiškumu, taip pat suža-
vėtas dar gruodžio pradžioje įžiebtos Balsių 
eglutės, paprašė įžiebti panašaus stiliaus eglutę 

ir jo kavinėje. „Šiemet Vilnius mane nustebino, 
nes nusprendė puošti ne tik miesto centrą, bet 
ir miegamuosius rajonus. Teko lankytis Balsiuo-
se, kai VTDK studentai įžiebė, mano nuomone, 
vieną šiuolaikiškiausių eglučių visoje Lietuvoje. 
Tuomet man iškart kirbėjo mintis kažką pana-
šaus išvysti savo picerijos kieme. Noriu padė-
koti studentams ir juos kuravusiems VTDK 
viešųjų ryšių specialistui Deividui Aukštuoliui 
ir lektoriui Jaroslavui Daveiko“, - džiaugėsi  
I.Jarmolenka.

Vienas iš pagrindinių papuošimų iniciato-
rių VTDK lektorius ir meninės veiklos orga-
nizatorius J.Daveiko džiaugėsi, jog studen-
tams išpuolė dar vienas saviraiškos patikri-
nimas praktikoje. „Šioje kavinėje mes nesa-
me naujokai. Anksčiau puošdami labiau orien-

tuodavomės į jos vidų. 
Šiemet nusprendėme, jog bū-
tų įdomiau su papuošimais išeiti į lauką. Pa-
manėme, kad būtų smagu, jei tiek picerijos 
lankytojai, tiek aplinkiniai žmonės jaustųsi 
Vilniuje lyg pasakų mieste, kur ant kiekvieno 
kampo galėtų pajusti šventinę dvasią. Šį pa-
puošimų sezoną naudojame tamprią elastano 
medžiagą, su kuria galima kurti įvairiausius 
objektus, tik visuomet reikia turėti šviežių 
minčių ir novatoriškų idėjų“, - apie indėlį į 
šventiškesnį Vilnių pasakojo J.Daveiko.

Moderniai papuošti piceriją reikėjo vos 
vienos dienos. O viską vainikavo skanios ka-
vinės vaišės ir nuoširdžios administracijos 
darbuotojų padėkos.

Parengė Deividas Aukštuolis

Šventės

Įkvėpti artėjančių švenčių ir kalėdinės 
nuotaikos Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos (VTDK) interjero dizaino studijų 
programos studentai ėmėsi iniciatyvos - 
sukūrė šventinę aplinką vienoje iš lanko-
miausių Vilniaus miesto picerijų.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
studentai jau ne pirmus metus kuria 
kalėdinę dvasią picerijoje „Fokus Pizza“

Jurijaus Rozovskio nuotr.

Studentai papuošė  
savo mėgstamą piceriją
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

Apie žmoną A.Džoli
„Esu be galo laimingas, kad radau gyve-nimo meilę Andželiną ir su ja sukūriau šei-mą“, - sakė B.Pitas. Tačiau ir garsenybių gyvenime ne viskas būna rožėmis klota. Kartą Bredas paviešino laišką žmonai, kai ši sirgo ir jų santuoka kybojo ant plauko: „An-dželina numetė daug svorio, prastai miego-davo, greitai pavargdavo, buvo labai nusil-pusi. Maniau, kad išsiskirsime, bet žinojau, kad negaliu to leisti. Pradėjau jai nuolat do-vanoti gėlių, girti ją draugams, rodyti daug dėmesio ir gyventi tik dėl jos. Jūs neįsivaiz-duojate, kaip ji pražydo ir atsigavo, pradėjo mane dar labiau mylėti. Dabar suprantu, kad moteris yra savo vyro atspindys ir ją reikia mylėti iki beprotybės, tada ji bus laiminga ir tave mylės taip pat beprotiškai.“ 

Apie KAlėDų Senelį
„Nesu didelis teorijos apie Ka-

lėdų Senelį gerbėjas. Tai buvo ne-
menka išdavystė tų, kurie man apie 
jį vis pasakodavo vaikystėje. Kai 
buvau dar mažas ir sužinojau, kad 
Kalėdų Senelio iš tiesų nėra, buvau 
labai nusivylęs ir klausiau, kodėl 
man visi melavo. Na kodėl? Tad sa-
vo vaikams nusprendžiau pasakoti 
kiek kitokią istoriją. Aš jiems sa-
kau, kad vieni žmonės tiki, jog po 
egle dovanas palieka Kalėdų Sene-
lis, o kiti tiki, kad tai daro tėvai. 
Mano vaikai gali patys rinktis, kuo 
tikėti.“

Apie pAprAStumą

„Žinote, kartą paskambinau savo sene-
liams. Mano senelis pradėjo nuo to, kad ma-
tė filmą, kuriame vaidinu. Aš paklausiau - 
kurį? Jis ir sušuko mano senelei klausdamas: 
„Bete, koks pavadinimas to filmo, kuris man 
nepatiko?“ Tai nuostabu. Kas gi daugiau nu-
leis tave ant žemės, jei ne šeima.“

Apie vAiKų turėjimą

Joks darbas nėra toks geras, kaip buvimas 

tėčiu, įsitikinęs Bredas: „Vaikų turėjimas tik-

rai pakeičia požiūrį į pasaulį ir į save. Kai 

turi vaikų, mažiau galvoji apie save, savo po-

reikius. Su jais smagu būti ir nesinori pra-

leisti nė vienos jų gyvenimo akimirkos. Tai 

tikras džiaugsmas ir pati didžiausia meilė. 

Gyvenime gali viską: būti aktorius, dailinin-

kas, rašytojas, tačiau geriausia būti tėčiu. Ir 

kartais susimąstau, kiek visko gyvenime pa-

dariau, kokiuose filmuose vaidinau ir ką jie 

vėliau pamatys. Dabar stengiuosi atsakingiau 

į viską žiūrėti.“ Beje, aktorius tvirtina, kad 

jis visada norėjo didelės šeimos, kad namuo-

se būtų nepaliaujamas mielas chaosas. 

Apie nAujAmečiuS poKštuS

„Kartą su draugais prieš pat Naujuosius 

metus išskridome į vieną privatų Meksikos 

kurortą. Aplinkui nieko nebuvo. Mes nu-

sprendėme papokštauti vieną draugą neva 

įduodami kariams arba policijai. Tiesiog su-

organizavome taip, kad dėl neaiškių prie-

žasčių atvažiuotų vietiniai kariai ir jį išsi-

vežtų su antrankiais. Mes viską surežisa-

vome ir apkaltinome jį nebūtais dalykais. 

Buvo daug vaidybos, mes „prašėme“, kad 

draugą paliktų ramybėje, jo sužadėtinė 

„verkė“, aš rėkiau, kad jo neišvežtų. Šį 

pokštą draugui iškrėtėme dėl to, kad jis 

panašius pokštus krėsdavo mums, Nauja-

metis tam buvo pats tas. Ir tai buvo geriau-

sias mano vaidybinis epizodas be kamerų.“

40

DATOS

l B.Pitas gimė 1963 m. gruodžio 18 d. Oklahomos 
valstijoje, JAV.
l Jo ūgis - 180 cm.
l Aktorius 1996 m. buvo susižadėjęs su aktore Gvinet 
Peltrou (Gwyneth Paltrow), 2000 m. susituokė su aktore 
Dženifer Eniston (Jennifer Aniston), 2005 m. jie išsiskyrė. 
Po ilgametės draugystės ir gyvenimo kartu 2014 m. rugpjūtį 
Bredas vedė aktorę A.Džoli ir su ja augina šešis vaikus.
l Po to, kai suvaidino filme „Septyneri metai Tibete“, 
Bredui buvo uždrausta atvykti į Kiniją.
l Kai filmavosi kino filme „Troja“, Bredas pasitempė 
Achilo sausgyslę. Ironiška tai, kad šiame filme jis ir 
vaidino Achilą.
l Trylika metų, nuo 1995 m. filmo „Dvylika beždžionių“ 
iki 2008-ųjų filmo „Keista Bendžamino Batono istorija“, 
Bredas nebuvo nominuotas „Oskaro“ apdovanojimui. 

faktai

Nežemiškai žemiškas 
Bredo Pito gyvenimas
Šlovė, geriausi vaidmenys ir gyvenimas be vargo - ko dar gali norėti visame pasau-
lyje žinomas Holivudo aktorius Bredas Pitas (Brad Pitt)? Gruodžio 18 dieną 52-ąjį 
gimtadienį švenčiantis aktorius labiausiai vertina savo didelę šeimą ir mylimą žmo-
ną, jam savo žinomumu nenusileidžiančią aNdželiNą džoli (angelina Jolie).
skaitytojų dėmesiui - keletas garsiojo aktoriaus minčių.

Parengė Ringailė StulPinaitė
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Karina Krysko-Skambine - 43 p.

Karinos 
Krysko-Skambinės kaukės

2015 m. gruodžio 18-22 d.
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TRUMPai

Kol Holivudas džiaugiasi artėjančia „Oskarų“ teikimo 
ceremonija, TV3 žiūrovai jau greitai bus pamaloninti 
kitokia apdovanojimų ceremonija - ekrano žvaigždžių 
apdovanojimais „TV3 Ouskarai“. Šią ypatingą ceremo-
niją vesti patikėta aštrialiežuviui Andriui rožickui. 
Aštuoniose nominacijose varžysis kone 100 šalies 
televizijos žvaigždžių. Nugalėtojams bus įteikta ir gana 
neįprasta statulėlė - kabantis „Ouskaras“.

Jaunosios kartos Lietuvos kino, teatro ir televizijos 
aktorė VAidA LisikAitė televizijoje rodosi jau ne 
vienerius metus. Tačiau ne visus vaidmenis jai pavyks-
ta gauti lengvai. Mergina prisipažįsta, kad ji ne iš tų, 
kurios sėdi ir laukia vaidmenų. „Jau visi žino, kad kai 
man paskambina ir pasiūlo vaidmenį, visuomet papra-
šau - jei netikčiau siūlomam vaidmeniui, kad man 
leistų pabandyti ir kitus. Prašau ir reikalauju: „Jei šito 
vaidmens negausiu, tai noriu kito“, - sakė aktorė.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

NTV Mir Lietuva 5,2%
TV8 4,1%
TV1 3,7%
Lietuvos rytas TV 3,6%
PBK 2,6%

Info TV 1,8%
REN Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,5%
Video ir DVD 0,4%

TV6 4,1%
Lietuvos rytas TV 3,8%
TV1 3,1%
TV8 3,1%
PBK 2,7%

Info TV 2,6%
REN Lietuva 1,6%
LRT Kultūra 1,1%
Liuks! 0,5%
Video ir DVD 0,5%

LNK 16,7%

TV3 16,6%

BTV 6,9%

TV3 20,6%

LNK 18,2%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS TV3 12,0

2 VALANDA SU RŪTA LNK 11,5

3 NUO...IKI LNK 10,7

4 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,8

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,6

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,6

7 KK2 LNK 9,4

8 LNK ŽINIOS LNK 9,1

9 LIETUVOS BALSAS LNK 9,0

10 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 8,9

Duomenys: TNS LT, 2015 m. gruodžio 7-13 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 17,7%

Kiti 
kanalai 22,9% TV6 5,3%NTV Mir Lietuva 5%

BTV 6,3%

LRT Televizija 
8,9%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

NeigiaMos NaUjieNos 
iNfoRMaciNėse laidose 

Nežiūriu jų kasdien, bet kai būnu namuo-
se, paklausau. Deja, ten nieko gero dažniau-
siai nepasako. Klausaisi naujienų apie įvai-
riausias problemas, o tik žinių pabaigoje pa-
sako kokią nors teigiamą žinią.

filMų PasiRiNkiMas 

Dažniausiai su vyru nerandame ką žiūrė-
ti, nors filmus labai mėgstame. Bene kiekvie-
nas vakaras pasibaigia su filmu, deja, tai daž-
niausiai būna ne per televizorių.

ReklaMos 

Nesakau, kad jos labai blogai, bet nesu-
prantu, kodėl jos būna taip dažnai ir užima 
tiek daug laiko.

HUMoRo laidos 

Labai jų nemėgstu, nes dažniausiai Lie-
tuvoje jos būna nekokybiškos, humoras jose - 
keistokas.

kUliNaRiNės laidos 

Jos pritraukia daugiausiai mano dėmesio, 
nes man tai aktualu ir jas pasižiūrėti įdomu.

„X-fakToRiUs“ 

Man labai patinka šis talentų šou.

lieTUviški seRialai 

Serialams nelabai turiu laiko, nes tuo me-
tu dažniausiai dirbu. Kartais užmetu akį, nes 
visada įdomu pasižiūrėti pažįstamus veidus.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ReiTiNgai

Justiną Žiogaitę-
Butkienę

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Aktorė JUSTINA ŽIOgAITĖ-BUTKIENĖ (26) 
prisipažįsta, kad per šventes retai kada 
įsijungia televizorių. Tačiau paprastomis 
dienomis aktorė nevengia pažiūrėti  
kokios nors įdomesnės pramoginės ar 
kulinarinės laidos. Tiesa, kritikos TV ka-
nalams ji pažėrė dėl itin skurdaus filmų 
pasirinkimo.

LRT Televizija 
7,9%

TV
3 

nu
ot

r.
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TELEVIZIJAeterio žmonės
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Dainininkė ir aktorė Karina 
KrysKo-sKambinė (34) artėjančias 
Kalėdas ir naujuosius švęs scenoje. Jau 
antrąją Kalėdų dieną išvysime ją atlie-
kančią du skirtingus amplua - legendinės 
barboros radvilaitės vaidmenį ir televizi-
jos projekto „muzikinė kaukė“ finale, kur ji 
įsikūnys į pasaulinio garso žvaigždę.

- Šventinis laikotarpis scenos žmo-
nėms - pats darbymetis. Ar lieka laiko 
pasiruošti šventėms?

- Žinau, kad tradiciškai namus ir eglutę 
reikėtų puošti prieš pat Kalėdas, bet aš tai 
padariau anksčiau, norėjosi ilgiau pasidžiaug-
ti lemputėmis ir kitomis šventinėmis grožy-
bėmis. Kadangi darbų daug, kol kas sunkiau-
siai sekasi ieškoti dovanų. Labai džiaugiuosi, 
kad Kūčias ir pirmąją Kalėdų dieną praleisiu 
su artimaisiais. Pati gražiausia šios šventės 
tradicija - kad tai bene vienintelė metų diena, 
kai susitinka visa šeima, patys artimiausi 
žmonės ir pabūna kartu. 

- Panašu, kad nuo švenčių stalo teks 
eiti repetuoti, - gruodžio 26 d. laukia te-
levizijos projekto „Muzikinė kaukė“ fina-
las, kuriame dėl pergalės kovosite ir jūs.

- Taip. Nuėję tokį ilgą kelią iki finalo, ma-
nau, visi dalyviai pasvajoja apie pirmąją vietą, 
tačiau pats didžiausias įvertinimas - žiūrovų 
komplimentai ir palaikymas. Gera, jei jiems 
patinka tai, ką darau, nes man pačiai šis pro-
jektas pažėrė naujų atradimų. Į „Muzikinę 
kaukę“ žiūriu kaip į smagų žaidimą, kai su-
teikiama galimybė ne tik dainuoti kitų atlikė-
jų dainas, bet ir, pasitelkiant grimą bei apran-
gą, įsijausti į jų kailį.Galbūt tik šventinio dar-
bymečio įkarštyje visi dalyviai yra kiek pa-
vargę, tačiau patenkinti, nes projekto metu 
puikiai praleidome laiką.

- Jei įvyktų Kalėdų stebuklas ir jums 
būtų suteikta galimybė vieną dieną pa-
gyventi kito žinomo atlikėjo gyvenimą, 
kieno gyvenimą „pasimatuotumėte“?

- Sunku atsakyti. Viena tokių įžymybių - 
Bijonsė (Beyonce). Ji apdovanota nuostabiu 
balsu, yra graži ne tik fiziškai. Kiek teko gir-
dėti, yra labai šiltas ir malonus žmogus. Norė-
čiau sužinoti, ką jaučia atlikėjas, koncertuojan-
tis milijoninei publikai, o jo gerbėjai dainuoja 
kartu ir šoka tuo pačiu ritmu pagal kokią nors 

žinomą jo dainą. Manau, norėčiau įsikūnyti į 
kelis skirtingus dainininkus po truputį.

- „Muzikinėje kaukėje“ įsikūnijote į 
ne vieną žinomą Lietuvos ir pasaulio at-
likėją, kurie vaidmenys buvo įdomiausi?

- Veikiausiai sunkiausi personažai buvo ži-
nomos atlikėjos Bijonsės ir Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez). Tai buvo fiziškai sudėtingiau-
si pasirodymai, kuriems prireikė nemažai jėgų. 
Reikėjo ne tik puikiai dainuoti, aktyviai judėti, 
bet ir pakartoti jų manieras, išraiškas. Vienas 
įdomiausių - grupės AC/DC atlikėjas. Tai buvo 
bene kardinaliausias mano pasikeitimas. Iš tie-
sų, visi atlikėjai, kuriuos teko vaidinti projek-
te, buvo savitai įdomūs, sudėtingi ir smagūs.

- Savas dainas dainuoti lengviau nei 
kitų?

- Kartais smagu dainuoti kito atlikėjo dainas, 
kopijuoti manieras. Pamenu, kai anksčiau reng-
davome linksmus teminius vakarėlius, man 
sekdavosi neblogai. Veikiausiai ta patirtis padė-
jo ir projekte „Muzikinė kaukė“. Jei tiesiog per-
dainuoji kito atlikėjo kūrinius, kaip tik reikia 

stengtis jo kūrinį atlikti sau būdinga maniera, 
tarsi pabėgti nuo jo ir būti savimi. Kiekvienas 
dainininkas su laiku atranda savo manierą, sti-
lių, dėl kurių būna atpažįstamas ir išskirtinis. 
Blogiausia, kas gali nutikti dainininkui, - kopi-
juoti visus po truputį ir neatrasti savęs.

- Jūsų laukia ne tik „Muzikinės kau-
kės“ finalas, bet ir miuziklo „Žygimanto 
Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“ 
spektaklis, kuriame atliekate pagrindinį 
vaidmenį. Miuziklas sulaukė pasaulinio 
garso muzikos agentų dėmesio. Tiesa, kad 
šiemet jie atvyks stebėti spektaklių?

- Taip, girdėjau, kad jie ketina atvykti, tie-
sa, nežinau, kuriame mieste vyksiantį spek-
taklį jie stebės, o galiausiai tai nesvarbu - at-
sakomybę ar jaudulį jaučiu kiekvieną kartą. 
Nesvarbu, koks žmogus ateina į spektaklį, jis 
tikisi geriausio pasirodymo, puikaus renginio, 
gerų emocijų, teigiamos energijos. Visa kū-
rybinė grupė - nuo aktorių iki apšvietėjų - 
dirba ir stengiasi pasiekti geriausią rezultatą, 
kad nenuviltų žiūrovų lūkesčių.

Parengė Eimantė JURŠENAITĖ
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Karina - tarp aristokratės 
ir scenos divos
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 16.20  Kalėdų skanėstai  22.00  Muzikos savaitė 21.00  „Vario audra“ 7.50  „Volkeris,
 Teksaso reindžeris“

 8.25  „Moterys meluoja 
 geriau“ 

 TV8
6.25 Gardu Gardu. 6.55 TV Pagalba (N-7). 
8.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.35 „Šuny-
čiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Šuo Kalėdoms“. 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Pasmerkti“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 minučių. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Komedija „Kalėdų Senelio įpėdinė“ (N-7). 
22.50 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 0.50 Gydy-
tojai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.25, 21.25 Vakarų efektas. 
12.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
12.25 Statyk! 12.50 Autopilotas. 13.20 Nuo... 
Iki. 13.55 Pagalbos skambutis (N-7). 14.30 
24 valandos (N-7). 15.30 Mes pačios. 16.00 
„Diktatorių ponios“. 17.00 Info diena. Info 
verslas. Info interviu. Info kriminalai. Info 
pasaulis. 21.00 Panikos kambarys. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 
2.30 Info diena.

  PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 
9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 
12.20 „Nesterovo kilpa“. 12.00, 13.45, 16.00 Nau-
jienos. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Mo-
teriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 „Lauk 
manęs“. 18.50 Jumorina. 20.00 Laikas. 20.40 
Lietuvos laikas.  21.10 Stebuklų laukas. 22.20 
„Izmailovo parkas“. 0.05 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Šei-
mos detektyvas“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
Naujoji banga. 2015. 22.25 „Už svetimas nuodė-
mes“. 0.20 „Savanoriai“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.10 „Fiksikai“. 8.00 Rusiškas vairavimas. 8.40 
Gobšumas. 9.35, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.30, 17.30 Šeimos dramos. 13.05, 19.25 Tin-
kama priemonė. 14.00 „Didžiosios paslaptys“. 
15.00 „Mūsų planetos paslaptys“. 15.55, 1.00 
Dar ne vakaras. 21.25 Mums net nesisapnavo. 
0.15 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 7.10 Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 
Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Ypatingas įvykis. 13.00 
„Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Voratinklis 
8“. 22.35 Dauguma. 23.35 „G“ laikas su V.Galyginu. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55 „Pagalbos signalas“. 14.25 
„M, kaip meilė“. 15.25 „Determinatorius“. 16.20 
D.Olbrychskio benefisas. 17.15 Esminiai pokal-
biai: T.Piontekas kalbasi su J.Heniu. 17.55 Ekolo-
gijos laida. 18.20, 22.50 Polonija užsienyje. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 Kabaretų TOP, arba kabaretų 
dainos. 19.25 „Baladė apie du namus“. 20.25 Cafe 
Historia. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Sapnas apie Varšuvą“.  

 TV1000
8.35 „Šnipų žaidimas“. 10.50 „Šiaurės šalis“. 
13.00 „Polokas“. 15.10 „Calvary“. 17.00 
„Romeo ir Džiuljeta“. 19.00 „Fortepijonas“. 
20.35 „Sąmokslininkė“. 22.40 „Strečas“. 

 DIscoVeRy 
6.10 Gatvės genijus. 6.35, 12.20 Kvailių moks-
las. 7.00, 10.50 Ledo kelias. 7.45 Įstatymų 
nepažabota sala. 8.30, 13.10, 18.30 Jukono 
auksas. 9.20, 13.50 Didžioji žuvis, Teksasas. 
10.00 Išgyventi gentyje. 11.35, 19.15 Purvinas 
verslas. 12.45, 5.50 Proto žaidimai. 14.40 
Rykliai. 15.25 Neprijaukintos Amerikos. 16.10, 
2.45 Trečiojo Reicho įranga. 17.00, 3.30 Lūžis. 
17.40 Žmonijos aušra. 20.00, 23.45 Šeklto-
nas. 21.10, 0.45 Paslaptingos bylos. 21.30 
Paranormalūs reiškiniai II. 22.15 Kruvinosios 
Europos istorijos. 23.00, 1.15 Lėktuvų avarijų 
tyrimai. 2.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis 
karas. 4.15 Tyrinėtojas. 5.00 Neįveikiamos 
statybos. 

 TRaVel
 6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliau-
tojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 
10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 11.00, 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 24.00 
Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 18.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 3.00 Gyvenimas ant ežero. 
22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas 
„Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

11.00 TV serialas 
„Moderni šeima“ 
(N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 TV serialas 

Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 TV serialas 
„Kerštinga meilė“ 
(N-7).

16.30 Vilnius gyvai.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Sparnai“.
21.15 Nuotykių f. „Hobitas. 

Nelaukta kelionė“ 
(N-7).

0.50 Trileris „Raudonojo 
Spalio medžioklė“ 
(N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“ (1).
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.45 Lietuvos superšefas.
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Dviguba šeima“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Vestuvių fotografas“. 

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.05 „Na, palauk!“
14.15 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Koncertas „Čigonų 

baronas“. Atlikėjai: 
S.Roma, I.Kvik, 
Rožė, I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, 
I.Puzaraitė ir 
M.Jampolskis.

22.40 Veiksmo f. „Kartą 
Meksikoje“ (N-14).

0.50 Mistinis trileris „4-asis 
lygmuo“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 Specialus tyrimas.
12.00 Žinios.
12.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Drama „Kovinė 

žuvelė“ (N-14).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Lietuva gali.
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 Misija. Vilnija.
3.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Vario audra“.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas 
„Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Snaiperis“ (N-14).
23.15 TV serialas 

„Tramdytojai“ 
(N-14).

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

2.15 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
7.55 Kalėdų skanėstai.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“.
11.45 Sąmokslo teorija.
12.50 Karalius nuogas.
14.00 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kalėdų skanėstai.
16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 „Už vaikystę“. 

Speciali laida.
17.25 „Viskas apie gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30, 4.30 Muzikinis gim-

tadienis.
22.55 Kalėdų skanėstai.
23.00, 2.55 Siaubo f. 

„Vampyrai. Mirusiųjų 
diena“ (S).

1.00 Kriminalinis f. 
„Glorija“ (N-14).

5.55 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 Kelias į namus. 

Stanislovas Žvirgždas.
7.10 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.30 Šiuolaikiniai lietuvių 

autoriai kitu kampu. 
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 Dainų dainelė 2014.
15.15 Prisiminkime. 
15.30 Pasaulio biatlono 

taurė. Moterų 7,5 km 
sprintas. 

16.50 „Tadas Ivanauskas“.
17.30 Visu garsu.
18.15 Laiko portretai. 
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Lvovas“. 1, 2 d.
20.10 Mokslo ekspresas.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Trileris „Centurionas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Koncertuojanti Europa.
1.30 Laba diena, Lietuva.

 14.35  Amerikos talentai

PenktadienisTV PROGRAMA

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  1 8 45

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mažylis ir 

Karlsonas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 „Žiedų ritmai“.
13.45 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Kraujas ir pinigai“.

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Melo žaidimas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XVII. Durklo 
klubas“ (N-14).

23.15 Snobo kinas. 
Biografinė drama 
„Violeta“ (N-14).

1.55 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Kriminalinis trileris 

„Nuodėmių  
miestas 2“ (S).

1.05 Trileris „Blogas elge-
sys“ (N-14).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.10 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Vienos 
šeimos istorija“  
(N-7).

11.00 „Kontinentų 
kelionė“.

12.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

14.00 „Virtuvės 
karaliai“.

14.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.30 80 traukinių aplink 
pasaulį.

17.00 Kas paleido šunis?
17.30 Reidas.
18.00 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
19.00 „Ieškotojas“ (N-7).
20.00, 22.55 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už 

borto“.
21.10 „Paryžius, 

bet kokia kaina“ 
(N-7).

23.25 „Mielas draugas“ 
(N-14).

„HOBITAS.  
NELAUKTA KELIONĖ“
Nuotykių filmas. 
JAV, Naujoji Zelandija. 2012.
Režisierius: Peter Jackson.
Vaidina: Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage.

Bilbas Beginsas leidžiasi į nuotykių 
kupiną kelionę, kad padėtų susigrą-
žinti nykštukų karalystę, kurią laiko 
užgrobęs baisus drakonas Smogas. 

„4-ASIS LYGMUO“
mistiNis trileris. JAV, 
Jungtinė Karalystė. 2009.
Režisierius: Olatunde Osunsanmi.
Vaidina: Milla Jovovich, Elias 
Koteas, Will Patton.

Filmo veiksmas vyksta šiuolai-
kinėje Aliaskoje, kurioje kasmet 
dingsta neįprastai daug žmonių. 
Nepaisant kelių šiame regione 
FTB atliktų tyrimų, tiesa niekada 
nebuvo atskleista... 

gruodžio 18 d.

 21.10  „Paryžius, bet 
 kokia kaina“

 18.00  „Elementaru“ 11.00  „Detektyvė 
 Džonson“ 

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25 Liūtų mūšio laukas. 8.15, 23.50, 4.15 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 Gy-
vūnas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Daktaras Džefas. 16.30 Čarlis ir Džesika. 18.20, 
22.00, 1.40 Upių pabaisos. 20.10, 5.49 Leopar-
dų kovos klubas. 22.55, 3.25 Liūtė karalienė. 

 SPOrT1
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. 4 etapas. Vyrai. 8.30, 20.30 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 4 etapas. Moterys. 
9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos 9 turo apžvalga. 9.30 KOK World series. 
Bušido kovos. 12.00 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. „Bilbao Basket“ - „Laboral Kutxa“. 
2015-12-13. 14.00 Pasaulio rali-kroso čempio-
natas. Didžioji Britanija. 16.00, 3.00 Rusijos 
„Premier league“. „Lokomotiv“ - „Ural“. 2015-
12-04. 18.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „Roda JC“. 2015-12-12. 21.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 10 
turo apžvalga. Premjera. 21.30 KOK World se-
ries. Bušido kovos. Vilnius. Premjera. 24.00 „M1 
Iššūkis“. Rusija - Prancūzija. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPOrT BALTIc
7.00, 17.05 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Pa-
nathinaikos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - 
„Fenerbahce Ulker“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Real“ - „Strasbourg“. 12.30 Futbolas. Vokietijos 
taurė. „Bayern“ - „Darmstadt“. 14.20 Futbolas. 
Vokietijos taurė. „Augsburg“ - Dortmundo „Bo-
russia“. 16.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 
18.55 Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Bar-
celona“. 21.10, 1.35 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. 
Eurolyga. „Olympiacos“ - „Anadolu Efes“. 2.05 
Krepšinis. Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Barcelona“. 

 EUrOSPOrT
8.00, 8.30 Futbolo apžvalga. 8.05 FIFA futbolo 
apžvalga. 8.35 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. Rusija. 9.30, 22.45 Pasaulio 
medkirčių čempionatas. 10.00, 14.45 Sporto 
linksmybės. 10.15, 15.15, 19.30, 23.45, 1.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 11.15, 17.45 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 
13.00, 3.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Italija. 18.15, 21.45, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 20.30 Joji-
mas. Didžioji Britanija. 0.30 Motosportas. TBA. 
0.45 Galiūnų sportas. Čempionų lyga. Norvegija. 

„KALĖDŲ SENELIO ĮPĖDINĖ“
komedija. JAV, Kanada, Vokietija. 2006.
Režisierius: Ron Underwood.
Vaidina: Jenny McCarthy, Ivan Sergei, George Wendt.

Visi žino, kad Meri Klas - verslininkė, savo rinkodaros įmonę turinti mo-
teris. Tačiau niekas nenumano, kad ji yra Kalėdų Senelio dukra ir kad 
tikroji jos pavardė - Meri Klaus. Kai jos tėtis artėjant Kalėdoms suserga, 
Meri turi grįžti į Šiaurės ašigalį ir perimti jo darbus. Veiklioji dukrelė per-
tvarkys darbų eigą, įdiegs rinkodaros ir efektyvios gamybos sistemas, 
atgaivins žaisliukų dirbtuves.

„KArTĄ MEKSIKOJE“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Robert Rodriguez.
Vaidina: Salma Hayek, Antonio 
Banderas, Johnny Depp.

Persekiojamas prisiminimų apie 
gilų pėdsaką jame palikusią tra-
gediją, El Mariačis gyvena atsis-
kyrėlio gyvenimą. Iš slaptavietės jį 
ištraukia korumpuotas CŽV agen-
tas Sendsas. 

TV3
21.15

LNK
22.40

LNK
0.50

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Mitybos ir sporto 

balansas.
9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Skonio lenktynės.
10.30 „Simpsonai“ (N-7).
11.00 „Septintasis 

nykštukas“.
12.45 Filmas šeimai 

„Flukas“.
14.40 Komedija „Aš ir 

mano antrininkė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Vienas 

namuose 3“ (N-7).
21.35 Veiksmo f. 

„Greiti ir įsiutę 3. 
Tokijo lenktynės“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Lemtingas posūkis 
4. Kruvinoji pradžia“ 
(S).

1.30 Kriminalinė drama 
„Stambus lošimas“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Denis Vaiduokliukas“.
8.10 „Madagaskaro 

pingvinai“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Paskutinė slibino 

Goriničiaus nuotaka“.
10.00 Nuotykių filmas 

šeimai „Peliukas 
Stiuartas Litlis 2“.

11.35 Nuotykių komedija 
„Denis - grėsmė 
visuomenei. 
Kalėdos“.

13.20 Pričiupom! (N-7).
13.50 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. 
19.30 Komedija 

„Gauruotos eglutės“.
21.20 Nuotykių filmas

„Auksinis kompasas“.
23.35 Komedija 

„Ekstraktas“  
(N-14).

1.20 Veiksmo f. 
„Kartą Meksikoje“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Specialus tyrimas.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Pasakininkas. 

H.K.Anderseno  
šiuolaikinė klasika“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Kūno kilmės mįslės“.

„Beždžionė“.
12.55 Žinios.
13.00 „Paslaptingas katės 

gyvenimas“.
13.55 „Šerloko Holmso 

nuotykiai“ (N-7).
14.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).
15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dainų daina“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Komiška drama 

„Durys grindyse“ 
(subtitruota, N-14).

1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Kūno kilmės mįs-

lės“. „Beždžionė“.

 14.50   „Šerloko Holmso 
   sugrįžimas“

 11.00   „Septintasis 
  nykštukas“

ŠeŠtadienis

„VILAS“
Drama. Didžioji Britanija. 2012.
Režisierė: Ellen Perry.
Vaidina: Damian Lewis, Bob Hoskins, Alice Krige.

Filme pasakojama apie vienuolikmetį Vilą ir futbolininką Aleką, kurie 
svajoja pamatyti Čempionų lygos futbolo varžybas. Vilas ir Alekas su-
sitinka ne pačiomis linksmiausiomis jų gyvenimo aplinkybėmis, tačiau 
jie trokšta nuvykti į Stambulą, kur vyks mėgstamos komandos lemiama 
kova su priešininkais.

rekomenduoja

„GREITI IR ĮSIUTĘ 3.  
TOKIJO LENKTYNĖS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Justin Lin.
Vaidina: Lucas Black, Zachery 
Bryan, Brian Tee.

Šonas Bosvelas - pasiutęs gatvės 
lenktynininkas, besislapstantis nuo 
policijos. Kad nereikėtų sėsti į kalė-
jimą, Šonas išsiunčiamas pas savo 
griežtą tėvą - kariškį, tarnaujantį To-
kijuje. Tenai kitas amerikietis Tvin-
kas supažindina jį su pogrindiniu 
lenktynių pasauliu. Per lenktynes 
Šonas aplenkia vietos čempioną.

„PAVOJINGAS SANDĖRIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Andrzej Bartkowiak.
Vaidina: Jet Li, Kelly Hu, 
Earl Simmons.

Tonis Faitas - aukštos kvalifikacijos 
brangenybių vagis. Kartu su ištiki-
mų bičiulių komanda jis sugeba pa-
grobti, atrodytų, tobulai saugomus 
neįkainojamus juoduosius deiman-
tus. Pakeliui akmenukus perima žu-
dikai, vadovaujami žiauraus mafijos 
boso Lingo. Jie turi savų planų. Ir kas 
jų neturėtų, kai vieno mažo deiman-
to vertė - mažiausiai 2,5 mln. dolerių.

„AUKSINIS KOMPASAS“
Nuotykių filmas. Didžioji Britanija,
JAV. 2007.
Režisierius: Chris Weitz.
Vaidina: Nicole Kidman, Daniel 
Craig, Dakota Blue Richards.

Dvylikametė mergaitė leidosi į Šiau-
rės ašigalį, kur turi išgelbėti paslap-
tingos organizacijos, atliekančios 
eksperimentus su vaikais, pagrobtą 
draugą. Mergaitei lemta susikauti 
su blogio jėgomis ir jai į pagalbą 
atskuba įvairių pasakų personažai.

TV3
21.35

LNK
21.20

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 Senoji 
animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Rezidentai“. 
11.00 Menų sala. 11.30 Padėkime augti. 12.00 
„Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 
Chorų karai. 18.00 „Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 Drama „Kalėdinis choras“. 22.50 Komedija 
„Kalėdų Senelio įpėdinė“. 0.30 „Tėvas Braunas“. 

 INfO TV
6.00, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 
Krepšinio pasaulyje. 14.55 Autopilotas. 15.25 Apie 
žūklę. 15.55 KK2. 17.40 Dviračio šou. 19.00 Panikos 
kambarys. 19.30 „Diktatorių ponios“. 20.30 Diagno-
zė. Valdžia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 Dabar 
pasaulyje. 22.30 Vakarų efektas. 23.00 Yra, kaip yra. 

 PBK
6.05, 1.30 EURONEWS. 6.35, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.45 Grok, mylimas akordeone! 7.35 
Vaikų klubas. 8.05 „Gudrutės ir gudručiai“. 8.45 
Ganytojo žodis. 9.15 Idealus remontas. 10.05 „Maša 
ir lokys“. 10.25 „Skanėstas“. 11.15 „Jumorina“. 13.00 
Ledo ritulys. Rusija - Suomija. 15.35, 17.10 „Likimo 
burtai“. 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.35 
Kas? Kur? Kada? 23.50 Ledo ritulys. Švedija - Čekija.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.45, 7.20 „O snaigės sukasi...“ 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Žinios. 8.25 Eismo taisyklės. 9.20 
Aleksandras Michailovas. 10.25 „Dvi žmonos“. 
11.20, 13.30 „Laimės iliuzija“. 15.40 Žinios - jėga. 
16.35 Svarbiausia scena. 20.00 „Paprastoji mirta“. 
23.50 „Reikalai Penkove“. 1.50 „Meilės terapija“. 

 REN
7.25 Kviestinė vakarienė. 12.00 „Slaptosios terito-
rijos“. 13.55 „Pirmasis genetinis karas“. 15.40 „V 
ir M“. 16.35 Pažink mūsiškius! 17.25 Rusiškas vai-
ravimas. 18.15 Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumorina“. 
21.10 „Šamanė“. 22.50 M.Zadornovo koncertas. 

 NTV MIR
6.35 Grožio akademija. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.50 Jų papročiai. 8.20 Pa-
grindinis kelias. 9.20 Gaminame su A.Zyminu. 9.55 
„Kulinarinė dvikova“. 10.55 Buto klausimas. 12.25 
Aš lieknėju. 13.20 Važiuosime, pavalgysime! 14.05 
„Sviestas“. Iš S.Maloziomovo ciklo populiarus 
mokslas „Gyvas ir negyvas maistas“. 15.20 „Lie-
jyklos gatvė“. 17.00 Tyrimą atliko. 18.00 Centrinė 
televizija. 19.00 Naujos Rusijos sensacijos. 20.00 
Tu nepatikėsi! 21.00 50 atspalvių. 22.00 „Geriausi 
priešai“. 23.55 „Chruščiovas. Pirmas po Stalino“.

BTV
22.10

 10.00   „Peliukas 
   Stiuartas Litlis 2“

TV1
22.55
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7.10 Amerikos 
talentai.

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų  
lygos etapas 
Lietuvoje.

12.00 Savaitės 
kriminalai  
(N-7).

12.30 „Svotai“ 
(N-7).

14.55 Mistinės 
istorijos  
(N-7).

16.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga
laida.

19.30 Muzikinė 
kaukė.

22.10 Veiksmo f. 
„Pavojingas  
sandėris“  
(N-14).

0.20 Siaubo f. 
„Iltys“ (S).

2.10 Bamba TV
(S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kelionių vėjai. 

Gruzija (2 d.).
7.55 Šiandien kimba.
8.25 Kalėdų skanėstai.
8.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.30 „Vera. Tylūs balsai“ 

(N-7).
13.25 Kalėdų skanėstai.
13.30, 15.20 

Muzikinis  
gimtadienis.

15.00, 16.00, 17.00 
Žinios. Orai.

15.50 VO Gelbėkit vaikus.
„Už vaikystę“. 
Speciali laida.

16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30 Karalius nuogas 

(N-7).
18.30 „Marionečių šokiai“.
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.45 

Kriminalinė komedija 
„Kraujas ir betonas. 
Meilės istorija“ 
(N-14).

23.50 Drama „Džeinės 
Mensfild automobi-
lis“ (N-14).

2.15 „Vera. Tylūs balsai“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Fotografas R.Treigys.
6.50 Operos magija. 
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.30 „Keliaukime kartu“.
11.00 Didžioji Lietuva. 
11.30 Plk. ltn. V.Šerelis. 

Asimetrinio ir hibridi-
nio karo sampratos, jų 
sąsajos ir tendencijos.

12.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 12,5 km per-
sekiojimo lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

13.00 H.Šablevičius. 
„Imu jūsų duoną“.

14.00 Komedija „Vindzoro 
šmaikštuolės“.

16.25 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 10 km perse-
kiojimo lenktynės.

17.15 Atspindžiai.
17.45 Žinios.
18.00 „Concerto fiesta“. 
19.50 „Geriausias skyriuj“.
20.15 Kelias į namus. 

Edmundas Seilius.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Gepardų 

dienoraščiai“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Reičelės Alen 

Kalėdų patiekalai.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Sostinės keksiukai“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 Nustebink mane.
18.00 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
19.05 Iš Utos Danielos 

kolekcijos. 
„Audringas  
santuokos dangus“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir ketvirtas vyras“ 
(N-7).

22.55 Drama „Vilas“ 
(N-14).

1.00 „Begėdis“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

12.00 Sporto žmonės.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus.

19.00 Veiksmo f. 
„Persijos princas. 
Laiko smiltys“ (N-7).

21.30 TV3 žinios.
22.30 Komedija „Beverli 

Hilso policininkas 2“ 
(N-14).

0.35 Komedija 
„Pražūtingas  
svaigulys“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Vienos 
šeimos istorija“  
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Širdies 

muzika“.
18.30 „Riteris 

Rūdžius“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.30 Reidas.
23.00 „Melo pinklėse“ 

(N-14).

 20.15  Edmundas Seilius 18.30  „Marionečių 
   šokiai“

 12.30  „Svotai“  21.30  „Edeno muziejus“ 12.30  Topmodeliai 8.45  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAgruodžio 19 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 12.20 Polonija 24. 12.50 Svei-
ka, Polonija. 13.50, 22.40, 4.30 Sveikinimų 
koncertas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Jadvyga Smosarska“. 
17.00 Kultūringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55, 
1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 6.35 Savaitraštis.
pl. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.45, 3.40 „Gelbėtojai“. 23.05, 
4.55 „Vaikai ir žuvys“. 0.55 Provincijos lobiai. 
2.45 Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
4.20 „Šilkas“. 6.20 „Sutrikusi mafija“. 8.00 
„Polokas“. 10.10 „Bebras“. 11.40 „Sutrikusi 
mafija“. 13.20 „Joe“. 15.20 „Šilkas“. 17.20 
„Maži paukščiai“. 19.00 „Spindesys“. 21.00 
„2012“. 23.40 „Dvi motinos“. 1.40 „Fortepijo-
nas“. 3.30 „Spindesys“.

 DiscoVery 
6.35, 10.50 Kvailių mokslas. 7.00 Jukono auksas. 
7.45 Už magijos ribų su DMC. 8.30 Neprijaukintos 
Amerikos. 9.20 Stiveno Hokingo ateities mokslas. 
10.00 Kosminės „Hubble“ kelionės. 11.35, 5.50 
Proto žaidimai. 12.20 Trečiojo Reicho įranga. 
13.10 Didieji Antrojo pasaulinio karo reidai. 13.50 
Kai krokodilai suėdė dinozaurus. 14.40 10 didžiųjų 
visų laikų žvėrių. 15.25 400 mln. dolerių vertės 
uola. 16.10 Šekltonas. 17.10 Paslaptingos bylos. 
17.40, 22.15, 2.00 Lūžis. 18.30 Pasaulio atšilimas. 
19.15 „Costa Concordia“ katastrofa vaizdo įraše. 
20.00, 3.30 Ar tai tikra? 21.30, 1.15 Žinoma visata. 
23.00, 2.45 Automobiliai. 23.45 Ar tai tikra? 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Pasaulio keliautojas. 
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00, 
17.00 Mano namelis ant ratų. 12.00 Viešbučių 
verslas. 13.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių 
šalį. 16.00 Atjungti nuo tinklo. 18.00 Neįtikėtini 
namai ant vandens. 19.00 Karai dėl bagažo. 20.00 
Pamiršta ir palaidota. 21.00, 3.00 Kelionė laiku 
su Brajanu Angeriu. 22.00 Ekstremalios Kalėdos. 
23.00 AB šventės. 24.00 JAV. Kalėdos ištisus 
metus. 0.30 Didelės virtuvės. 1.00, 5.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 2.00 Įkaušęs keliautojas.

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariu-
mų verslas. 11.55, 23.50 Ostinas Styvensas. 
12.50, 16.30, 22.55, 0.45, 4.15 Liūtė karalie-
nė. 13.45, 15.35, 1.40, 3.25 Hienos ir liūtai. 
14.40 Didžiausi ir blogiausi. 17.25, 5.02 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 22.00 Liūtų 
prigimtis. 2.35 Didžiausi ir blogiausi. 

 sPorT1
7.00 ATP 250 Sydney. Vyrų tenisas. Finalas. 
Juan Martin Del Portro - Bernard Tomic. 2014 m. 
8.30 Čempionai LT. Kovos menų ir grappling 
imtynių čempionatas „Zarasai 2015“. 9.00, 
5.00 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
NBA krepšinio lyga. Bruklino „Nets“ - Los 
Andželo „Clippers“. 2015-12-13. 14.00, 2.45 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Belgija. 16.00 
NBA krepšinio lyga. Fynikso „Suns“ - Mineso-
tos „Timberwolves“. 2015-12-13. 18.00 KOK 
World series. Bušido kovos. 20.45 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV 
Eindhoven“ - „PEC Zwolle“. 22.45 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 23.45 NBA pasaulis. 
Speciali krepšinio laida su Kobe Bryant’u. 24.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Oklahomos „Thunder“ - Los Andželo „Lakers“. 
2.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Eurolyga. „Olympiacos“ - „Anadolu Efes“. 
8.50 Eurolyga. „Žalgiris“ - „Panathinaikos“. 
10.40, 1.10 Eurolyga. „Unicaja“ - CSKA. 12.30 
UEFA Čempionų lyga. „Chelsea“ - „Porto“. 
14.25 KHL. Rygos „Dinamo“ - Minsko „Di-
namo“. 16.25 Premier lygos apžvalga. 16.55 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Leicester“. 
Tiesioginė transliacija. 19.00 Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Newcastle“ - „Aston Villa“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.30 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester United“ - „Norwich City“. 23.20 
Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Leicester“. 
3.00 Premier lygos apžvalga. 5.10 Anglijos 
Premier lyga. „Newcastle“ - „Aston Villa“. 

 eurosPorT
6.00 Sporto linksmybės. 7.00 Angliškasis bi-
liardas. Europos turas Gibraltare. 8.30, 11.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 2.00, 4.00 Biatlonas. Pa-
saulio taurė. Slovėnija. 9.30 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Prancūzija. 10.00, 15.15, 
20.45, 1.00, 4.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 13.00, 
18.00, 3.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Italija. 19.00, 24.00 Žiemos sportas šiandien. 
22.00 Regbis. Pasaulio čempionatas.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Okupuoti“  20.45  Durys atsidaro 15.30   Misija: Vilnija

 

 16.50   Ne vienas kelyje 9.00  Padėkime augti

 TV8
7.00 Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Moterys meluoja geriau“. 11.00 Mamyčių klubas. 
11.30 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 
15.00 Chorų karai. 18.00, 0.35 „Tėvas Braunas“. 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 Drama „Šventės su šeima“. 
22.50 Drama „Kalėdinis choras“. 

 Info TV
6.45, 23.30 Valanda su Rūta. 7.55 Mes pačios. 8.20, 
2.25 KK2. 10.05, 4.10 Dviračio šou. 11.55 „Gestų 
kalba Lietuvoje“. 12.55 Apie žūklę. 13.25 Vakarų efek-
tas. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 24 valandos. 16.30 
Yra, kaip yra. 19.30 Diagnozė. Valdžia. 20.30 Panikos 
kambarys. 21.00 Vakarų efektas. 21.30 „Alfa“ savaitė. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 „Diktatorių ponios“. 

 PBK
6.15, 2.20 EURONEWS. 6.45, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.55 Tarnauju Tėvynei! 7.35 Vaikų klubas. 8.05 
Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 „Maša ir lokys“. 
10.25 „Fazenda“. 11.15 „Sendaikčių turgus“. 12.05 
„Sekmadienio svečiai“. 13.00 Ledo ritulys. Rusija - 
Čekija. 15.10 „Jumorina“. 15.50 „Autorius užveda“. 
17.45 „Vienas prie vieno“. 21.00 Laikas. 23.05 
„Metodas“. 0.55 Ledo ritulys. Suomija - Švedija. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.45 „Paprastoji mirta“. 8.00 Pats sau režisierius. 
8.50 J.Petrosiano humoro laida. 9.20 Žinios. Mas-
kva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paš-
tas. 10.55, 13.15 „Viską įveiksiu“. 15.00 Parodijos! 
Parodijos! Parodijos! 17.00 Asmeninis interesas. 
21.00 Sekmadienio vakaras su V.Solovjovu. 23.30 
„Nenugalimasis. Du Kirilo Orlovskio karai“. 0.25 
„Padovanok man truputį šilumos“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Mums net nesisapnavo. 
9.55-21.50 „Kelių policininkai“. 1.35 Pažink 
mūsiškius! 

 nTV MIR
6.35 Laukinis pasaulis su T.Baženovu. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus 
gerai! 8.25 Valgome namie! 9.25 Pirmoji pava-
ra. 10.05 Technikos stebuklas. 10.55 Sodinin-
kų atsakas. 12.25 Medicinos paslaptys. 13.00 
„Mūsų „Potrebnadzor“. Neleisk savęs apgauti!“ 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Savaitės akcentai. 18.00 „Taškas“ 
su Maksimu Ševčenka. 18.50 „Šamanas 2“. 
22.45 Propaganda. 23.15 „Petrovičius“. 1.15 
„Nuodėmės sostinė“. 4.50 Bet kuriuo metu. 

 TV PolonIa
7.25 „Jadvyga Smosarska“. 8.25 Lenkų valgiai. 
8.45, 15.25 Neužmirštami koncertai. Sopotas 
bisui - „ Kayah“ koncertas. 9.40, 18.25, 1.40 
Lenkija su Miodeku. 9.50 Kasdien su gamta. 
10.20 Ekologijos laida. 10.50 Grūdas. 11.20 
„Kelias“. 12.30 Sveikinimų koncertas. 12.50, 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties 
Angelas. 13.45 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pa-
saulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių transliaci-
ja. 16.25 Okrasa laužo taisykles. 16.50 Sveikatos 
ir grožio alchemija. 17.05 Provincijos lobiai. 
17.25 7 kultūrų festivalis: „Brathanki“ koncertas. 
17.55 „Laukinė Lenkija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50, 1.10 Valsty-
bės interesai. 20.25, 6.00 Sveikinimų koncertas. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Aukštesnioji jėga“. 22.40, 4.40 „Romantiška 
komedija“. 0.05, 6.15 „Geltonas šalikas“.  

 TV1000
5.30 „2012“. 8.20 „Superbombonešis: naikinti 
viską“. 10.30 „Teresės nuodėmė“. 12.30 „Spin-
desys“. 14.30 „Gydytojas: Avicenos mokinys“. 
17.20 „Kol nenuėjau miegoti“. 19.00 „Solistas“. 
21.05 „Burleska“. 23.10 „Sąmokslininkė“. 1.20 
„Superbombonešis: naikinti viską“. 3.30 „Mis 
slaptoji agentė 2: ginkluota ir žavinga“. 

 DIscoVeRy 
6.35, 10.50 Kvailių mokslas. 7.00 Jukono auk-
sas. 7.45 Už magijos ribų su DMC. 8.30 Šviesa 
vandenyno dugne. 9.20 Stiveno Hokingo ateities 
mokslas. 10.00 Žmonija iš kosmoso. 11.35 Lūžis. 
12.20 Trečiojo Reicho įranga. 13.10 Didieji Antrojo 
pasaulinio karo reidai. 13.50 Paskutinis išlikęs 
tiranozauras. 14.40 Išgyventi gentyje. 17.00 Lėktuvų 
avarijų tyrimai. 17.40 Kitas milžiniškas cunamis. 
18.30 Žemės drebėjimas Evereste. 19.15 Giliosios 
Galipolio paslaptys. 20.00 Į kristalų olą. 20.45, 0.30, 
4.15 Kinijos olų paslaptys. 21.30, 1.15 Tyrinėtojas. 
22.15, 2.00 Tigrų gelbėjimo misija. 23.00, 2.45 Mil-
žiniško tornado viduryje. 23.45, 3.30 Į kristalų olą.

 TRaVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Darbo imasi Vanila 
Aisas. 11.00 JAV. Kalėdos ištisus metus. 12.00, 
20.00 Pamiršta ir palaidota. 13.00 Statybos Alias-
koje. 14.00 Gyvenimas ant ežero. 14.30 Turto 
gelbėtojai. 16.00 Prabangūs traukiniai. 17.00 Sunki 
kelionė traukiniais. 18.00 Sunkios kelionės. Indija. 
19.00 Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 
21.00 Istorinių vietovių paslaptys. 22.00 Muzie-
jų paslaptys. 23.00, 3.00 Bauginančios vietovės 
Amerikoje. 24.00, 4.00 Kelionė laiku su Brajanu 
Angeriu. 1.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukas Donaldas 

ir draugai“.
8.30 „Legenda apie Korą“ 

(N-7).
9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Nuotykių komedija 

„Šuo policininkas“.
12.50 Komedija 

„Laimingasis 
Gilmoras“ (N-7).

14.45 Komedija 
„Kazamas“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.30 X Faktorius. Lietuva, 
didysis muzikos  
projektas, 2015, 
vedėjas Martynas 
Starkus.

22.30 Drama „Geriausias 
egzotiškas Marigold 
viešbutis“ (N-7).

0.55 Komedija 
„Seniai plėšikai“ 
(N-7).

2.30 Veiksmo f. 
„Greiti ir įsiutę 3. 
Tokijo lenktynės“ 
(N-14).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Mažieji Tomas
ir Džeris III“.

7.20 „Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Mes pačios.
10.00 Komedija šeimai 

„Šnipų vaikučiai 4“ 
(N-7).

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

14.05 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas. 
22.30 Kriminalinė kome-

dija „Tik nekvieskite 
farų!“ (N-14).

0.40 Kriminalinė komedija 
„Perskaityk ir sude-
gink“ (N-14).

2.30 Komedija 
„Ekstraktas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Vakavilis“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 Brolių Grimų pasakos.
11.55 Žinios.
12.00 „Laukinė karalystė“.
12.55 Žinios.
13.00 „Beždžionių pasaulis“.
13.55 „Mis Marpl 4“. (N-7).
15.30 Misija: Vilnija
16.00 Žinios.
16.10 Istorijos detektyvai.
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pono Byno atostogos“.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 „Pavojingi jausmai“.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos  
etapas Lietuvoje.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio 

pasaulyje su  
Vidu Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„Riteriai. Vyrai  
geležiniais  
drabužiais“.

12.10 „BBC dokumentika. 
Pingvinai. Slapta 
kamera“.

13.30 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 „Kedrų įlanka II“ 
(N-7).

21.00 TV serialas 
„Okupuoti“  
(N-14).

23.00 Romantinė 
komedija  
„Artistas“  
(N-7).

1.05 Penktoji pavara.
2.05 Bamba TV 

(S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.25 Afrikinis kiaulių maras. 

Saugokime savo ūkį.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Kelionių vėjai. 

Azerbaidžanas.
10.30 Kalėdų skanėstai.
10.35 „Genijai iš prigimties“.
11.10 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 VO Gelbėkit vaikus

„Už vaikystę“. 
12.20 Kalėdų skanėstai.
12.25 „Iššūkis“ (N-7).
13.25 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 Afrikinis kiaulių maras. 

Saugokime savo ūkį.
17.35, 1.45, 6.10 

24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30 Kaimo diena.
21.35 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.50, 3.35 Siaubo f.

„Piranijos. Skrai-
dančios žudikės“ (S).

6.00 LR himnas.
6.05 Muzikos spąstuose.
6.45 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
7.20 Dainų dainelė 2014.
9.00 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Rungtynės dėl 
3 vietos. Tiesioginė 
transliacija iš 
Jokohamos.

11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Finalas. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Jokohamos.

14.30 „Henrikas Juške-
vi čius - pasaulio 
žmogus“.

15.30 R.Meilutytės šeimų 
plaukimo turnyras. 
Transliacija iš Kauno.

17.30 Rusų gatvė.
18.10 B.Jonuškaitė pristato 

romaną „Maranta“.
19.00 Muzikos savaitė.
19.30 Aš - laidos vedėjas.
20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Džiazo muzikos 

vakaras.
24.00 Panorama.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Visagino Country 

2015.

 12.10  Nacionalinė 
  loterija

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  1 8 49

gruodžio 20 d.

 21.00  „Uždaras ratas“ 11.00  „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 12.05   Gordono Ramzio 
   Kalėdų vaišės

 AnimAl PlAnet
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 23.50 Ostinas Sty-
vensas. 12.50, 0.45 Deivas Selmonis. Gyvenimas 
su liūtais. 17.25, 21.05, 22.55, 5.02 Liūtė karalienė. 
18.20, 20.10, 5.49 Hienos ir liūtai. 19.15 Didžiausi 
ir blogiausi. 22.00 Upių pabaisos. 

 SPort1
8.00 ATP 250 Bogota. Vyrų tenisas. Finalas. Adrian 
Mannarino - Bernard Tomic. 2015 m. 10.00 Olan-
dijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „PEC 
Zwolle“. Vakar. 11.50 NBA krepšinio lyga. Oklaho-
mos „Thunder“ - Los Andželo „Lakers“. Šiandien. 
14.00 Tiesioginė transliacija. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. 15.40 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „NEC Nijmegen“ - „Feyenoord“. 
17.30 NBA pasaulis. 17.45 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „De Gra-
afschap“. 19.45 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. Estafečių finalas. 12 laida. 21.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC 
Barcelona“ - „Joventut“. 22.40 Tiesioginė trans-
liacija. NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ 
- Filadelfijos „76ers“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Mursijos „UCAM“ - Gran Kanarijos 
„Herbalife“. Vakar. 2.45 Ispanijos „Endesa“ krepši-
nio lyga. „FC Barcelona“ - „Joventut“. Vakar.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ -
„Norwich City“. 8.50 Eurolyga. „Chimki“ -
„Fenerbahce Ulker“. 10.40 Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Leicester“. 12.30 Boksas. 
Gennadijus Golovkinas - Martinas Murray’us. 
13.30 Premier lygos apžvalga. 14.30 Dviračių 
sportas. Pasaulio taurės lenktynės. Tiesiogi-
nė transliacija. 15.30 Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 
17.30 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 17.55 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „West Ham“. 
Tiesioginė transliacija. 20.00 Dviračių sportas. 
Pasaulio taurės lenktynės. 22.35, 5.10 Anglijos 
Premier lyga. „Watford“ - „Liverpool“. 0.25 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „West Ham“. 
2.15 Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Darmstadt“. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 21.00, 24.00 Žiemos sportas šiandien. 
7.00, 11.30, 14.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Prancūzija. 9.30, 13.45 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Italija. 12.30, 17.00, 20.00 Bia-
tlonas. Pasaulio taurė. Slovėnija. 15.30, 19.00, 
22.00, 1.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Šveicarija. 18.00 Slidžių krosas. 
Pasaulio taurė. Italija. 22.45, 23.45 Jojimas. 22.50 
Jojimas. FEI pasaulio taurė. Didžioji Britanija.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.05 Gordono Ramzio 

Kalėdų vaišės.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi 

tėvai“.
15.55 „Būrėja“.
17.00 Nemarus kinas. 

Komedija  
„Tėtušiai“.

19.00 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

20.00 Deividas Bleinas. 
Įšaldytas laike.

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo  
vieta. Komisaras 
Borovskis ir moteris 
prie lango  
(N-7).

23.00 Veiksmo f. 
„Džona Heksas“ 
(N-14).

0.35 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Prienų.

19.00 Komedija „Mažieji 
Fokeriai“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Siaubo f. „Panika 

roko saloje“ (S).
0.20 Fantastinė drama 

„Išgyvenimas“ 
(N-14).

1.20 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų 
kelionė“.

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

11.30 Svajonių 
kruizai.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas.
15.00 „Atgal į jūrą“.
16.50 „Drakono vartai“ 

(N-7).
19.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

21.00 VIP seansas. 
„Uždaras ratas“ 
(N-7).

22.45 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.15 „Ieškotojas“ 
(N-7).

0.15 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

„mAŽieJi FoKeriAi“
Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Paul Weitz.
Vaidina: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson.

Gregas ir Pem Fokeriai po bendro gyvenimo dešimtmečio ruošiasi atšvęsti 
penktąjį savo dvynukų gimtadienį. Pagerėjus finansiniams reikalams, nu-
sprendžiama šventę surengti ištaigingą. Kaip ir buvo galima tikėtis, pokylio 
metu aplinkybės Gregui susiklosto nepalankiai: uošvis sužino apie jo netei-
sėtą darbą ir įsiutęs ima svarstyti, kaip išgelbėti savo dukrą nuo tokio liurbio.

tV6
19.00

„DŽonA HeKSAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisierius: Jimmy Hayward.
Vaidina: John Malkovich, 
Megan Fox, Josh Brolin.

Džona Heksas - klajoklis ir sam-
domas žudikas, į jį kreipiamasi 
tada, kai reikia ką nors susekti ar 
sugauti. Vengdamas žmonių jis 
visgi palaiko ryšius su Leila, dir-
bančia viešnamyje...

„SeniAi PlĖŠiKAi“
Komedija. SSRS. 1971.
Režisierius: Eldar Riazanov.
Vaidina: Jurij Nikulin, Jevgenij
Jevstignejev, Olga Aroseva.

Jaunas viršininkas nori išguiti iš 
darbo seną nusikaltimų tyrėją. Ta-
čiau šis visai nenori eiti užtarnauto 
poilsio. Vienintelis šansas išlikti tar-
nyboje - ištirti kokį nors įspūdingą 
nusikaltimą ir taip nušluostyti nosį 
jaunikliams.

„ArtiStAS“
drama. Prancūzija, JAV. 2011.
Režisierius: Michel Hazanavicius.
Vaidina: Jean Dujardin, 
Berenice Bejo, John Goodman.

Holivudas, 1927 metai. Džordžas Va-
lentinas - begarsių filmų žvaigždė. 
Jis pasitiki savimi ir turi absoliučiai 
viską, ko gali trokšti šlovės išliaup-
sintas žmogus. Bet dėl naujų filmų 
kartos jo karjerai gresia žlugimas.

tV1
23.00

BtV
23.00

tV3
0.55

rekomenduoja



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Kingas ir Maksvel“ 
(N-7).

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

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

„Kerštinga 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 Tėtis namuose 

(N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Romantinė drama 
„Puikybė ir prietarai“ 
(N-7).

1.05 Komedija „Gabalėlis 
dangaus“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 Nuotykių komedija 

„Denis - grėsmė 
visuomenei. Kalėdos“.

11.35 „Na, palauk!“
11.45 Komedija „Gauruotos 

eglutės“.
13.30 „Na, palauk!“
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Nuo... Iki.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo trileris 

„Šerlokas Holmsas 2.  
Šešėlių žaidimas“.

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

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.10 „Gražuolė ir pabaisa“.
12.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 TV serialas „Šlovės 

dienos. Sukilimas“.
0.05 „Pragaištingas karas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 15.30  „Kerštinga meilė“  11.45  „Gauruotos 
 eglutės“

Pirmadienis

 TV8
6.25 Priešaušrio Lietuva. 6.50 Vilnius gyvai. 
8.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.35 „Šuny-
čiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
„Šventės su šeima“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 14.00 „Pasmerkti“ (N-7). 15.00 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 
Filmas šeimai „Kalėdų senelio išdaigos“ (N-7). 
23.05 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 1.05 Gydytojai 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30, 
13.20 Panikos kambarys. 8.00, 11.55 „Alfa“ 
savaitė. 8.30 Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki. 11.00 Valanda su Rūta. 12.30 
„Diktatorių ponios“. 13.50 Vakarų efektas. 14.25 
Yra, kaip yra (N-7). 15.20, 21.30 Dviračio šou. 
15.50 KK2 (N-7). 16.30 A.Užkalnis Plius. 17.00 
Info diena. Info verslas. Info interviu. Info 
kriminalai. Info pasaulis. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 
22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.30 Gyvenk 
sveikai! 11.45, 12.20 Šiandien vakare. 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 14.05 Sąmokslo teorija. 15.00 Vy-
riška/Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas.  21.05 „Laikinai nepasiekia-
mas“. 23.20 Vakaras su Urgantu. 23.50 Pozneris. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Karininkų žmonos“. 22.00 „Sąžiningas 
detektyvas“. 22.55 „Rusija be teroro“. 0.25 
„Viskas prasidėjo Charbine“. 

 Ren
 7.10 „Fiksikai“. 8.00 Rusiškas vairavimas. 8.25 
„Gobšumas“. 9.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.10 „Šamanė“. 11.50 Mums net nesisapna-
vo. 14.30 „Didžiosios paslaptys“. 15.25 „Mūsų 
planetos paslaptys“. 16.20 Nuteisk mane. 17.55 
„Šeimos dramos“. 19.25 Tinkama priemonė. 21.25 
„Slaptosios teritorijos“. 23.10 Žiūrėti visiems! 

„KalĖDŲ SenelIo IŠDaIGoS“
Filmas šeimai. JAV. 2012.
Režisierius: David S.Cass Sr.
Vaidina: Lacey Chabert, Florence Henderson, John Ratzenberger.

Kalėdų Senelis įvykdo visus norus. Ir jis iki šiol nepamiršo, ko vaikystėje 
jo prašė Melani Hogan. Būdama maža, Melani prašė atsiųsti svajonių 
princą. Dabar Melani suaugusi, jaukios kepyklos savininkė, susitikinė-
janti su Džastinu. Viskas atrodo tobula. Bėda tik ta, kad Melani daugiau 
pabendrauja su vaikino draugu, o ne juo pačiu.

TV8
21.20

„TĖVaS MoTIejUS“
Detektyvinis serialas. Italija. 2000.
Režisierius: Enrico Oldoini.
Vaidina: Terence Hill, Nathalie 
Guetta, Francesco Scali.

Tėvas Motiejus - katalikų kunigas, 
visuomet išsprendžiantis Gubijo 
miestą gaubiančias paslaptis. Kartu 
su karabinieriais jis imasi tirti žmog-
žudystes ir kitus nusikaltimus. Tėvui 
Motiejui talkina geriausias jo drau-
gas - maršalas Antonijus Čekinis. 
Tačiau maršalo viršininkui Flavijui 
Ančešiui nepatinka kunigas, kuris 
kišasi į visus tyrimus.

„ŠeRloKaS HolMSaS 2. 
ŠeŠĖlIŲ ŽaIDIMaS“
veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Guy Ritchie.
Vaidina: Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi Rapace.

Šerloko Holmso artimas draugas 
daktaras Votsonas ruošiasi atsisvei-
kinti su viengungyste ir švenčia 
bernvakarį, bet stipri vyriška drau-
gystė niekur nedingsta. Būtent tą 
naktį pradeda veikti profesoriaus 
Moriarčio mėsmalė, kuri neleis 
Holmsui ir Votsonui ilgiau užsibūti 
Londone. 

„PUIKYBĖ IR PRIeTaRaI“
romantinė Drama. Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius: Joe Wright.
Vaidina: Keira Knightley, Rosa-
mund Pike, Donald Sutherland.

Penkias dukteris užauginę Benetai 
tikisi, kad jų mergaitės ištekės už 
turtingų vyrų ir taip prisidės prie šei-
mos finansinės padėties. Tačiau šios 
šeimos gyvenimas pasikeičia, kai va-
saros atostogų į miestelį atvyksta tur-
tingas ponas Binglis su savo draugu.

TV1
18.50

TV3
22.30

rekomenduoja

lnK
22.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

19.25 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo f. 

„Trigubas X“ (N-7).
23.55 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.50 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.55 Bamba TV (S).

7.25 Programa.
7.29 TV parduotuvė.
7.45 Žinios.
8.15 Kaimo akademija.
8.50 Vantos lapas.
9.20 Šiandien kimba.
9.50 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 24/7.
13.00 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kalėdų skanėstai.
16.25 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis.
21.30 Nuoga tiesa. 
23.15 Kalėdų skanėstai.
23.20 Vaivos pranašystės.
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 6.05 „Genijai iš pri-
gimties“.

3.25 „Išgyventi Afrikoje“.
4.35, 6.35 Gamink sveikiau!
5.00 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas. 
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Džiazo muzikos 

vakaras. 
8.30 Kelias į namus. 

Edmundas Seilius.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 „Keliaukime kartu. 

Truskavecas ir 
Drohobyčas“.

12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.00  Komedija „Vindzoro 

šmaikštuolės“.
15.20 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 IQ presingas.
18.15 „Atlantida“. 1, 2 s. 
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Dainuoja Montserrat 

Caballe ir jaunosios 
operos žvaigždės. 

21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komiška drama 

„Durys grindyse“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 TV baletas 

„Nepaprasta diena“. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 5“ 
4.15 Šventė Kvėdarnoje 

2015. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Karlsonas sugrįžo“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.50 Gordono Ramzio 

Kalėdų vaišės.
14.50 „Brokenvudo paslap-

tys. Melo žaidimas“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Krovinys“ (N-7).

21.00 Komedija šeimai 
„Milijonas šventinių 
lempučių“.

22.50 Veiksmo f. 
„Sąmokslo teorija“ 
(N-7).

1.30 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

2.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Kvailiausi pasau-

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 Siaubo trileris 
„Okulus“ (S).

1.05 Komedija 
„Visai ne mergišius“ 
(N-14).

2.40 „Greislendas“ 
(N-14).

3.25 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

3.50 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.15 „Tėvynė“ (1) (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių apžvalga.

9.30 „Svajonių kruizai“.
10.30 „Kai šaukia širdis“ 

(1) (N-7).
11.30 „Vienos 

šeimos istorija“ 
(N-7).

12.30 „Degustacija“ 
(N-7).

14.05 Kas paleido šunis?
14.35 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.05 „Tėvai už borto“.
15.50 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.20 „Pamirštų sapnų 
urvas“.

18.00 „Virtuvės 
karaliai“ (1).

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

20.00, 0.10 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Ponas Niekas“ 
(N-7).

0.40 „Širdies muzika“.

 18.15  „Atlantida“ 18.55  „Leningradas. 
 Pokario gatvės“

 21.00  Akivaizdu, bet 
 neįtikėtina

 21.30  „Ponas Niekas“ 16.00  „Agentūra 
 S.K.Y.D.A.S.“ 

 9.35  „Afigiena 
 mokytoja“

TV PROGRAMAgruodžio 21 d.

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.10 
Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrį-
žimas-2“. 9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teis-
mas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 9“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame 
ir rodome. 18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų 
karai 9“. 22.40 „Dienos anatomija“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50 
Polonija užsienyje. 12.05 „Laukinė Lenkija“. 12.35 
Savaitraštis.pl. 13.25 Lenkija su Miodeku. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Aukštesnioji jėga“. 15.25 TV teatras: spektaklis 
„Romantiška komedija“. 16.45 Iš kabareto TEY 
archyvų. 17.25 „Naszaarmia.pl“. 17.55 „Reziden-
cija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 
20.25 Regionų istorija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.50 „Tyla prie užliejamos pievos“. 23.05 
Polonija 24. 23.35 Sveika, Polonija. 

 TV1000
9.25 „Žmonių vaikai“. 11.20 „Solistas“. 13.30 
„Burleska“. 15.40 „Fortepijonas“. 17.20 „Strečas“. 
19.00 „Išlikimo eksperimentas“. 20.55 „Strečas“. 
22.40 „Loftas“. 0.35 „Didingasis“. 

 DiscoVery 
6.10 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Kovos dėl kon-
teinerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo perse-
kiotojų. 14.30 Išgyventi su Edu Stafordu. 15.25 
Edas Stafordas: į nežinomybę. 16.20 Išgyventi 
su Edu Stafordu. 18.35 Kovos dėl konteinerių. 
20.00 Kaip tai pagaminta? 21.00, 2.50 Sunkveži-
mių vairuotojai. 22.00, 3.40 Nuogi ir išsigandę. 
23.00, 4.30 Jukono vyrai. 24.00, 5.20 Katastrofa 
ant ratų. 0.30, 5.45 Kas nutiko vėliau? 1.00 
Traukiniu į Aliaską. 1.55 Aliaska: paskutinė riba. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00, 
13.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Geriau-
sias kotedžas sportininkui. Koloradas. 11.00 Vyrų 
irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 14.00 Neįtikėtini 
namai ant vandens. 21.00, 3.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 22.00, 4.00 Pramogų parkų 
užkulisiai. 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 24.00 Muziejų paslaptys. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25 Liūtė karalienė. 8.15, 23.50, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų vers-
las. 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 11.55, 22.00 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Upių pabaisos. 
16.30 Leopardų kovos klubas. 18.20, 1.40 Bondai 
Byčo veterinaras. 20.10, 5.49 Gepardo pėdsakais. 
22.55, 3.25 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.15 NBA krepšinio lyga. Klyv-
lando „Cavaliers“ - Filadelfijos „76ers“. Vakar. 
9.00, 20.00, 1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. 9.30, 20.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 10.00, 23.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Mursijos 
„UCAM“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. Vakar. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - 
„De Graafschap“. Vakar. 16.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - „Joven-
tut“. Vakar. 18.00 NBA krepšinio lyga. Oklaho-
mos „Thunder“ - Los Andželo „Lakers“. Vakar. 
21.00 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 1.30 „Road to glory“. Kovinio spor-
to žurnalas. 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„NEC Nijmegen“ - „Feyenoord“. 2015-12-20. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Panat-
hinaikos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Strasbourg“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Chimki“ - „Fenerbahce Ulker“. 12.30 Dviračių 
sportas. Pasaulio taurės lenktynės. 15.05 Fut-
bolas. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - „Li-
verpool“. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Swansea“ - „West Ham“. 18.45 Florbolas. Pa-
saulio čempionato finalas. 21.00 Premier lygos 
apžvalga. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Arsenal“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Leicester“. 1.50 Krepšinis. 
Eurolyga. „Lokomotiv“ - „Barcelona“.

 eurosPorT
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 21.15, 1.30 Biatlonas. 
Pasaulio taurė, Slovėnija. 7.30, 11.30, 14.30, 2.30 
Žiemos sportas šiandien. 8.30 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 9.30 TBA. 
12.30, 15.30, 20.15, 0.45 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 17.30, 
18.45, 22.15, 3.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Italija. 18.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Prancūzija. 22.45 Jojimas. Didžioji Brita-
nija. 0.15 Jojimas. 0.30 Sporto linksmybės. 5.30 
Tenisas. Australijos atvirasis teniso čempionatas. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 15.35  „Prokurorų 
 patikrinimas“

 10.55  „Jermolovai. Gimi-
 nės prakeiksmas“

 20.30  Labanaktukas 23.35  „Šlovės dienos. 
 Sukilimas“

 0.05  „Kortų namelis“ 16.30  TV Pagalba

 TV8
6.40 TV Pagalba. 8.25 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 9.25 „Šunyčiai patruliai“. 9.55 Senoji ani-
macija. 11.15 „Kalėdų senelio išdaigos“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio 
ir vaikų Kalėdos (1). 17.00 „Laukinukė“. 18.00 
„Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.20 Romantinė komedija „Vaikinas Kalėdoms“. 
23.15 „Sila. Kelias namo“. 1.15 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20 Dviračio šou. 11.25 Panikos 
kambarys. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos 
virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra. 17.00 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.25 Labas rytas. 10.05 Gyvenk 
sveikai! 11.25, 12.20 „Laikinai nepasiekiamas“. 
12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.20 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Laikinai 
nepasiekiamas“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 22.00 Ži-
nios. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Karininkų žmonos“. 23.40 „Paslaptingoji 
Maskva“. 1.05 „Viskas prasidėjo Charbine“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.25 „Gobšumas“. 8.20, 20.25 
Kviestinė vakarienė. 9.15, 17.45 „Šeimos dramos“. 
10.00 Pasverti ir laimingi 3. 14.25 „Didžiosios pa-
slaptys“. 15.15 „Mūsų planetos paslaptys“. 16.10 
Nuteisk mane. 19.30 Tinkama priemonė. 21.25 
„Branduolinė žiema“. 23.15 Rusiškas vairavimas. 
0.10 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 
„Dienos anatomija“. 23.20 „Siominas. Atpildas“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Cafe Historia“. Adven-
to kalendorius. 8.25 „Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Gelbėtojai“. 15.20 Kasdien su gamta. 15.50 Kla-
jūno užrašai. 16.05 Didysis maisto testas. 17.55, 
1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.53 Peiliu ir 
šakute. 19.05 Sveikatos ir grožio alchemija. 19.20 
Geriausia Lenkijoje. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 22.40, 
5.10 Lenkija su Miodeku. 0.40 „Gulbinovičius“. 
2.15 „Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 
Regionų istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Planketas ir Makleinas“. 6.50 „Didinga-
sis“. 9.20 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 11.20 
„Pametusi galvą“. 12.50 „Išlikimo eksperimen-
tas“. 14.40 „Moteris juodais drabužiais“. 16.20 
„Gydytojas: Avicenos mokinys“. 19.00 „Stou-
nas“. 20.50 „Maži paukščiai“. 22.30 „Sparnuoti 
padarai“. 0.10 „Planketas ir Makleinas“. 1.55 
„Penktadienio vakaro žiburiai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Kovos dėl kontei-
nerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Automobilių kolek-
cininkai. 14.30 Dalaso automobilių rykliai. 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 21.00, 2.50 
B.Grilsas. Sala. 22.00, 3.40 Edas Stafordas: 
į nežinomybę. 23.00, 4.30 Aliaska: paskutinė 
riba. 24.00, 5.20 Katastrofa ant ratų. 0.30, 5.45 
Kas nutiko vėliau? 1.00 Plėšrūnai iš arti. 1.55 
Upių pabaisos. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Geriausias 
kotedžas sportininkui. Koloradas. 11.00 Vyrų 
irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 14.00 Ekstrema-
lios jachtos. 21.00, 3.00 Sunki kelionė trauki-
niais. 22.00, 4.00 Motociklininko dienoraščiai 
Afrikoje. 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“.

10.00 TV serialas „Kingas 
ir Maksvel“ (N-7).

11.00 TV serialas „Moderni 
šeima“ (1) (N-7).

12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga 

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 Biografinė drama 
„Monako princesė“ 
(N-7).

0.35 Drama „Nepadorus 
pasiūlymas“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 TV serialas 

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

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

12.15 Komedija šeimai 
„Šnipų vaikučiai 4“ 
(N-7).

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 TV serialas „Ištark 
sudie“ (N-7).

16.30 Labas vakaras,
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
19.25 Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.00 Veiksmo f. 
„Gaudynės“ (N-14).

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

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.10 „Geležinis Hansas“.
12.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Prezidentas Valdas 

Adamkus.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Karinės paslaptys.
23.30 Trumposios žinios.
23.35 TV serialas „Šlovės 

dienos. Sukilimas“.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
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.
4.05 Lietuva gali.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Svotai“ .
10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

19.25 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Trileris „Nuodėminga 

aistra“ (N-14).
23.40 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.35 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

1.30 TV serialas 
„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

2.40 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
8.10, 16.20, 18.50, 23.15 

Kalėdų skanėstai.
8.15 Lietuva tiesiogiai.
8.50 Vaivos pranašystės.
9.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.55 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
12.00 Muzikinis gimtadienis.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.25 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

Dokumentinis f. 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55, 6.05 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

3.25 „Išgyventi Afrikoje“.
4.35, 6.35 Gamink sveikiau!
5.00 „Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas.
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Euromaxx.
12.30 Rusų gatvė. Žinios.
13.00 Dainuoja Montserrat 

Caballe ir jaunosios 
operos žvaigždės. 

14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Trys plunksnos“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Istorijos detektyvai. 
18.10 Laiko portretai. 
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Komedija „Pono 

Byno atostogos“.
24.00 ...formatas. Poetė 

Dalia Teišerskytė.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Vizijos ir tikrovė. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
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gruodžio 22 d. 

 11.45  „Agentas 117: 
 Rio neatsako“

 17.00  „Kobra 11“ 14.30  „Midsomerio
 žmogžudystės XVII“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25, 22.55 Pavojingiausios JAV gyvatės. 8.15, 
23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 16.30 Gepardo pėdsakais. 
18.20, 22.00, 1.40 Kalakutų atakos. 20.10 Šamvaris.  

 SPort1
6.00, 17.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Mursijos „UCAM“ - Gran Kanarijos „Herbalife“. 
2015-12-20. 8.00 Čempionai LT. Kovos menų ir 
grappling imtynių čempionatas „Zarasai 2015“. 
8.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 16 turo apžval-
ga. 10.00 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thun-
der“ - Los Andželo „Lakers“. 12.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „NEC Nijmegen“ - „Feyenoord“. 
13.30 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 14.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Krylya Sovetov“. 16.00 ATP 250 Sydney. Vyrų 
tenisas. Finalas. Juan Martin Del Portro - Bernard 
Tomic. 2014 m. 19.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lygos 17 turo apžvalga. 20.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Rio Natura“ - Madrido „Real“. 
22.30 NBA krepšinio lyga. Oklahomos „Thunder“ - 
Los Andželo „Lakers“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester United“ - „Norwich City“. 8.50, 1.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ - 
„Manchester City“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Unicaja“ - CSKA. 12.30 Krepšinis. Eurolyga. 
„Olympiacos“ - „Anadolu Efes“. 14.20 Bok-
sas. Dmitrijus Čiudinovas - Chrisas Eubankas 
Jr. 14.50 Boksas. Sergejus Kovaliovas - Jea-
nas Pascalis. 15.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ 
- „Avangard“. Tiesioginė transliacija. 18.00 
Boksas. 19.25 Ledo ritulys. KHL. „Medveščak“ - 
Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 22.20 
Premier lygos apžvalga. 23.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Spartak“ - „Jokerit“. 2.50 Florbolas. 
Pasaulio čempionatas. Latvija - Australija.

 euroSPort
7.30, 10.30, 13.30, 16.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Šveicarija. 8.30 
Dviračių sportas. Italijos turas. 9.30 Pasaulio 
medkirčių čempionatas. 11.15, 14.30, 17.30, 
19.45 Biatlonas. Pasaulio taurė, Slovėnija. 12.15, 
15.30 Žiemos sportas šiandien. 13.15 Jojimas. 
18.30, 20.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė, 
Italija. 22.45 Boksas. 24.00 Motosportas. TBA. 
0.20 Motosportas. „Formulė-E“, Urugvajus. 0.45 
Sporto linksmybės. 1.15 Galiūnų sportas. Švedija. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Senelis Šaltis ir 

vasara“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.25 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.30 „Midsomerio žmog-

žudystės XVII. Durklo 
klubas“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Krovinys“ (N-7).

21.00 Detektyvas 
„Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Aistrų malūnas“ (N-7).

22.55 „Velvet“ (N-7).
0.40 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.35 „Karadajus“ (N-7).

6.45, 14.30 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės  
(N-7).

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Elementaru“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ 

(N-7).
22.00 Trileris „13“ 

(N-14).
23.55 Kriminalinė 

drama „Krikštatėvis“ 
(N-14).

3.10 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.25 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.00 „Tėvai už borto“.
11.45 „Agentas 117: 

Rio neatsako“  
(N-7).

13.40 „Vienos šeimos 
istorija“ (N-7).

14.40 „Kontinentų 
kelionė“.

15.40 „Kai šaukia širdis“ 
(1) (N-7).

16.40 „Ramen mergina“ 
(N-7).

18.30 Įspūdingiausių inter-
jerų dešimtukas.

19.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
inios.

22.30 „Ieškotojas“ (N-7).
23.30 „Kai šaukia širdis“ 

(1) (N-7).
0.30 „Edeno muziejus“ 

(N-14).

„monAKo PrinceSĖ“
Biografinė drama. JAV, Prancūzija, Belgija, Italija. 2014.
Režisierius: Olivier Dahan.
Vaidina: Nicole Kidman, Tim Roth, Andre Penvern.

Nuostabūs Monako vaizdai, įstabūs kostiumai ir jaudinanti vienos elegantiškos 
moters istorija. JAV gimusi aktorė Greisė Keli savo šalyje buvo labai populiari, 
tačiau gyvenimas JAV buvo tik pasakos įžanga, nes 1956 m. ji ištekėjo už Mo-
nako kunigaikščio Rainerio III. Šiame filme atskleidžiamas kaip tik šis Greisės 
gyvenimo laikotarpis, kai nestigo ne tik blizgios prabangos, bet ir skausmo. 

tV3
22.30

„VelVet“
TV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai: Carlos Sedes, 
David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria, 
Miguel Angel Silvestre.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių preky-
bos centras. O jame atsiskleidžia švel-
ni meilės istorija tarp Anos ir Alberto. 
Ji - nuolanki siuvėja, jis - savininko sū-
nus, pasiruošęs perimti šeimos verslą. tV1

22.55

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

Veiksmas vyksta 1945 metais Niu-
jorke. Tarp dviejų mafijų klanų 
vyksta kruvina kova. Dono Korle-
onės mafija - tai pirmiausia šeima, 
susijusi giminystės ryšiais, drau-
gyste ir net meile. tV6

23.55

„GAuDYnĖS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Giorgio Serafini.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Vinnie Jones, Randy Couture.

Los Andželo požemiuose siaučia 
pavojingi narkotikų prekeiviai, va-
dovaujami Vincento Kamastros. Jo 
narkotikų verslas klesti, nes teisė-
sauga užmerkusi akis. Korumpuotą 
detektyvą Reilį gali paauklėti tik 
vienas geriausių agentų Maksvelas. lnK

22.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

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

Plaukiojantys rūmai“.
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

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

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba 

(N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Atostogos“  
(N-7).

1.15 Romantinė komedija 
„Pamišęs dėl tavęs“ 
(N-14).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Na, palauk!“
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 Veiksmo komedija 

„Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“ 
(N-7).

11.35 „Na, palauk!“
11.45 Nuotykių f. 

„Skūbis-Dū!  
Ežero pabaisos  
prakeiksmas“  
(N-7).

13.30 „Na, palauk!“
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
19.25 Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu (N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Komedija „Kaip 

atsikratyti boso?“ 
(N-14).

0.05 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.10 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.05 „Mentalistas“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.10 Pasaka 

„Apie princesę, 
norinčią patekti 
pasakon“.

12.45 „Kaip atsiranda 
daiktai 7“.

13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
0.20 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
0.45 Mokslo ekspresas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.

  

Trečiadienis

„KAIP ATSIKRATYTI BOSO?“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Seth Gordon.
Vaidina: Jason Bateman, 
Charlie Day, Kevin Spacey.

Kasdienį Niko, Kurto ir Deilo gy-
venimą šiek tiek praskaidrintų 
tik galimybė sutrinti savo bosus 
į miltus. Išeiti iš darbo jie negali, 
todėl, išgėrę keliomis taurelėmis 
per daug ir pasitarę su buvu-
siu kaliniu, trys draugai sukuria 
suktą ir aiškų planą, kaip visiems 
laikams patiems atsikratyti savo 
darbdavių.

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

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

„ADRENALINAS 2.  
AUKŠTA ĮTAMPA“
tRileRis. JAV. 2009.
Režisieriai: Mark Neveldine, 
Brian Taylor.
Vaidina: Jason Statham, 
Amy Smart, David Carradine.

Vos pasiekęs žemės paviršių Čevas pa-
tenka į kinų medikų rankas. Jo likimas 
aiškus - organų donorystė. Tačiau me-
dikai spėja išoperuoti tik širdį ir jos vie-
toje įdėti dirbtinį pakaitalą. Tikroji Čevo 
širdis iškeliauja pas kinų gangsterį.

LNK
22.00

TV3
22.30

TV6
22.00

 TV8
6.25 TV Pagalba. 8.10 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 9.10 „Šunyčiai patruliai“. 9.40 Senoji 
animacija. 11.05 „Vaikinas Kalėdoms“. 13.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio ir 
vaikų Kalėdos. 17.00 „Laukinukė“. 18.00, 23.10 
„Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.20 Komedija „Kalėdų mainai“. 1.10 Gydytojai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.20 Dviračio šou. 11.25 Apie žūklę. 11.55, 
15.50 KK2. 12.35 Bus visko. 13.20 Yra, kaip yra. 
17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 
„Laikinai nepasiekiamas“. 14.05 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.10 Mados nuos-
prendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Laikinai 
nepasiekiamas“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 24.00 
„Anastasija Vertinskaja. Bėganti per bangas“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 10.55 „Ka-
menskaja“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Likimo 
burtai“. 22.00 Specialusis korespondentas. 23.40 
„Sutartis su krauju“. 1.30 „Viskas prasidėjo Charbi-
ne“. 2.20 Juoko kambarys. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 REN
8.10 „Gobšumas“. 9.05, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.00, 12.30, 17.35 „Šeimos dramos“. 10.40 „Bran-
duolinė žiema“. 13.20 Tinkama priemonė. 14.15 „Di-
džiosios paslaptys“. 15.10 „Mūsų planetos paslap-
tys“. 16.05 Nuteisk mane. 19.25 Tinkama priemonė. 
21.20 Ekstrasensų mūšis. 23.15 Pažink mūsiškius! 
0.05 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“.

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas su 
Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 9“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 
„Dienos anatomija“. 23.20 „Siominas. Atpildas“.  

 11.10  „Apie princesę,
  norinčią patekti pasakon“

 10.00   „Sofija I. 
Plaukiojantys rūmai“

 16.30   Labas vakaras, 
   Lietuva

„KALĖDŲ MAINAI“
Komedija. JAV, Kanada. 2011.
Režisierius: Michael Scott.
Vaidina: Tom Cavanagh, Faith Ford, Gil Bellows.

Vyro netekusi Emilė per šventes jaučiasi itin vieniša. Kai jos dukra pra-
neša, kad negrįš Kalėdoms namo, nes turi mokytis, Emilė nusprendžia 
persikraustyti arčiau jos ir susikeičia namais su terminų spaudžiamu ra-
šytoju, kuris gyvena Bostone, kaip ir jos dukra. Čarlzas tikisi Vašingtone 
rasti ramybę, kad užbaigtų savo romaną.

rekomenduoja

TV8
21.20
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Svotai“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
19.25 „Policija ir Ko“ 

(N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Romantinė komedija 

„Mylėk ir tikėk“ 
(N-7).

0.05 „Judantis objektas“ 
(N-7).

1.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (N-7).

1.55 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

3.05 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
8.10, 16.20 

Kalėdų skanėstai.
8.15 Lietuva tiesiogiai.
8.50 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.55 „Jermolovai. 
Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

12.00 Dar pažiūrėsim.
12.35 Viskas. Aišku (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.15 

Kalėdų skanėstai.
18.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

19.55 Komedija „Mano 
mama - nuotaka“ 
(N-7).

21.30 Sąmokslo teorija 
(N-7).

23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Delnuose yra žmogaus 

siela. G.Mackevičius.
7.10 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno 

dienos.
13.00 Istorijos detektyvai.
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Linija, spalva, forma.
18.10 Legendos.
19.00 Trembita.
19.15 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
20.00 Kelias į namus. 

Gintaras Blužas.
20.30 Labanaktukas.
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
M.Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Drama „Ida“ (N-14).
23.50 „Gatvės vaikai“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Spektaklis „@hof-

fmann_spragtukas“. 
Rež. D.Abaris.

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Paskutinė slibino 

Goriničiaus nuotaka“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 Reičelės Alen 

Kalėdų patiekalai.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. Netikras 
pavojus“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Galinė stotelė“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Blogio sėkla“ (N-7).

22.55 „Velvet“ (N-7).
0.45 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.30 „Elementaru“ (N-7).
13.00 „Rezidentai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (N-7).
22.00 Trileris 

„Adrenalinas 2. 
Aukšta įtampa“ 
(N-14).

23.50 Kriminalinė drama 
„Krikštatėvis II“ 
(N-14).

3.25 Kriminalinė drama 
„Greislendas“ 
(N-14).

4.15 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

12.30 „Tėvai 
už borto“.

13.10 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.10 „Atgal 
į jūrą“.

16.00 „Rizikos 
riba“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 „Svajonių 
kruizai“.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.00 „Mano mama“ 
(1) (N-7).

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

0.25 „Likimo ietis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgruodžio 23 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Tikėjimas, viltis 
ir gyvenimas...“ 8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Po-
lonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos 
pievos“. 15.25 „Gulbinovičius“. 16.30 Kaip tai 
veikia. Plačiajuostis internetas ir tinklo saugu-
mas. 17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studi-
ja. 20.25 „Vilnoteka“. Laida iš Lietuvos. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyve-
nimo egzaminas“. 0.40 Paprastai. 1.25 „Nota-
cijos. K.Jasienskis. Mano šeimas ir jaunystės 
metai“. 2.15 „Erelio ženklas“. 2.45 Animacinis 
f. 6.40 „Vilnoteka“. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.30 „Mažosios moterys“. 7.30 „Pametusi 
galvą“. 9.05 „Džeris Magvairas“. 11.30 „8 
MM“. 13.40 „Strečas“. 15.20 „Rizikos riba“. 
17.10 „Monako princesė“. 19.00 „Bado žaidy-
nės. Ugnies medžioklė“. 21.30 „Zulu“. 23.25 
„Išgyvens tik mylintys“. 1.30 „Mažosios mote-
rys“. 3.30 „Džeris Magvairas“.

 DiscoVery 
6.10, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 
22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai 
veikia? 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Kovos 
dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių 
sprendimai. Klaidų taisymas. 14.30 Didžiosios 
statybos. 18.35 Kovos dėl konteinerių. 21.00, 
2.50 Kubos chromas. 23.00, 4.30 Nesėkmių 
garažas. 24.00, 5.20 Katastrofa ant ratų. 0.30, 
5.45 Kas nutiko vėliau? 1.00 Jukono vyrai. 1.55 
Aliaskos pakraštys. 

 TraVel
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Geriausias 
kotedžas sportininkui. Koloradas. 12.00 Turto 
gelbėtojai. 14.00 Neįprastos vilos. 21.00, 3.00 
Pamiršta ir palaidota. 22.00, 4.00 Prekiautojas 
lobiais. 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30, 20.10, 5.49 Šamvaris. Teisė gyventi 
laisvam. 6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 
13.45, 17.25, 22.55, 3.25 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 8.15, 23.50, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Šunys/
Katės/101 Gyvūnas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 
12.50 Kalakutų atakos. 18.20, 1.40 Jankių džiunglės. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Klyvlando „Cava-
liers“ - Filadelfijos „76ers“. 8.00, 20.00 Šiuolaiki-
nės penkiakovės čempionatas. Roma. Vyrai. 8.30, 
20.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
Roma. Moterys. 9.00 NBA pasaulis. Speciali krep-
šinio laida. 9.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„FC Barcelona“ - „Joventut“. 11.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 Pasaulio 
rali-kroso čempionatas. Švedija. 14.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „PEC Zwol-
le“. 16.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Rio 
Natura“ - Madrido „Real“. Vakar. 21.00 „Penktasis 
kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 11 turo apžval-
ga. Premjera. 21.45 Tiesioginė transliacija. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Bilbao 
Basket“. 23.45 NBA pasaulis. Speciali krepšinio 
laida. 2.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 KHL. „Spartak“ - „Jokerit“. 9.00 KHL. „Med-
veščak“ - Rygos „Dinamo“. 11.00 Anglijos Premier 
lyga. „Eindhoven“ - CSKA. 12.50 UEFA Čempionų 
lyga. „Wolfsburg“ - „Manchester United“. 14.40 
Boksas. 15.35 Vokietijos taurė. „Bayern“ - „Darms-
tadt“. 17.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 18.25 
KHL. CSKA - „Ak Bars“. Tiesioginė transliacija. 
21.00 KHL. „HC Sochi“ - „Admiral“. 23.00 UEFA 
Čempionų lyga. „Chelsea“ - „Porto“. 0.50 UEFA 
Čempionų lyga. „Olympiacos“ - „Arsenal“. 2.40 
Pasaulio čempionatas. Šveicarija - Latvija.

 eurosPorT
7.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė, Italija. 8.30 
Dviračių sportas. „Tour de France“. 9.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 10.30 Teni-
sas. Australijos atvirasis teniso čempionatas. 11.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio čempionatas, JAV. 
12.30 Šiaurės dvikovė. 13.30 Biatlonas. Pasaulio 
čempionatas Suomijoje. 14.30 Dviračių sportas. 
16.30 Tenisas. Prancūzijos atvirasis teniso čempi-
onatas. 17.30 Sportas iš arti. 18.00 Motosportas. 
„Le Mans 24“, Prancūzija. 19.00 Futbolas. Moterų 
pasaulio taurė, Kanada. 20.00 „Tour de France“. 
21.00 Sportas iš arti. 21.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas Kazanėje. 22.30 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas Pekine. 23.30 Dviračių sportas.

 13.00  Istorijos 
   detektyvai

 12.35   Viskas. Aišku 18.25   „Sunkių 
        nusikaltimų skyrius“

 12.30   „Tėvai už borto“ 3.25  „Greislendas“ 22.55  „Velvet“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 14.50   Auksinio 
   dueto Kalėdos

 16.25  „Pakalbėsim, 
  kai grįši“

 21.15   „Pranciškus - po-
piežius iš Naujojo pasaulio“

 15.50  „Ponas 
  Stebukladaris“

 16.50  „Kalėdų istorija 2“ 19.30  Jubiliejinis O.Vyš -
   niausko koncertas

 TV8
7.20 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.20 Senoji 
animacija. 11.00 „Kalėdų mainai“. 12.50 Drama 
„Neklaužados ir geručiai“. 14.40 Romantinė 
komedija „Kalėdinių sausainių konkursas“. 
16.20 Filmas šeimai „Kalėdų giesmė“. 18.10 
Romantinė drama „Kalėdinis žaisliukas“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 
Drama „Lietaus spalva“ (N-14). 23.10 Drama 
„Popieriniai angelai“. 1.00 Drama „Kalėdų ke-
puraitės“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30, 23.05, 4.30 
A.Ramanauskas Plius. 11.00, 15.30, 17.00, 
21.05, 23.35, 3.30, 5.20 Dviračio šou. 11.25, 
24.00 Mes pačios. 11.55, 17.55, 22.30, 0.25 
KK2. 12.35, 1.00 Pagalbos skambutis. 13.10, 
1.35 Valanda su Rūta. 14.30, 2.40 24 valandos. 
15.55, 3.55 Nuo... Iki. 17.25 Apie žūklę. 18.35 
Bus visko. 19.15 Yra, kaip yra. 21.30 A.Užkalnis 
Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 
4.55 Tauro ragas. 5.45 Panikos kambarys. 

 PBK
6.10, 0.30 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 16.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. Animacija. 7.00, 
9.20 Labas rytas. 10.10 Gyvenk sveikai! 11.25, 
12.20 „Laikinai nepasiekiamas“. 13.50 Naujie-
nos (su subtitrais). 14.05 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.50, 5.00 Mados nuospren-
dis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.35 „Laikinai nepasiekiamas“. 22.50 
Kas? Kur? Kada? 23.55 Vakaras su Urgantu. 1.00 
Nakties naujienos. 1.15 Pasverti ir laimingi. 3.45 
„Pono Perišono kelionė“. 5.50 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis ete-
ris. 20.00 „Likimo burtai“. 22.00 „Dvikova“. 
23.40 „Dekabristai“. 1.50 „Viskas prasidėjo 
Charbine“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.30 Rusiškas vairavimas. 8.45 
„Paskutinė meistro paslaptis“. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.20 „Jūrmala“ Juoko festivalis. 0.40 „V 
ir M“. 1.25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 NTV rytas. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 
Apžvalga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 09“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Chmurovas“. 20.35 „Mentų karai 9“. 22.40 
„Dienos anatomija“. 23.20 „Siominas. Atpildas“. 
1.15 „Kelių patrulis“. 3.15 Sodininkų atsakas.

 TV PolonIa
7.55 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos paminklai. 
8.05 Istorijos aktualijos. 8.25 „Apie nykštukus ir 
Kūčias“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.20 „Kur 
esi, Šventasis Mikalojau?“ 12.10, 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 12.40, 23.30, 5.45 Sveika, Polonija. 13.40, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.15 „M, kaip 
meilė“. 15.10 „Gyvenimo egzaminas“. 16.05 „Vil-
noteka“. 16.25 Koncertas „Pasaulio Kalėdos“. 17.20 
„Eglutė Zlotopolicuose“. 18.20, 22.50, 5.10 Polonija 
užsienyje. 18.50 Lenkija su Miodeku. 18.55 Šventi-
nis koncertas „Katedra Pelpline“. 20.30 Labanaktu-
kas. 21.00 Žinios. 21.45 Arkivyskupo S.Gondeckio 
Šv.Kalėdų sveikinimas. 22.00 Kalėdos Prezidento 
rūmuose. 0.25, 7.00 Lenkija su Miodeku. 0.30, 6.35 
Kalėdines dainas ir giesmes gieda dainų ir šokių 
ansamblis „Sląsk“. 0.55 Šv.Mišių transliacija. 

 TV1000
5.50 „Aš esu Semas“. 8.10 „Gruodis“. 9.50 
„Monako princesė“. 11.40 „King Kongas“. 
14.50 „Aš esu Semas“. 17.10 „Nepaprasta 
kelionė“. 19.00 „Rizikos riba“. 21.00 „Tavo 
kompanija“. 23.05 „Stounas“. 1.00 „Kaulų ko-
lekcininkas“. 3.10 „Gruodis“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Kovos 
dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05, 1.55 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Troja. 14.30 
Nemėginkite pakartoti. 21.00, 2.50 Nekilnoja-
mojo turto karai. 22.00, 3.40 Sandėlių medžio-
tojai Britanijoje. 23.00, 4.30 Garažų auksas. 
24.00, 5.20 Katastrofa ant ratų. 0.30, 5.45 Kas 
nutiko vėliau? 1.00 Nesėkmių garažas. 

 TRaVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00-5.30 Naujo būsto 
paieška. 

5.55 Teleparduotuvė.
6.10 Filmas šeimai 

„Kalėdų norai“.
8.00 Komedija 

„Kvaišų šeimynėlės 
Kalėdos“  
(N-7).

10.00 „Tomo ir Džerio 
filmas“.

11.45 Nuotykių f.
„Trys  
muškietininkai“ 
(N-7).

13.55 Komedija 
„Kalėdų karštinė“.

15.40 Nuotykių f. 
„Palikti  
sniegynuose“  
(N-7).

18.05 „Šrekas. 
Kalėdų bumas“.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Jubiliejinis 

Ovidijaus 
Vyšniausko  
koncertas.

21.30 Nuotykių drama 
„Pi gyvenimas“ 
(N-7).

24.00 Romantinė 
komedija  
„Graži moteris“ 
(N-7).

2.15 Romantinė 
komedija  
„Pamišęs dėl tavęs“ 
(N-14).

6.20 „Trys 
muškietininkai“.

7.45 „Svajonių 
traukinys“.

9.30 „Smurfai. 
Smurfyno  
legenda“.

9.55 Nuotykių f. 
„Haris Poteris 
ir Išminties  
akmuo“  
(N-7).

13.00 Komedija 
„Turtuolis Ričis“.

15.00 Veiksmo 
ir nuotykių  
komedija  
„Nelydimi  
nepilnamečiai“.

16.50 Komedija 
„Kalėdų  
istorija 2“ 
 (N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda 

su Rūta.  
Kūčios.

21.25 Šventinės 
KK2 Kūčios.

22.45 Veiksmo drama 
„Nojaus laivas“ 
(N-14).

1.25 Romantinė 
komedija  
„Naujieji metai 
Niujorke“  
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Kalėdinis koncertas 

„Po angelo sparnu“.
7.10 Klauskite daktaro.
8.00 Klausimėlis.lt.
8.20 „Ernestas ir Selestina“.
9.40 Komedija „Mažylis“.
11.15 Melodrama 

„Kalėdų aviganis“.
12.45 Gyvenimas.
13.40 Auksinis protas.
14.55 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
15.50 Romantinė 

komedija „Ponas 
Stebukladaris“.

17.20 J.Leitaitės koncertas 
„Meilė keičia viską“.

18.30 Šiandien.
19.00 Šventinis Kūčių vaka-

ras su Z.Kelmickaite.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Bernelių šv. Mišių tie-

sioginė transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.

22.30 Kalėdų šv. Mišios iš 
Vatikano Šv. Petro 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija.

0.30 Trijų tenorų 
kalėdinis koncertas.

2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Apie princesę, 

norinčią patekti 
pasakon“.

6.15 „Policija ir Ko“ (1) 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.20 Nuotykių drama 
„Raitelis be galvos“ 
(N-7).

12.20 37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis. 2013 m.

14.50 Auksinio dueto 
Kalėdos. Vedėjai: 
T.Ališauskas ir 
U.Skonsmanaitė. 
Atlikėjai: I.Puzaraitė, 
M.Jampolskis, 
V.Genytė, R.Rudokas, 
I.Starošaitė, Ž.Žva-
gulis, K.Nemycko, 
D.Zvonkus, „Pop 
Ladies“, „Čilinam“ ir kt.

17.30 TV serialas 
„Pono Byno 
Kalėdos“ (N-7).

18.00 Komedija šeimai 
„Kalėdų dvasia“.

19.45 Nuotykių f. 
„Žiedų valdovas.  
Dvi tvirtovės“ (N-7).

23.20 Drama 
„Šeimos albumas. 
Rugpjūtis“ (N-14).

1.45 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
8.10 Kalėdų skanėstai.
8.15 Lietuva 

tiesiogiai.
8.50 Romantinė drama 

„Kalėdų bičiulis“.
10.40 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“  
(N-7).

13.50 Komedija 
„Pakvaišėliai“  
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00 
Žinios.

16.20 Kalėdų skanėstai.
16.25 Melodrama 

„Pakalbėsim,  
kai grįši“ (N-7).

21.30 Vaivos 
pranašystės.  
Kalėdos  
(N-7).

22.30 Romantinė drama 
„Ponas Džounsas“ 
(N-14).

1.00 Veiksmo f. 
„Muzikantas“  
(N-14).

2.30 Komedija 
„Pakvaišėliai“  
(N-7).

4.05 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

5.35 Romantinė drama 
„Kalėdų bičiulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Poetas M.Martinaitis.
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
8.15 Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
9.10 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

10.00 Rasos lašeliai 2015. 
12.00 „Žiemos lelijos“.
13.25 S.Šaltenio romano 

„Žydų karalaitės die-
noraštis“ pristatymas.

14.20 Vaidybinis filmas 
„Riešutų duona“.

15.30 Drama 
„Nuoširdumas“.

17.00 Kalėdų pamaldos iš 
Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažnyčios. 
Tiesioginė transliacija.

18.30 A.Kalanavičiaus 
knygos „Dvi saujos 
laiko“ pristatymas.

19.30 Labanaktukas.
20.00 „Kūdikiai“.
21.15 „Pranciškus - popiežius 

iš Naujojo pasaulio“.
22.10 „Atverti duris 

ateinančiam“.
22.25 Kalėdų šv. Mišios iš 

Vatikano Šv. Petro 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija.

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  1 8 57

gruodžio 24 d.

 23.05  „Take That“ 21.00  „Fizrukas“ 17.45   „Senojo 
   Tilto paslaptis“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Peliuko dainelė“.
9.00 „Maša ir stebuklinga 

uogienė“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 Pagaminta Italijoje.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Aistrų malūnas“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto paslaptis“.
18.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas. 

Galinė stotelė“ (N-7).
21.00 „Detektyvas Kolambas. 

Darbotvarkėje - žmog-
žudystė“ (N-7).

23.05 „Begėdis“ (N-14).
0.15 „Ties riba“ (N-14).
1.05 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Nepaprastos 

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

(N-7).
11.30 „Elementaru“ 

(N-7).
12.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ 
(1) (N-7).

22.00 „Pompėja“ 
(1) (N-14).

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 Kriminalinė drama 
„Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

11.00 „Žvėrelių būrys: 
Marko Polo  
kodas“.

12.45 „Mano mama“ 
(1) (N-7).

14.40 „Svajonių 
kruizai“.

15.40 „12 kalėdinių 
norų“.

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Vienos 

šeimos  
istorija“ 
(N-7).

19.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 Šventinis filmas. 
„Aukso žirgas“.

22.35 Balticum TV 
žinios.

23.05 „Take That“ 
koncertas  
„Beautiful World“. 
2008 m.

„PI GYVENIMAS“
Nuotykių drama. JAV. 2012.
Režisierius: Ang Lee.
Vaidina: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain.

Garbaus amžiaus sulaukęs Pi Patelis pasakoja savo gyvenimo istoriją vie
nam rašytojui ir grįžta į savo paauglystę. Gimęs Indijoje Pi turėjo ją palikti, 
kai valdžia nutraukė finansavimą jo tėvo valdomam zoologijos sodui. Su 
visais gyvūnais jie išsiruošė į Kanadą, tikėdamiesi susikurti geresnį gyve
nimą. Deja, juos gabenantis Japonijos laivas patenka į audrą ir sudūžta.

rekomenduoja

„LIETAUS SPALVA“
drama. JAV. 2014.
Režisierė: Anne Wheeler.
Vaidina: Lacey Chabert, 
Warren Christie, Logan Williams.

Tikrais įvykiais paremtas, pagal po
puliarią knygą sukurtas filmas apie 
dvi šeimas, ieškančias vilties. Per 
Kalėdas nuo vėžio miršta Džinos 
vyras Metas. Likusi su dviem sūnu
mis, našlė stengiasi nepasiduoti.

„NAUJIEJI METAI NIUJORKE“
romaNtiNė komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Garry Marshall.
Vaidina: Sarah Jessica Parker, 
Jessica Biel, Ashton Kutcher.

Naujųjų išvakarės Niujorke, kiek
vieno per šią šventę laukia ste
buklai. Vieniša motina Kim savo 
dukrą Heilę vis dar laiko maža 
mergaite, bet Heilė ketina Naujuo
sius švęsti su draugu ir vidurnaktį 
jį pabučiuoti...

„NOJAUS LAIVAS“
Veiksmo drama. JAV. 2014.
Režisierius: Darren Aronofsky.
Vaidina: Russell Crowe, 
Emma Watson, Logan Lerman.

Filmas pasakoja apie Nojų ir jo arką. 
Biblijoje pasakojama, kad Dievas dėl 
žmonių nedorumo planavo milži
nišku potvyniu sunaikinti Žemę. Ta
čiau tarp visų žmonių atsirado vie
nas, kuris rado malonę Dievo akyse.

TV8
21.20

LNK
22.45

LNK
1.25

 ANIMAL PLANET
6.12, 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 
0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 17.25, 22.55, 
3.25 Pavojingiausios JAV gyvatės. 8.15, 23.50, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.00 Šunys/Katės/101 
Gyvūnas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Jankių džiunglės. 13.45 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 18.20 Daktaras Džefas. 20.10, 5.49 Liūtai 
ir drambliai. 22.00, 1.40 Daktaras Džefas. 

 SPORT1
8.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Ž.Savicku. 
8.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.00, 
22.30, 5.00 Žiemos pasaka ant ledo. 12.00 „Super-
copa Endesa“ krepšinio taurė. „Unicaja“ - Madrido 
„Real“. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Barcelona“ - „Bilbao Basket“. Vakar. 15.45, 1.00 
NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Ouklen-
do „Warriors“. 18.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempio natas. Vyrai. Berlynas. 19.00 Švęskime 
kalėdas. Dailiojo čiuožimo šou. 20.00 „Šventės ir 
sportas“. Kalėdiniai interviu su sportininkais. 20.30 
Žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas. Prem-
jera. 21.30 Švęskime kartu. Šventinis koncertas. 
Sportininkų sveikinimai. 3.15 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Bilbao Basket“.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.00 Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 8.30 European Tour Weekly 
turnyro metų apžvalga. 9.30 „Trans World Sport“ 
žurnalas. Naujametis šou. 10.30 Boksas. Tysonas 
Fury - Christianas Hammeris. 11.15 Boksas. Nikola 
Sjekloca - Tyronas Zeuge. 12.15 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Latvija - Belgija. 14.05 Krepšinis. Eu-
ropos čempionatas. Lietuva - Ukraina. 15.55 KHL. 
„Metallurg“ - SKA. Tiesioginė transliacija. 18.30 
Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - Lietuva. 
20.20 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva 
- Belgija. 22.10 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Čekija - Latvija. 24.00 Krepšinis. Europos čempio-
natas. Ukraina - Estija. 1.50 Boksas. Floydas May-
weatheris - Manny Pacquiao. 3.15 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „AS Roma“ - „Dynamo Kyiv“. 

 EUROSPORT
7.30 Biatlonas. Pasaulio taurė, Slovėnija. 8.30 
Dviračių sportas. Ispanijos turas. 9.30 Sporto 
linksmybės. 9.45 Motosportas. TBA. 10.00 Moto-
sportas. „Le Mans 24“. 11.00 Motosportas. Naci-
jų taurė. 12.00 Motosportas. Čempionų lenktynės 
Londone. 13.00 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas Pekine. 14.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė, Švedija. 15.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. 18.00 Sporto linksmybės.

TV3
21.30
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12, 15, 18, 21 val. (24 d. 18 val. 
seansas nevyks; 18, 24 d. 21 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 10.40, 13.50, 17, 20, 21 val. (24 d. 
17, 20 val. seansai nevyks; 21 val. seansas vyks 18 d.).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 18-24 d. 
11, 13.30, 15.30, 18.10, 20.50 val. (24 d. 18.10, 20.50 val. 
seansai nevyks).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 11.20, 13.40, 16, 18.20, 21.20 val. (24 d. 18.20, 
21.20 val. seansai nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 18 val. (LNK kino startas).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 18-24 d. 10.10, 12.30 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 18-23 d. 19.20, 21.50 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 11.40, 17.30 val. 
(24 d. 17.30 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 14.40, 20.30 val. (24 d. 20.30 val. seansas 
nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
18-24 d. 10.10, 12.50, 16.10 val. (10.10 val. seansas  
vyks 18-20 d.; 18-20 d. 12.50 val. seansas nevyks; 18 d. 
16.10 val. seansas nevyks).
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
18-24 d. 15.20, 18.40 val. (18, 24 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).

„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 18-23 d. 21.40 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 21-24 d. 10.50 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 21-24 d. 10.30 val.
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 18-23 d. 18.30 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
18-23 d. 20.40 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18-24 d. 12.40 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
18-24 d. 14.50 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 18-23 d. 17.15 val.
GERUMO SEANSAI
„septintasis nykštukas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Vokietija, V) - 18-20 d. 10.10 val.
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-20 d. 12.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12, 15, 18, 21.10 val. (24 d. 18 
val. seansas nevyks; 18, 24 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 11, 14.10, 17.10, 20.10, 21.10 val. 
(24 d. 17.10, 20.10 val. seansai nevyks; 21.10 val. seansas 
vyks 18 d.).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.50, 21.20 val. (24 d. 
16.10, 18.50, 21.20 val. seansai nevyks).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 11.10, 13.40, 16.20, 18.30, 21 val.  
(24 d. 16.20, 18.30, 21 val. seansai nevyks).

„spragtukas“ (baletas) - 20 d. 18 val. (Įrašas iš Maskvos 
Didžiojo teatro!)
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18 d. 18 val. (LNK kino startas).
„Žvaigždžių karai. Maratonas“ (fantastinis f., JAV, 
N-13) - 18 d. 11, 11.10, 11.20, 11.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 12.30, 15.20, 18.10, 21 val. (18, 21, 24 d. 18.10 val. 
seansas nevyks; 21, 24 d. 21 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 18-24 d. 11, 12.40, 14.20, 16 val. (18 d. 
11, 12.40, 14.20 val. seansai nevyks; 18, 24 d. 16 val. 
seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 18-24 d. 13.30, 18.30 val.  
(18 d. 13.30 val. seansas nevyks; 18, 20, 24 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 18-24 d. 16.40, 19.20, 21.45 val. (24 d. 16.40 
val. seansas nevyks; 18, 24 d. 19.20, 21.45 val. seansai 
nevyks).
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
18-24 d. 15.10, 18.20, 21.40 val. (18 d. 15.10 val.  
seansas nevyks; 18, 24 d. 18.20, 21.40 val. seansai 
nevyks).
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 18-23 d. 19, 
21.40 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
18-24 d. 11.40, 14.10 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 18-24 d. 13, 17.50 val.  
(18-19 d. 13 val. seansas nevyks; 18, 24 d. 17.50 val. 
seansas nevyks).

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 18 d.

n Fantastinis veiksmo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: J.J. Abrams

n Vaidina: Harrison Ford, Andy Serkis, Anthony 

Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Carrie Fisher, 

Mark Hamill, Oscar Isaac, Max von Sydow, Adam Driver, 

Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, John Boyega, 

Daisy Ridley, Lupita Nyong’o, Crystal Clarke, Pip An 

derson, Christina Chong, Miltos Yerolemou ir kiti

n iMDB: 9,4/10

 „Žvaigždžių karai: galia nubunda“
„Stars Wars: Episode VII- The Force Awakens“

Naujasis filmas galingai pradės trečią-
ją legendinių „Žvaigždžių karų“ trilogijos 
seriją. Laukiamiausiame ne tik šių metų, 
bet ir viso dešimtmečio filme bus vaizduo-
jami įvykiai nutikę prieš 30 metų kino te-
atruose pasirodžiusio 1983-ųjų filmo 
„Žvaigždžių karai VI: Džedajaus sugrįži-
mas“ epizoduose. Nors filme žiūrovai su-
lauks ir jau pažįstamų „Žvaigždžių karų“ 
serijos veidų, net keturis pagrindinius fil-
mo personažus įkūnys visai nauji aktoriai. 
Filmo režisierius į naująją trilogiją pakvie-
tė ryškiausias Holivudo žvaigždes. Kulti-
niais tapę „Žvaigždžių karai“ jau įrašyti į 
kino istoriją, kaip vienas sėkmingiausių 

kino projektų, sužadinusių mokslinės fan-
tastikos populiarumą kino teatruose. Kar-
tu su šiuo filmu, kurio pirmoji dalis pasi-
rodė 1977 metais, užaugo ne viena karta, 

kuriems tokie personažai, kaip Lukas 
Skaivokeris, Hanas Solas ir Dartas Veide-
ris, sukelia ekstazę.

„Forum Cinemas“ inf.

Aktoriai Džonas Bojega (John Boyega), Deisi Raidli (Daisy 
Ridley), režisierius Džei Džei Abramsas (J.J. Abrams) ir  
aktorius Adamas Draiveris (Adam Driver) filmo premjeroje

EPA-Eltos nuotr.
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Kinas

Žmones, kurie netenka tikėjimo gra-
žiais dalykais, nebeturi vilties ir tetrokšta, 
kad viskas kuo greičiau baigtųsi dar nepra-
sidėjus, aplanko demonas, vardu Krampus.

Taip nutiko ir vienam berniukui. Nors Maksas dar vaikas, 
Kalėdų nemėgsta. Nes kiekvienais metais jo šeima, užuot drau-
giškai susėdusi prie šventinio stalo, kažkaip sugeba susipykti. Ne 
išimtis ir šie metai. Žodis po žodžio ir šventinė nuotaika išgaruo-
ja kaip nebuvus. Prie to kasmet prisideda ir giminaičiai, atvykę 
iš provincijos ir sujaukiantys kiekvienos šeimos šventės idilę. 
Neapsikentęs pusbrolio ir pusseserės užgauliojimų, Maksas su-
plėšo Kalėdų Seneliui skirtą laišką ir tiesiog paleidžia jį pavėjui... 
Tarsi tik to ir telaukęs, pasirodo piktasis demonas Krampus su 
visa savo palyda.

Už pasaulį senesnis demonas žinomas toli gražu ne daugeliui. 
Tačiau susipažinti su juo nenorėtų niekas. Iš siaubo pakraupusi 
Makso šeimyna pamažu suvokia, kad norėdama apsiginti nuo bai-
siojo demono, turės nuoširdžiai aukotis vienas dėl kito, taip atras-
dama ir tikrąją Kalėdų šventę savo širdyse.

„Forum Cinemas“ inf.

„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
18-24 d. 13.20, 20.50 val. (18-20 d. 13.20 val. seansas 
nevyks; 18.24 d. 20.50 val. seansas nevyks).
„Ypatingas poreikis“ (dokumentinis f., italų, vokiečių 
k., Italija, Vokietija, Austrija, Prancūzija, N-13) - 19-23 d. 
16.30 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 19-23 d. 
18.40 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 18-23 d. 
21.30 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 22-24 d. 11.20 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-24 d. 15.50 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 20-24 d. 11.10 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 19-24 d. 12.10 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 19-23 d. 
16.50 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 20, 22 d. 21.20 val.
„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 19, 
21, 23 d. 21.20 val.

GERUMO SEANSAI
„Dėžinukai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 18-20 d. 11 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18-20 d. 13.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
Gruodžio 24 d. - Šventės
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 18 d. 
16.40 val. 19 d. 18.20 val. 20 d. 20.20 val. 21 d. 16.30 val. 
22 d. 20.50 val. 23 d. 18.40 val.
„Naujausias Testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) - 18 d. 19 val. 23 d. 16.30 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 18 d. 21 val. 20 d. 15.40 val. 23 d. 21 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., Prancūzija) - 19 d. 
14.30 val. 20 d. 13.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 19 d. 
16.40 val. 21 d. 21.15 val.

„Didis grožis“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 
19 d. 20.30 val. 21 d. 18.40 val.
„Džiaze tik merginos“ (komedija, JAV) - 20 d. 18 val.
„Mano karalius“ (romantinė drama, Prancūzija) - 21 d. 
14.10 val.
„Uždaras vakaras“ (Lietuva) - 22 d. 17 val.

MULTIKINO OZAS
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18 d. 11, 12.45, 15.45, 17, 18.45, 20, 
21.45 val. 19-22 d. 11, 12.45, 15.45, 17, 18.45,  
21.45 val. 23 d. 11, 15.45, 17, 18.45, 21.45 val. 24 d. 
10.30, 13.30 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 18 d. 14, 18, 21 val. 19, 21-23 d. 14, 18, 20, 
21 val. 20 d. 14.15, 18, 20, 21 val. 24 d. 12.15 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 18-19, 
21-23 d. 10.30, 13, 15.30, 17, 19.30 val. 20 d. 10.30, 13, 
15.30, 17 val. 24 d. 11.30, 14 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
18-23 d. 12.15, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45 val. 24 d. 
11.45, 14 val.
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 18, 22 d. 22 val. 19, 
21, 23 d. 21.15 val. 20 d. 21.45 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, 3D, N-7) - 
18, 20, 22 d. 16 val. 19, 21, 23 d. 18.30 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 18, 22 d. 17, 19.15, 21.30 val. 19, 21, 23 d. 17, 
19.15, 22 val. 20 d. 19.15, 21.30 val. 24 d. 13.45 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18, 20, 22 d. 18.30 val. 19, 21, 23 d. 16 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 18, 
20, 22 d. 21.15 val. 19, 21, 23 d. 21.30 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 18-22 d. 10 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 18 d. 10.15, 12.30, 14.30 val. 19 d. 12, 
14.30 val. 20-22 d. 10.15, 12, 14.30 val. 23 d. 10, 12, 
14.30 val. 24 d. 10, 12.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 18, 20-24 d. 11, 13.30 val. 19 d. 
10.15, 13.30 val.

„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18 d. 10, 12, 15 val. 19, 21-23 d. 
10, 12.45, 15 val. 20 d. 10.45, 12.45, 15 val. 24 d. 11.30, 
10.15 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 18 d. 10.30 val. 19, 21-23 d.  
10.45 val. 20 d. 10 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Prancūzija, V) - 19 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
23 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 18 d. 16.30 val. 23 d. 18 val.
„Džema Boveri“ (komiška drama, Prancūzija) - 19 d. 
14.30 val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 19 d. 16.20 val. 22 d. 
18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 19 d. 18 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 19 d. 19.30 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 22 d. 17.10 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 23 d. 19.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12, 15, 18, 20.10, 23.15 val. 
(24 d. 18, 20.10 val. seansai nevyks; 23.15 val. seansas 
vyks 18-19 d.).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 18-24 d. 11, 14.10, 17.10, 
19.20, 21.10, 22.20 val. (24 d. 17.10, 21.10 val. seansai 
nevyks; 19.20 val. seansas vyks 18 d.; 22.20 val. seansas 
vyks 18 d.).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.40 val.  
(24 d. 19, 21.40 val. seansai nevyks).

Premjera

„Krampus“
„Krampus“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo gruodžio 18 d.

n Siaubo komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Michael Dougherty

n Scenarijus: Todd Casey, Michael Dougherty

n Vaidina: Adam Scott, Toni Collette, Allison 

Tolman ir kiti

n IMDB: 6,9/10
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„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 13.45, 16.10, 18.30, 20.50, 23.05 val. (18 d. 
13.45 val. seansas nevyks; 24 d. 18.30, 20.50 val. seansai 
nevyks; 23.05 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Spragtukas“ (baletas) - 20 d. 18 val. (Įrašas iš Maskvos 
Didžiojo teatro!)
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18 d. 18 val. (LNK kino startas).
„Žvaigždžių karai. Maratonas“ (fantastinis f., JAV, 
N-13) - 18 d. 11, 11.10 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 18-24 d. 17, 19.15, 21.30, 23.45 val. (24 d. 17 
val. seansas nevyks; 18, 24 d. 19.15, 21.30 val. seansai 
nevyks; 23.45 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 18-24 d. 11.15, 13.15, 14.35 val.  
(18, 23 d. 11.15 val. seansas nevyks; 18-20 d. 13.15 val. 
seansas nevyks; 18 d. 14.35 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.40, 12.30 val.  
(18-20 d. 10.40 val. seansas nevyks; 18 d. 12.30 val. 
seansas nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12.50, 18.20 val. 
(18 d. 12.50 val. seansas nevyks; 18, 20, 24 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 15.40, 21.20 val. (18, 24 d. 21.20 val. seansas 
nevyks).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
19-24 d. 10.45 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 19-24 d. 16 val.
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 19-23 d. 18.10 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
19-23 d. 20.40 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 18-24 d. 10.20 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 18-19 d. 23.50 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 18-19 d. 23.40 val.

GERUMO SEANSAI
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Belgija, V) - 18-20 d. 10.30 val.
„Namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
18-20 d. 13 val.

CINAMON
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 11.30, 12.45, 14.45, 17.45, 
20.45 val. (24 d. 17.45, 20.45 val. seansai nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 18-24 d. 13.45, 16.15,  
19.15, 21.45 val. (24 d. 16.15, 19.15, 21.45 val. seansai 
nevyks).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 18-24 d. 
15, 19.30, 22 val. (24 d. 19.30, 22 val. seansai nevyks).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
18-24 d. 12.55, 17.10 val. (24 d. 17.10 val. seansas 
nevyks).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, 
JAV, N-18) - 18-24 d. 19.45, 22.15 val.  
(18, 24 d. 19.45 val. seansas nevyks; 24 d. 22.15 val. 
seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18-23 d. 20.30 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 18-24 d. 11.10 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 18-23 d. 16.45 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 18-24 d. 11.40, 18.15 val. (24 d. 18.15 
val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 18-24 d. 11.45, 14, 15.45 val.  
(20 d. 11.45 val. seansas nevyks).

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12, 15, 18, 21.10 val.  
(24 d. 18 val. seansas nevyks; 18, 24 d. 21.10 val.  
seansas nevyks).

„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 10.30, 13.40, 16.50, 20,  
21.10 val. (24 d. 20 val. seansas nevyks;  
21.10 val. seansas vyks 18 d.).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, 
JAV, N-13) - 18-24 d. 11, 13.20, 15.40, 18.10, 20.30 val. 
(24 d. 18.10, 20.30 val. seansai nevyks).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 18-24 d. 
11.15, 13.50, 16.20, 19, 21.40 val. (24 d. 19, 21.40 val. 
seansai nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 18 d. 18 val. (LNK kino 
startas).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas.  
2 dalis“ (nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 18-24 d. 12.30, 
18.20 val. (18-20 d. 12.30 val. seansas nevyks; 24 d. 
18.20 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
18-24 d. 15.30, 21.20 val. (24 d. 21.20 val. seansas 
nevyks).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 18-23 d. 19.10, 21.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.20 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 18-24 d. 11.30, 12.30 val.  
(18-20 d. 11.30 val. seansas nevyks; 12.30 val. seansas 
vyks 18-20 d.).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 
21-24 d. 14 val.
„Makbetas“ (drama, JAV, N-16) - 18, 20, 22, 24 d. 
16.30 val.
„Drakonas“ (fantastinis f., Rusija, N-7) - 19, 21, 23 d. 
16.30 val.
GERUMO SEANSAI
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18-20 d. 10.30 val.
„Bjaurusis aš 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-20 d. 13 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kalėdos yra laikas, kai susirenka visa šei-
ma. Kuperių šeima - ne išimtis. Žinoma, trims 
vaikams užaugus, visa šeima susirenka vis 
rečiau, tad Šarlotei Kuper, kurią vaidina Diana 
Kyton (Diane Keaton), kaip niekad svarbu, 
kad šiemet prie bendro stalo netrūktų nė vie-
no. Jos vyras ir šeimos galva Semas, kurį vai-
dina Džonas Gudmenas (John Goodman) įta-
ria, kad tai pasiekti bus nelengva, bet būdamas 
protingas vyras žmonai neprieštarauja.

Kuperių duktė Eleonora, kurią vaidina 
Olivija  Vaild (Olivia Wilde), nemėgsta Kalėdų, 
nes kiekvienais metais vis sugeba nuvilti mo-
tiną, grįždama namo viena. Tad šiemet mer-
gina žūtbūt pasiryžusi tėvams parodyti vaiki-
ną, net jei tas vaikinas - oro uoste sutiktas 
nepažįstamasis. Vyriausioji Kuperių dukra 
Ema prieš pat Kalėdas sugeba pakliūti į ka-
lėjimą. O jų sūnus Henkas - vienišas tėvas - 

bando tvarkytis su aktyvia ir savitą požiūrį į 
pasaulį turinčia dukterimi. Visus juos surin-
kus prie vieno stalo, nepamirštamas vakaras - 
garantuotas. Žinoma, Kalėdos taip pat yra 
laikas, kai širdys prisipildo džiaugsmo, šilu-
mos, atlaidumo ir meilės. Taigi visi menki 
gyvenimo nesklandumai yra niekis, palyginus 
su didžiuliu buvimo drauge džiaugsmu.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Tobulos 
Kalėdos“

„Love The Coopers“

Kino teatruose nuo gruodžio 18 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Jessie Nelson

n Vaidina: Anthony Mackie, Diane Keaton, Olivia 

Wilde, Ed Helms, John Goodman, Amanda Seyfried ir kiti

n IMDB: 5,8/10

„Forum Cinemas“ nuotr.



koncertai/teatras teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
18 d. 18.30 val. - F.Leharo „Linksmoji našlė“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
19 d. 18.30 val.; 20 d. 12 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ (R.M.Rilkės, 
M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų motyvais). Rež. B.Mar.
18 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
19 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškino 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“. 
Rež. K.Dehlholm.
20 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Unė“ (aktorės Unės 
Babickaitės dienoraščių motyvais). Rež. B.Mar.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
18 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
19 d. 18.30 val. - F.Durrenmatt „Damos vizitas“. Rež. E.Jaras.
20 d. 15 val. - „Septyni nykštukai ieško snieguolės“. 
Rež. E.Jaras.
22 d. 18.30 val. - Premjera! P.Pukytės „Bedalis ir 
Labdarys“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
18 ir 20 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - Premjera! „Kakė Makė 
ir pavogtas laikas“ (pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.
19 d. 12 val. - „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo...“ 
(pagal A.Lindgren apysaką). Rež. E.Jaras.
19 d. 18 val. 99 salėje - „Keturiais vėjais“. Rež. T.Jašinskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
18 d. 18.30 val. - Premjera! N.Gandževi „Septynios gra-
žuolės“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
19 d. 10 ir 12 val.; 22 d. 15 val. - Šventinė eglutė 
vaikams. „Naujieji metai cirke 2“. Rež. O.Lapina.
19 ir 20 d. 15 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-
Emmanuel Schmit „Oskaras ir ponia Rožė“. Rež.: J.Laikova, 
J.Bogdanovič-Golubeva.
19 d. 18.30 val. - Editos Piaf 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Spektaklis rodomas paskutinį kartą. 
L.Agulianskij „Žvirblio lizdas“. Rež. V.Serov.
20 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. M.Poliščiuk.

RAGAniuKĖs TEATRAs
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Tikroji Kalėdų Senelio 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai, Vilkas ir 
Eglutė“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

20 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
Mažojoje salėje

20 d. 14 val. - „Baltos pasakos“ (pagal H.Ch.Anderseną). 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
18 d. 17 ir 20 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.
19 d. 15 ir 19 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
20 d. 18 val. - M.Gungoras „2 smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
21 d. 19 val. - R.Kūnis „Langas į parlamentą“. 
Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
18 d. 12 ir 15 val. Kišeninėje salėje - „Avinėlio kelionė“. 
Rež. S.Degutytė („Stalo teatras“).
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Akloji dėmė“. 
Choreogr. V.Jankauskas.
19 d. 19 val. Juodojoje salėje - Atvira erdvė’13. 
„Contemporary?“ Idėjos autoriai ir atlikėjai: 
A.Ramanauskaitė, P.Tamolė ir M.Stabačinskas.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
18 d. 11.10 val.; 19 ir 20 d. 14.30 val. - Kalėdinis 
spektaklis „Kalėdų giesmė“. Rež. R.Vikšraitis (svečiuose 
Kalėdų Senelis!).
21 d. 11.10 val. - Premjera! „Princesė ant žirnio, arba Laimė 
ir triufeliai“. Rež. V.Fijalkauskas (svečiuose Kalėdų Senelis!).

KEisTuOliŲ TEATRAs
18, 19, 21 d. 12 val.; 23 d. 14 val. - Premjera! „Pyp 
Pyp“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
21 ir 22 d. 19 val. - M.Gorkio „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
18 ir 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! 
W.Shakespeare „Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! NKDT 
95-metis. 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 
Mayenburgo „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
18 d. 18 val. - F.Vaildhorno „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
19 d. 18 val. - „Zygfrydo Vernerio kabaretas“. 
2 d. muzikinis reviu. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
20 d. 12 val. - V.A.Mocarto „Mažoji burtų fleita“. 2 d. 
muzikinė pasaka. Rež. A.Galla (Lenkija). Dir. V.Visockis.
20 d. 18 val. - J.Štrauso „Žydrasis Dunojus“. 2 d. bale-
tas. Choreogr., rež. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.

KAunO KAMERinis TEATRAs
18 d. 10, 12 ir 14 val.; 19 d. 10 val.; 20 d. 14 val.; 
21 d. 10 ir 12 val.; 22 d. 10 ir 12 val.; 23 d. 
10 val. - Šventinis spektaklis vaikams. D.Čepauskaitės 
„Trys narsūs paršiukai“. Rež. A.Rubinovas.
20, 21, 22 d. 18 val. - Šventinis spektaklis. J.Cariani 
„Nesamas miestas“. Rež. A.Lebeliūnas.
23 d. 18 val. - P.Lagerkvisto „Neūžauga“. 
Rež. S.Rubinovas.
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Romansų puokštė

Tradiciškai gruodžio 27 d. 15 val. 
gražiausių romansų puokštę įteiks aksomi-
nio balso savininkė Liuba NazareNko. 
Ji kvies nubraukti storą kasdienybės, bui-
ties sluoksnį ir nukels kelionėn į save 
vingiuotais muzikos takeliais. Romantiš-
koje programoje „Naktis be mėnulio“ 

Festivalyje „Kristupo Kalėdos“ dovanos 
nesibaigia net ir po svarbiausių žiemos 
švenčių. Romantiški, jaukūs ir šviesiau-
sių emocijų kupini pasirodymai lauks 
jūsų iškart po Kalėdų. Tad čiupkite  
savo artimuosius ar draugus ir pratęs-
kite džiugias akimirkas Šv.Kotrynos 
bažnyčioje.

Romantiškos „Kristupo Kalėdos“ dovanos
Liuba Nazarenko

Eltos nuotr.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/koncerTai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ FilHARMOniJA
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos koncertas 
„Muzikinė šiaurės pašvaistė“. Kompozitoriaus Jeano Sibeliaus 
gimimo 150-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistė Justina Auškelytė (smuikas). Dir. M.Gražinytė-Tyla.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Sniego pasaka“. Klaipėdos kamerinis orkes-
tras (meno vadovas M.Bačkus). Dir. M.Piečaitis. Dalyvauja 
A.Bialobžeskis (aktorius).

TAiKOMOsiOs DAilĖs MuZiEJus
20 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Kelionė dviem“. 
Agata Daraškaitė (smuikas), Simona Zajančauskaitė (fortepijonas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
18 d. 19 val. - „Simfoninis rokas“. Roko energija ir 
orkestro jėga. Atlikėjai: Dagamba (Latvija/Lietuva/Iranas): 
V.Puce (violončelė), A.Trocjuks (violončelė), D.Tenys (for-
tepijonas), H.Rahbaralam (perkusija). Vilniaus miesto sav. 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).
19 d. 18 val. - „Ugningas meilės tango“ - Eduardo 
Gimenez ir „4Tango“. Atlikėjai: E.Gimenez (vokalas). 
Ansamblis „4Tango“: B.Bagdonienė (altas), K.Žebrauskaitė 
(akordeonas), F.Zakrevskis (fortepijonas), D.Rudvalis 
(kontrabosas).
21 d. 19 val. - „Tribute to Tina Turner“ - Rūta 
Ščiogolevaitė su grupe. Atlikėjai: R.Ščiogolevaitė (voka-
las), P.Zdanavičiaus grupė: P.Zdanavičius (klavišiniai), 
T.Varnagiris (gitara), T.Maslauskas (bosinė gitara), 
M.Lukoševičius (mušamieji).

MOKYTOJŲ nAMAi
21 d. 18 val. VMN Svetainėje - Šventinis vokalinės 
muzikos koncertas. Dalyvauja: E.Bešėnas (tenoras), 
A.Bartkus (tenoras), K.Kašiuba (tenoras), D.Šernas (teno-
ras), N.Visockis (baritonas), G.Michailovkis (baritonas), 
A.Lukaitė (sopranas), G.Zalatorienė (koncertmeisterė). 
Dėstytojas A.Janutas.

TRAKAi

TRAKŲ Pilis
20 d. 15 val. Pilies Didžiojoje menėje - 
„A cappella sniego pilyje“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. 
Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis ansamblis  
„Jazz Island“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

skambės XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 
miesto, saloniniai, senoviniai ir kt. roman-
sai. Šio žanro karaliene tituluojama L.Na-
zarenko jausmingais, prasmingais tekstais 
išsiskiriančias melodijas atlieka jau keletą 
dešimtmečių. Romansus ji pamilo dar vai-
kystėje, kaip pasakoja, būtent tokios mu-
zikos klausydavosi namiškiai, tad ir atlikė-
ja neliko jiems abejinga.

„Nors kai kurie romansai sukurti be-
veik prieš šimtmetį, yra dalykų, kurie iš-
lieka svarbūs amžinai, - tai romansuose 
apdainuojami meilė, aistra, neapykanta ir 
ilgesys“, - sako dainininkė. O kokie jaus-
mai apima išgirdus valso melodijas? Nori-
si čiupti į glėbį partnerį ir suktis užkre-
čiančiu ritmu. Ar prisimenate, kad vaikys-
tėje į šokių būrelį taip ir nenuėjote? Tik 
tai visai nesvarbu, nes pianistas Gintaras 
Januševičius kvies jomis pasimėgauti tie-
siog klausant.

Romantiškos „Kristupo Kalėdos“ dovanos

Gintaras Januševičius
Organizatorių nuotr.

Visi F.Šopeno valsai

Gruodžio 28 d. 19 val. charizmatiškasis 
fortepijono virtuozas pirmą kartą Vilniuje atliks 
visus devyniolika Frederiko Šopeno (Fryderyk 
Chopin) valsų. F.Šopeno konkursų Vokietijoje 
ir Estijoje nugalėtojas GINTARAs JANuŠE-
VIčIus išsiskiria troškuliu kūrybinėms naujo-
vėms: „Mėgstu pasakoti įdomias muzikines is-
torijas, rodyti dar negirdėtus kūrinius ar neį-
prastais rakursais pristatyti žinomus.“

Greičiausiai dėl šių priežasčių pianisto atlie-
kamų muzikinių istorijų pilnose elitinėse kon-
certų salėse klausosi viso pasaulio publika, o mu-
zikos kritikai jį apipila išraiškingiausiais epitetais, 
tokiais kaip „muzikaliausia siela“, „būtybė iš 
kito pasaulio“, „albatrosiškasis“ ar „nepaprastai 
brandus“. Tad nepraleiskite Lietuvoje pasakoja-
mos ir F.Šopeno valsų garsuose paslėptos isto-
rijos - kada gi dar pasitaikys tokia galimybė?

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
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 „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.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
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„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% nuolaidasąskaitai 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

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

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
     

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

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 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

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

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

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB 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 „SEB 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
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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
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
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 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.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% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio 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
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
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 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.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

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

    
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

gRožio paslaugos 
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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 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.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
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
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
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
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.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

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.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

„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams 
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78,  
(8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 

„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto  
kaina - 4,34 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.

* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.
Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kinas

teatras
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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

     
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

     
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

     
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
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721,  
www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje iki 2016 m. sausio 18 d.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt
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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   
„SEB 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
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.

transporto paslaugos

     
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     
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 agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

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

    
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 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

      
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” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

Nuo 2016 01 18 nebebus išduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Maurabragis. Apeis. 
Tave. Reikalas. Pi. Laja. Basma. 
Imamas. Mina. Kaimas. Nevada. GA. 
Kilkės. Vasara. Pindas. Namiegas. 
Kalpokas. Rimantas. Silikva. Nantas. 
Senas. Esam. Ėstis. Pekas. Ša. IS. 
Baras. Kranas. AJ. Mirtis. Šios. KI. 
Maratonas. Iždas. „Žas“.
Horizontaliai: Ligoninės. Sutana. 
Amas. Ar. Raja. Mantija. Kava. 
Pintis. Be. Kietas. Mo. Kingas.  
IN. Baldas. Bra. Graikas. Pats.  
Giesmės. Seri. Simas. Sekasi. Kas. 
Kinas. Alas. Šd. Galina. Lis. Kia. 
Pames. PK. Ros. Nesava. Ovenas. 
Marokas. Espada. A. Aša ka. Isa. 
Esamasis.
Pažymėtuose langeliuose: 
Monstras.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti drėkinamąjį 
kremą po deginimosi su  

kanapių aliejumi ir egzotinių 
vaisių ekstraktais. 

Atsakymą į kryžiažodį  
iki gruodžio 21 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina  
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja  
Vida Matulaitė 
iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkinamasis 
kremas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 
Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Gali tekti priimti svarbius spren-
dimus, susijusius su asmeniniu gyve-
nimu ar meile. Jeigu turite antrąją pusę, 
teks apsispręsti, ar skirtis, ar tuoktis. 
Darbe norėsite pradėti ką nors svarbaus, 
reikšmingo, - neskubėkite, o jei pradėsi-
te,  nerizikuokite, tada finansinė padėtis 
bus stabili. Daugiau laiko praleiskite 
gryname ore,  pasivaikščiojimai tikrai 
bus į naudą stiprinant imuninę sistemą. 

JAUČIUI

Tai laikas, kai jums puikiai 
seksis kurti naujus santykius ar atnau-
jinti senus. Šiuo metu neskubėkite 
tvarkyti karjeros ar verslo reikalų, 
nes norint pasiekti gerų rezultų reikia 
greitai reaguoti į situacijas. Finansinė 
padėtis bus stabili, jeigu neinvestuosi-
te į neklinojamąjį turtą. Ramybė, gamta 
ir poilsis bus ypač reikalingi sveikatai 
palaikyti.

DVYNIAMS

Puikiai klostysis meilės reikalai. 
Atsiras naujų galimybių susirasti antrą 
pusę, tik netingėkite jomis pasinaudoti. 
Dirbdami su komanda pasieksite puikių 
rezultatų, aktyviai tvarkysite finansinius 
reikalus, sulauksite viliojančių pasiūly-
mų. Neužmirškite užsukti į sporto salę, 
tada tikrai gera savijauta ir atvaizdas 
veidrodyje jus džiugins ir dovanos gerą 
nuotaiką bei pasitikėjimą savo jėgomis.

AVINUI

Prognozė gruodžio 18-22 d. 

Santykiai su mylimu žmogumi 
gali varžyti jūsų laisvę, todėl teks imtis 
nemalonių ir skausmingų sprendimų. 
Šioje situacijoje jums geriau daugiau klau-
syti, ką kalba jūsų antroji pusė, ir rečiau 
kalbėti, nes tik taip pavyks išlaikyti gerus 
santykius. Būsite labai darbingi. Pajamos 
stabilios, atidėkite keliones, dabar galite 
investuoti į vaikų mokslą bei pramogas, 
daugiau laiko skirti ligų profilaktikai. 

ŠAULIUI

Palanku puoselėti anksčiau 
sukurtus santykius bei pradėti naujus, 
bus svarbūs reikalai, susiję su partne-
riais, sutartimis. Stenkitės padaryti tai, 
ko ilgai  nesiryžote atlikti. Nebijokite 
atsakomybės, pajamos bus stabilios, 
galite investuoti į verslą, sulaukti palai-
kymo iš partnerio. Dviratis, baseinas, 
joga, šokis - tai geros nuotaikos ir 
puikios sveikatos šaltinis jums.

SKORPIONUI

Jūsų asmeninis gyvenimas klos-
tysis sėkmingai, santykiai su partneriu 
nebus nuobodūs, sugalvosite, kaip juos 
paįvairinti.Vienišių laukia įdomios ir 
intriguojančios pažintys. Teks spręsti rei-
kalus, susijusius su finansais ir kreditais, 
dokumentų tvarkymu. Finansinė padėtis 
bus stabili, nežadanti pajamų didėjimo. 
Ribokite išlaidas laisvalaikiui, pasimėgau-
kite ramiais pasivaikščiojimais gamtoje.

SVARSTYKLĖMS

Pasistenkite šiuo metu neužmerkti 
akių, taip pat nepasiduokite kitų apžavams 
ir įtakai, nes galite pražiopsoti ką nors 
svarbaus, jums bus aktualūs kolektyviniai 
darbai arba sumanymai, gimę kartu su 
draugais. Finansinė padėtis bus stabili, 
didelių išlaidų nebus, jeigu nepradėsite 
remonto darbų. Sveikatos sutrikimai 
neturėtų jūsų varginti, vengite alkoholinių 
gėrimų, nepiknaudžiaukite vaistais.

VĖŽIUI

Jums puikiai seksis bendrauti su 
priešingos lyties atstovais. Neužmirškite, 
kad ilgailaikių santykių pagrindas - abipusė 
pagarba.  Galite sulaukti naujų pasiūlymų 
dėl darbo, atidžiai tvarkykite dokumentus, 
venkite konfliktų kolektyve, finansinė padė-
tis bus stabili, jeigu atidžiai skaičiuosite 
savo biudžetą.  Pasistenkite nepervargti 
darbe, o jeigu matote, kad jus bando 
apkrauti darbais, mandagiai atsisakykite.

LIŪTUI

Jūsų antroji pusė pažers 
malonių akimirkų, galimos išskirtinės 
staigmenos ir dėmesys, todėl labai svar-
bu pasikliauti jums rodomais jausmais 
ir juos plėtoti. Darbe lydės sėkmė, ypač 
srityse, susijusiose su administravimu, 
vadovavimu. Finansinė padėtis bus 
stabili, jeigu skaičiuosite savo biudžetą 
ir neinvestuosite į nekilnojamąjį turtą.
Puikus laikas pasirūpinti sveikata.

MERGELEI

Meilės metas, tad nešvaistykite 
laiko neįdomiems žmonėms, geriau tą 
laiką dovanokite savo antrajai pusei. 
Leiskite sau mylėti ir džiaugtis gyvenimu, 
palankus metas tvarkyti su nekilnojamuoju 
turtu susijusius reikalus. Finansinė padė-
tis gali pasikeisti į gerąją pusę, jeigu turite 
verslo partnerių užsienyje. Pasirūpinkite 
savo sveikata ir poilsiu.

OŽIARAGIUI

Jūsų asmeniniame gyvenime 
netrūks romantikos ir malonių akimirkų. 
Nuotaika bus pakili. Tai metas, kai sutiksite 
jums skirtą žmogų arba iš mylimo žmogaus 
išgirsite ilgai lauktą pasiūlymą. Tinkamas 
metas  jūsų karjerai, šiuo metu jums nėra 
neįveikiamų užduočių, dabar aplinkybės  
klostosi itin palankiai. Jeigu turite žalingų 
įpročių, dabar tinkamas metas jų atsikratyti. 

ŽUVIMS

Asmeninis gyvenimas turėtų 
tekėti ramiai, jei per daug nevadovausite 
savo antrajai pusei ir nesikišite į jos 
asmeninius reikalus. Darbe galite  gauti 
viliojantį  darbo  ar pelningo projekto 
pasiūlymą. Palankus metas pasirūpinti 
savimi, užsukite į grožio saloną, atlikite 
sveikatinimo procedūras SPA centruose. 
Būkite atsargūs prie vandens telkinių.

VANDENIUI

Čiuožėja  
Margarita Drobiazko
1971 12 21

Aktorė ir modelis Vanesa 
Paradi (Vanessa Paradis)
1972 12 22

Aktorė Jurga Kalvaitytė
1968 12 19

Krepšinio legenda  
Arvydas Sabonis
1964 12 19

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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l

Viename seminare lektorius pasakoja:
- Alkoholis - visų šeimos bėdų šalti-

nis. Kiek mes žinome atvejų, kai žmona 
palieka vyrą todėl, kad jis geria...

Balsas iš salės:
- Gal pasakytumėte, kiek tiksliai rei-

kia išgerti?
l

Kalbasi du draugai:
- Na, kur praleidai atostogas?
- Pirmas dvi dienas Alpėse.
- O kitas?
- O kitas - gipse.

l

Futbolo stadione pirmoje eilėje sėdi 
Petriukas. Draugas jo klausia:

- Iš kur gavai bilietą?
- Iš brolio, - atsako Petriukas.
 - O kur brolis?
 - Namie. Ieško bilieto.

l

Susitinka du draugai, nesimatę pen-
kiolika metų.

- Kas naujo? - klausia vienas.
- Tu žinai, žmona man neištikima.
- Tu manęs turbūt nesupratai. Aš 

klausiau - kas naujo...
l

Prancūzija. Keliu važiuoja mašina. 
Prie vairo sėdi pagyvenęs firmos direkto-
rius, o šalia - jaunutė sekretorė. Staiga 
kažkas atsitinka mašinai ir ji sustoja. 
Direktorius galvoja: „Kaip solidus žmo-
gus turėčiau iškviesti techninę pagalbą, 
bet kaip vyras - turiu pats pabandyti su-
rasti gedimą.“ Išlipa iš automobilio ir pa-
lenda po juo.

Jaunutė sekretorė mąsto: „Kaip blon-
dinė, aš turiu pasilikti automobilyje, bet 
kaip sekretorė turiu būti su šefu“. Ji taip 
pat išlipa ir palenda po juo.

Pro šalį einantis policininkas svarsto: 
„Kaip tikras prancūzas, aš turėčiau apsi-
mesti, kad nieko nevyksta, bet kaip polici-
ninkas aš tiesiog privalau pranešti, kad 
automobilį jau seniai kažkas nuvarė.“

l

Kalbasi dvi blondinės:
- Žinai, gavau labai brangių ir gerų 

vaistų.
- Nuo ko jie?
- Tiksliai nežinau, bet, sako, labai pa-

deda.
l

Banko direktorius paslaptingai taria 
savo patarėjui:

- Man daktaras patarė kuo greičiau 
važiuoti į užsienį.

- Sakykite, o jums tai patarė medicinos 
daktaras ar juridinių mokslų daktaras?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

PAPUOŠĖ. Izraelio gatvės menininkas 
Ramis Meiris (Rami Meiri) savo piešiniais 
pagyvino Tel Avivo gatves sugebėdamas 

„įsiterpti“ ir į vijokliniais augalais  
apaugusį namą.

EP
A-

El
to
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uo
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SUPERMODELIS. Brazilų 
modelis Leis Ribeiro  
(Lais Ribeiro, 25) per „Victoria’s 
Secret 2015“ šou Niujorke.  
Vaikelį auginančios  
gražuolės ūgis - 1,85, svoris - 54,  
matmenys: 80-58-84. 


