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 ■ Kaip, anot LNK Kriminalinių žinių vedėjo Jauniaus Matonio, kelyje atrodo vairuotojas-
zuikis, vairuotojas-liūtas ir kelių erelis? 14 p.

 ■ Kodėl dainininkė Ingrida Kazlauskaitė 
myli juodas kates ir be kokio skanėsto 
negali išbūti nė vienos dienos? 11 p.

 ■ Kokias virtuvės istorijas gali papasa-
koti aktorė Sandra Daukšaitė-Petru-
lėnė ir kokiais patiekalais ji vaišina 
draugus? 39 p.
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s.daukšaitės-Petrulėnės 
virtuvės istorijos

j.matonis: „vairuoju lyg išdidus liūtas - solidžiai“

10 faktų apie ingridą
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Serialo „Rezidentai“ pristatymas „Baltijos 
ir Amerikos klinikoje“ Vilniuje vyko neatsi-
tiktinai - mat jau antrus metus klinikos kori-
doriai ir palatos tampa tikra filmavimo aikš-
tele. Ligoninės personalas juokauja, kad dabar 
jie turi net dvi medikų pamainas - tikruosius 
ir serialo aktorius. 

„Šiame sezone bus du ryškūs pakitimai. 
Pirmasis - tai nauja vyresnioji seselė Angelė, 
kurios vaidmenį nuo šiol kurs aktorė Inga 
Šalkauskaitė. Aš labai džiaugiuosi, kad šis 
pokytis įvyko neskausmingai ir sklandžiai. O 
antrasis - vienas iš rezidentų pagal mainų 
programą išvyks į JAV, o vietoj jo pas mus 
atkeliaus kitas medikas“, - intrigavo serialo 
režisierius bei pagrindinio vaidmens atlikėjas 
R.Rudokas. Kaip sekasi serialo herojams, te-
levizijos žiūrovai gali pamatyti pirmadieniais-
ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3.

Naują sezoną pradedantys 
„Rezidentai“ vaišino kalakutu

pristatymas

Šią savaitę prasidėjo antrasis komiško serialo „Rezidentai“ sezonas. Šia proga serialo 
kūrybinė komanda „Baltijos ir Amerikos klinikoje“ surengė smagų vakarėlį.  
Didžiausia staigmena susirinkusiesiems tapo pačių „Rezidentų“ keptas kalakutas.

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Rezidentus vaidinantys aktoriai: Saulius 
Baltrūnas (kairėje), Robertas Lenartavičius 
(viduryje) ir Džiugas Siaurusaitis pristatymo 
vakarėlio svečius vaišino kalakutu

Aktorė Daiva Rudokaitė

Pagrindinio  
vaidmens atlikėjas 

ir serialo režisierius 
Ramūnas Rudokas

Aktorė Vaida Lisikaitė
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Kodėl šios kolekcijos dėmesio centre 
atsidūrė paukščiai? Tai koks gi paukštis 
esate jūs?

- Šios kolekcijos tema kviečia moteris pa-
sižiūrėti į save, atsakyti į klausimą, kas mes 
esame iš tikrųjų. Asmenybės skirstymas pa-
gal paukščius yra vienas seniausių testų, jis 
paremtas keturiais asmenybių tipais ir ketu-
riais paukščiais.

- Tau koks paukštis esate jūs pati?
- Atlikau visus tuos testus ir paaiškėjo, kad 

esu pati gryniausia pelėda. Daugeliui šis 
paukštis asocijuojasi su tuo, kas naktinėja, kas 
stebi, bet, panagrinėjus atidžiau, pelėdos yra 
perfekcionistės, analitikės, organizuotos ir sis-
temingos, metodiškos ir logiškos. Pelėdos 
chao tiškoje darbo aplinkoje, o tai ypač būdinga 
mūsų darbe, įveda pusiausvyrą ir struktūrą.

- Jūs tokia ir esate?
- Nuo pat studijų laikų visi dėstytojai man 

sakydavo, kad esu kažkoks unikumas. Įpras-
ta manyti, kad menininkas dažniausiai remia-
si jausmais, intuicija, o aš esu racionali, ana-
litiška ir logiška. Manau, kad šios dvi mano 
skirtingos pusės - racionalioji ir meniška - ir 
atneša tokią sėkmę veikloje, žinojimą, kur 
einu, ko siekiu ir ką darau. Esu perfekcionis-
tė, mano sprendimai visuomet pagrįsti logika, 
juos kruopščiai apgalvoju, susidėlioju visus 
„už“ ir „prieš“ ir tik tada nusprendžiu.

- Esate daugiau komandos žmogus ar 
individualistė?

- Pelėdos turi tokių blogų savybių. Viena 
iš jų - kitų žmonių idėjų kritika. Kartais atrodo, 
kad esu teisi ir pati teisiausia. Daug ką sten-
giuosi kontroliuoti, bet po truputį mokausi at-
skirti tam tikras sritis, kuriose aš iš tiesų ga-
liu žinoti geriausią sprendimą, o kuriose geriau 
jį patikėti kitiems komandos nariams.

- Mados pasaulyje sukatės jau daug 
metų. Pastaruoju metu Lietuvos mados 
padangėje atsirado labai daug naujų var-
dų. Ar nesunku atrasti kažką savito?

- Mados pasaulyje dabar ciklai keičiasi 
labai greitai. Anksčiau būdavo du sezonai, 
dabar užsienyje yra net šeši. Lietuvoje ne 
visi dizaineriai įstengia du sukurti. Stebėdami 
kolekcijas žmonės žavisi, ateidami pas mus 
mados verslą jie įsivaizduoja kaip labai gražų 
ir pompastišką. Bet iš tiesų čia yra juodas 
darbas. Sukurti dvi kolekcijas per metus yra 
beprotiškai sunku. Tu vos atsigauni po pirmos 
kolekcijos, o klientai jau teiraujasi kitos. Žmo-
nės nuolat reikalauja naujienų. Reikalavimai 
dizaineriui yra beprotiškai dideli. Norėdamas 
išlikti turi dirbti esant nuolatinei įtampai. Ma-
dos srityje, matyt, išlieka tik stipriausieji.

- Konkurencija negąsdina?
- Apie ją niekada nesvarsčiau ir niekada ne-

žiūrėjau, kas kvėpuoja man į nugarą. Džiaugiuo-
si, kad žmonės kuria. Pati darau tai, ką išmanau 
geriausiai. Kai įdedi tiek daug darbo ir pastangų, 
negali nesulaukti rezultato. Kai kurie buvę bend-
rakursiai klausia, kaip man taip pasisekė, koks 
yra mano sėkmės receptas. Ir aš pagalvoju, kad 
kol visi šoko klubuose ir džiaugėsi jaunyste, mes 
juodai dirbome. Šeimoje buvome tie blogiukai, 
kurie nuolat vėluodavo į gimtadienius, nes dirb-
davo. Pradėjau dirbti dvidešimties. Vienu metu 
ir studijavau, ir organizuodavau renginius, ir 
dirbau kaip dizainerė. Todėl ir kitiems sakau: jei 
jūs patirsite visa tai, ką mes patyrėme su And-
riumi, tikrai sulauksite rezultatų.

„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimimo data: 1984 m. birželio 21 d.

n Išsilavinimas: magistras kostiumo 

dizaino srityje

n Veikla: „Kristi Andress“ mados namų 

dizainerė
n Šeimos padėtis: ištekėjusi

Dosjė

K.KalinausKaitė -
dizainerė pelėdos kailyje
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Lietuvių mados namų „Kristi Andress“ įkūrėjus Kristiną KALinAusKAitę (31) ir jos 
vyrą Andrių sergejenką lapkričio viduryje aplankė paukščiai. ne, kol kas dar ne gand
rai, nešini krepšeliu su kūdikiu. taip kūrėjai apibūdina naujausią savo drabužių kolekci
ją, kurios pagrindinę koncepciją išreiškia klausimas „Koks tu paukštis?“ Dizainerė Kristi
na džiaugiasi kelerius metus brandinta ir galiausiai realizuota idėja bei jau planuoja jos 
tęsinį. tad jau pavasarį į „Kristi Andress“ mados namus atskris dar daugiau paukščių.

Kartais galiu būti 
labai romantišKa, 
Kartais - net ir 
panKišKa
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Manau, kad šios dvi 
Mano skirtingos 
pusės - racionalioji 
ir Meniška - ir 
atneša tokią sėkMę 
veikloje, žinojiMą, 
kur einu, ko siekiu ir 
ką darau

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Kaip atsirenkate idėjas, kurias rea-
lizuojate, o kurios atgula į stalčių?

- Idėjų turiu labai daug. Atranka vyksta 
loginiu ir racionaliu būdu. Pavyzdžiui, jau ku-
rį laiką girdėjome iš savo klientų, kad mūsų 
kolekcijose jie pasigenda drabužių, kuriuos 
galėtų dėvėti kasdien. Ši mintis keletą metų 
gulėjo stalčiuje. Paskui atlikome testą - pasi-
kvietėme dešimt moterų, kurios atspindėjo 
tą segmentą žmonių, į kurį orientuojamės. 
Jos vertino drabužius. Tai padėjo atsirinkti 
tinkamus ir netinkamus modelius.

- Šiai kolekcijai pasirinkote neutra-
lias spalvas. Nesinorėjo ko nors ryškes-
nio, kai už lango niūru ir tamsu?

- Šis projektas yra metų projektas, jis tu-
rės ir pavasario kolekciją. O joje tikrai su-
lauksite ir ryškesnių spalvų.

- Jūsų drabužiai išsiskiria originalu-
mu ir pritaikyti drąsioms moterims. Ar 
tokių gatvėje matote daug?

- Aš nemanau, kad mūsų drabužiai yra 
tokie drąsūs, kad jiems reikėtų ieškoti išskir-
tinio vartotojo. Manau, kiekviena Lietuvos 
moteris mūsų kolekcijoje atrastų sau po ke-
letą drabužių ar aksesuarų. Mūsų idėjos tikrai 
nėra per drąsios.

- Įprasta manyti, kad dizaineris, pa-
žvelgęs į žmogų, pirmiausia įvertina jo 
aprangą. Kokią stiliaus klaidą jūs daž-
niausiai matote mūsų gatvėse?

- Gatvėje dažniausiai pastebiu dalykus, 
kurie traukia akį, o ne atstumia. Nefiksuoju 
stiliaus klaidų. Stengiuosi gana optimistiškai 
žvelgti į pasaulį. Be to, daug laiko praleidžiu 
Londone, o gyvenimas ten išmokė nevertin-
ti kritiškai gatvėje pamatytų žmonių. Lietu-
voje mes labai mėgstame analizuoti, kokie 
yra mūsų žmonės, ką jie daro blogai, gal jie 
per pilki, o gal per ryškūs. Žvelgdama ir ly-
gindama žmones Lietuvoje ir Didžiojoje Bri-
tanijoje galiu pasakyti, kad ryškių žmonių ten 
yra daugiau, bet daugiau ir tų, kurie yra ap-
sileidę. Būtent apsileidimas ir estetikos ne-
buvimas man ir yra didžiausia stiliaus klaida.

- Kaip manote, ar visada reikia išleis-
ti daug pinigų norint gerai atrodyti?

- Gyvendama Lietuvoje ir dar būdama stu-
dentė visada maniau, kad norint atrodyti ge-
rai reikia turėti daug pinigų, todėl nuo kokių 
12 metų sau siūdavausi drabužius, norėdama 

atrodyti kaip nors kitaip. Pagyvenusi Didžio-
joje Britanijoje supratau, kad negalima spręs-
ti apie žmogaus piniginę ar socialinę padėtį 
iš jo išvaizdos. Prabangiausiose Londono par-
duotuvėse gali pamatyti daug žmonių, kurie 
atrodo lyg ne čia pataikę. Taigi išmokau ne-
susidaryti jokių išankstinių nuomonių. O Lie-
tuvoje toks požiūris dar klesti. Pirma, ką pa-
daro prabangos prekių parduotuvės persona-

las, - nužiūri nuo galvos iki kojų ir stengiasi 
įvertinti, kiek šis žmogus gali pakloti pinigų. 
Būdama Londone išmokau, kad kiekvienas 
klientas vertas gero aptarnavimo ir negalima 
pagal jo aprangą spręsti, jam verta skirti dė-
mesio ar ne.

- Ką, jūsų manymu, apie žmogų sako 
jo drabužis?

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  48

Šeimoje buvome 
tie blogiukai, 
kurie nuolat 
vėluodavo į 
gimtadienius, nes 
dirbdavo

„LaisvaLaikio“ interviu
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Anot dizainerės Kristinos Kalinauskaitės, 
mados srityje išlieka tik stipriausieji
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- Stengiuosi nespręsti apie žmogų iš jo 
išvaizdos, bet sau tyliai, ramiai įvertinu, kaip 
žmogus atrodo. Jei apranga yra estetiška ir 
ryški, man daro įspūdį. Pati, pavyzdžiui, Lon-
done rengiuosi drąsiau negu Lietuvoje. Toje 
aplinkoje norisi daugiau eksperimentuoti. 
Be to, tai padeda net lengviau komunikuoti. 
Žmonės mėgsta užkalbinti gatvėje, pagirti 
tavo aprangą. Aš irgi išmokau tą daryti. Tai 

lyg socialinis reiškinys. Drabužis tau leidžia 
būti laisvam ir susipažinti su žmogumi, ku-
ris taip pat, kaip ir tu, laukia žalios švieso-
foro spalvos.

- Kaip apibūdintumėte savo pačios 
stilių?

- Esu eksperimentuotoja. Labai mėgstu 
keisti savo „plunksnas“. Mėgstu išbandyti 

daug dalykų. Viskas priklauso nuo mano gy-
venimo etapų. Kartais galiu būti labai roman-
tiška, kartais - net ir pankiška.

- Kam jaučiate didžiausią silpnybę?
- Esu nemoteriška moteris. (Šypsosi.) 

Silp nybę jaučiu ne materialiems dalykams, o 
kelionėms, naujiems potyriams.

- Keliaujate šiuo metu išties daug, 
mat gyvenate tarp Lietuvos ir Londono. 
Nesunku nuolat skraidyti pirmyn atgal?

- Nuo rugsėjo turėjau Londone praleisti 
daugiau nei 80 proc. laiko, bet darbai susi-
klostė taip, kad Londone praleidau gal tik 30 
proc. Ten dabar daugiau laiko praleidžia mano 
vyras. Juokauju, kad vienas pas kitą skraido-
me kaip į pasimatymus.

- Ar nesunku, kai su vyru jus sieja ne 
tik namai, bet ir verslas?

- Mūsų gyvenime tai yra pranašumas, abu 
esame tikri darboholikai, jei dirbtume skir-
tingose srityse, visai nesusitiktume. Kita ver-
tus, nors ir dirbame viename darbe, mūsų 
sritys skirtingos, kiekvienas esame atsakin-
gas už kitus dalykus, todėl darbe bendrauja-
me kolegiškai, galime vienas su kitu pasitar-
ti, padėti.

- Artėja šventės. Kaip puošitės joms?
- Viskas priklauso nuo aplinkos. Jei Nau-

juosius metus pasirinkčiau sutikti kokioje 
nors puotoje, aprangą apgalvočiau iš anksto. 
Tačiau mūsų šventės dažniau yra leidžiamos 
šeimoje. Mes švenčiame uždarai - savame 
rate. Taigi ir kitiems galėčiau patarti aprangą 
rinktis pagal aplinkybes. Jei būsite su vaikais 
šeimoje, norėsite jaukiai įsitaisyti prie židinio, 
tikrai nereikia vakarinių suknelių su šleifais.

- Kaip apibūdintumėte praeinančius 
metus?

- Jie man buvo labai ryškūs ir įsimintini, 
tokie, apie kuriuos kada nors norėčiau papa-
sakoti prie židinio per Kalėdas savo anūkams.

- Ko norėtumėte palinkėti sau atei-
nančiais metais?

- Ramybės, didesnio pasitikėjimo ir gebė-
jimo pasidalyti darbais ir atsakomybe. Kartais 
per daug stengiuosi viską kontroliuoti. Dar 
palinkėčiau geros sveikatos ir bendros har-
monijos.

„LaisvaLaikio“ interviu

KieKvienas 
Klientas vertas 
gero aptarnavimo 
ir negalima pagal 
jo aprangą spręsti, 
jam verta sKirti 
dėmesio ar ne

abu su vyru 
esame tiKri 
darboholiKai, 
jei dirbtume 
sKirtingose 
srityse, visai 
nesusitiKtume
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Veidai

Paskutinę kalendorinio rudens dieną ak-
torių Marių JaMPolskį (37) su žmona 
renata (30) aplankė gandrai - jiems gi-
mė dukra. tėvai mergaitę pavadino Vilte. 
Pasak laimingo tėčio, ir mama, ir dukra 
jaučiasi gerai, abiejų sveikata tiesiog puiki.

Marius ir Renata susituokė prieš dvejus 
metus, o vaikelis buvo planuotas ir labai lauk-
tas. Žinia apie tai, jog žinomas aktorius taps 
tėvu, pasklido dar vasarą, tačiau Jampolskiai 
atvirauti nenorėjo ir laukimo džiaugsmus pa-
siliko sau. Marius jau turi 8 metų sūnų Do-
vydą iš pirmosios santuokos, tad jam teks 
prisiminti viską, ko išmoko augindamas pir-
magimį. „Jaučiuosi kaip prieš didelius dar-
bus“, - sakė Marius. Jis džiaugiasi, jog tėvams 
padovanojo jau antrą anūką. 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Jampolskius
aplankė gandrai
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Veidai

10 faktų, 

Parengė Ringailė StulPinaitė

kurių nežinojote apie 
Ingridą Kazlauskaitę
Dainininkė ir Vairuojančių moterų asociaci-
jos narė IngrIDa KazlausKaItė (31) sako, 
kad be šokolado plytelės būtų sunku pradėti 
dieną. saldumynams moteris jaučia ypatingą 
silpnybę ir šokolado neatsisakytų net laikyda-
masi dietos. „laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, 
kurių tikriausiai dar nežinojote apie Ingridą. 

n Labiausiai patikusi knyga - Margaret Džordž 
(Margaret George) „Kleopatros memuarai“. 
Tiesa, Ingridai nepatinka fantastinė literatūra ir 
fantastiniai filmai, viskas, kas išgalvota ir protu 
nesuvokiama.
n Ingrida moka anglų, rusų ir prancūzų kalbas.
n Gyvenime moteris turėjo tris pravardes: 
„Vaikystėje dėl pūstų žandukų mane vadindavo 
Papūstažande, darželyje buvau Kazlėkas, dėl 
pavardės, o studijų laikais - Colė arba Coliukė, 
nes esu smulkaus sudėjimo.“
n Vaikystėje Ingrida norėjo būti ledų pardavė-
ja arba dirbti šuniukų kirpėja, nes labai myli 
gyvūnus.
n Ingridos spintoje daugiausia juodos spalvos 
drabužių. Pasak jos, tai puiki spalva, paslepian-
ti trūkumus ir išryškinanti pranašumus. Be to, 
ši spalva yra praktiškiausia.
n Ingrida prietaringa. „Na, aš tikiu, kad juoda ka-
tė man neša tik laimę, nes esu Ožiaragis. O šiam 
Zodiako ženklui juoda katė yra laimės ženklas. 
Tikiu, kad negalima sveikintis ar bučiuotis per 
slenkstį. Jei esi ištekėjusi, niekam negalima duo-
ti matuotis savo vestuvinio ar sužadėtuvių žiedo.“
n Ingrida jaučia silpnybę saldumynams, o ypač -
šokoladui. Šio skanumyno turi pasidėjusi net 
prie lovos, kad vos atsikėlusi galėtų paskanauti. 
n Labiausiai iš visų procedūrų I.Kazlauskaitei 
patinka nugaros ir galvos masažas, o mėgsta-
miausia kosmetikos priemonė yra lūpų blizgis.
n Vienai dienai Ingrida norėtų įsikūnyti į Viktori-
ją Bekhem (Victoria Beckham) arba Andželiną 
Džoli (Angelina Jolie), nes šių moterų vyrai Ingri-
dai labai gražūs. 
n Ingridos rankinėje visuomet privalo būti kve-
palų buteliukas, kosmetinė, šokolado plytelė ir 
kramtomoji guma.
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Veidai
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NUOMONĖs

Jei atvirai, nelabai laikomės advento tradicijų. Nors esame 
tikintys, bet ne tokie religingi. Vienintelė tradicija, kurios laiko-
mės, yra advento kalendorius. Vaikai gauna kalendorių, kuriame 
kasdien randa po šokoladuką. Pats vaikystėje irgi nebuvau tas, 
kuris pasninkaudavo ar laikydavosi rimties. Labai religingas 
buvo mano senelis. Jis laikydavosi labai griežtų taisyklių - pas-
ninkaudavo, nesilinksmindavo. Per Kalėdas visada eidavo į mi-
šias. Bet mūsų nedrausmindavo. Jei tau nesinori, niekas nevers-
davo. Lygiai taip pat ir savo vaikus auklėjame - per prievartą 
neverčiame pasninkauti ar laikytis rimties.

vilius Tarasovas

Šiek tiek tų tradicijų laikausi. Stengiuosi piktybiškai daug ne-
siausti, ramiau praleisti šį laikotarpį. Bet, būsiu atvira, ne itin gerai 
išmanau visas tas tradicijas. Kaip tik neseniai su draugais disku-
tavome, kada gi tiksliai prasideda adventas. Visi žino, kad jis trun-
ka keturias savaites, bet kaskart prasideda skirtingai. Galų gale 
išsiaiškinome, kad jis prasideda likus keturiems sekmadieniams iki 
Kalėdų. Taigi kažkiek susilaikau. Tą patį dariau ir vaikystėje. Tėvai 
išmokė, kaip reikia elgtis per adventą. Tiesa, dėl advento tradicijų 
itin griežti buvo seneliai. Jei eidavau į kokį nors gimtadienį per 
adventą, seneliams net nesakydavau. Dar viena nuo vaikystės liku-
si tradicija - advento kalendorius. Tėtis kasmet man ir sesei nuper-
ka advento kalendorių su šokoladais. Traukiame burtus, kuris ku-
riai kalendorius atiteks. Kasmet rungtyniaudavome su sese, kuri 
tvarkingiau valgys po vieną šokoladuką per dieną. Kadangi nesu 
saldumynų mėgėja, visada ištverdavau, o sesuo gudraudavo.

ugnė galadauskaiTė

Ką manai?

Praėjusią savaitę prasidėjo adventas - prieškalėdinis susikaupi-
mo laikotarpis. „Laisvalaikis“ klausė TV laidų vedėjos Ugnės 
gaLadaUskaiTės (25) ir dainininko ViLiaUs TarasoVo (36), ar 
jie laikosi advento tradicijų, ar šiuo laikotarpiu riboja linksmybes.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Apie advento tradicijas...
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Ringailė Stulpinaitė

- Kokie automobiliai jums labiausiai 
patinka? Apie kokį svajojate?

- Pastaruoju metu man labiausiai patinka 
visureigiai ir būtent visureigis yra mano svajo-
nių automobilis. Kažkada maniau, kad būtų 
smagu važinėti „Hammer“ tipo automobiliu, 
nes tokiu teko pasivažinėti su žurnalistais Ame-
rikos kariuomenėje po pratybų laukus. Man 
patiko šio automobilio pravažumas, tai, kad už-
važiavęs ant prieštankinės minos jis pakyla du 
metrus į orą, nusileidžia ir važiuoja toliau. Ta-
čiau pagalvojus, koks jis neekonomiškas ir kaip 
teršia aplinką, teks be jo apsieiti. Be to, mūsų 
lietuviškos automobilių aikštelės tokiam didelių 
gabaritų automobiliui tikrai nepritaikytos. O 
visureigiai man patinka nuo tų laikų, kai tarna-
vau kariuomenėje ir teko vairuoti sovietinių 
laikų visureigį. Tokie automobiliai lengvai va-
žiuoja, neįklimpsta. Dabar taip pat važinėju  vi-
sureigiu, jis praverčia ir važiuojant daryti repor-
tažų žinioms į kokias nors sunkiai kitiems au-
tomobiliams pasiekiamas vietas. Apskritai au-
tomobilius vertinu tik praktiniu požiūriu. 

- Domitės šiuo metu vykstančiais me-
tų automobilio rinkimais? Ar domitės 
automobilių naujienomis?

- Žinoma, ten dalyvauja ir visureigių klasės 
automobiliai, tad įdomu sužinoti, kuris jų bus 
išrinktas geriausiu. Kitomis naujienomis taip 
pat domiuosi, tik ne taip intensyviai kaip seniau. 
Seniau dažnai pasižiūrėdavau kultinę laidą apie 
automobilius „Top Gear“ (liet. „Aukščiausia pa-
vara“ - red. past.), tos laidos jau, deja, nėra... 

- Vairuojate tik automobilį?
- Ne, vasarą neretai renkuosi ir motoro-

lerį. Jo pranašumas tas, kad patogu išvengti 
automobilių spūsčių ir lengva bet kur par-
kuotis. 

- Ekstremaliausia situacija vairuojant?
- Ekstremali situacija buvo prieš porą me-

tų per Vėlines, lankant kapus. Vakarop stipriai 
pašalo, tačiau važiuojant automobiliu to nesi-
jautė. Bet ant Žirmūnų tilto supratau, kad 
važiuoju visišku ledu, o mano mašina ėmė 
suktis ir galiausiai priekiu trenkėsi į mikro-
autobusą, o galine dalimi - į tilto atitvarus. 
Visa laimė, kad niekas nenukentėjo. Iš tiesų 
buvo sunku paeiti net išlipus iš automobilio, 
kelias buvo stipriai apledėjęs.

- Ką visuomet rastume jūsų automo-
bilyje?

- Daug visko galima rasti. Tai praktiški 
daiktai. Yra lynas, kad esant reikalui būtų 
galima išvilkti mano automobilį arba aš kam 
nors padėčiau. Taip pat vežiojuosi gnybtus, 
reikalingus įkrauti akumuliatoriui, jie labai 
praverčia žiemą, kai kaimynai ar kolegos ne-
užveda automobilių per didelį šaltį. Turiu ir 
kompresorių padangoms pripūsti. Taip pat 
mano automobilyje yra vaizdo registratorius, 
nes vis tikiuosi nufilmuoti kokį krentantį me-
teoritą. Kartais pasiseka nufilmuoti eismo 
įvykius, o vaizdo medžiagą panaudoti rengiant 
žinių reportažus. Pastebėjau, kad vis daugiau 
vairuotojų naudojasi vaizdo registratoriais, 
tai yra gerai, nes nutikus eismo įvykiui len-
gviau nustatyti, kieno kaltė. 

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masis naują automobilį?

- Pagrindiniai mano reikalavimai - prava-
žumas ir adekvati kaina. Svarbu ir komfortas, 
oro kondicionierius. 

- Mėgstate greitį ar esate ramus vai-
ruotojas?

- Dabar, kai esu patyręs vairuotojas, va-
žiuoju kur kas lėčiau nei iš pradžių, kai buvau 
neseniai vairuotojo pažymėjimą įgijęs jaunuo-
lis. Niekuomet nelekiu taip, kad kam nors 
sudaryčiau avarinę situaciją. Man kadaise yra 
tekę skaityti, rodos, vokiečių žurnale apie tai, 
kad visus vairuotojus pagal vairavimo manie-
rą galima suskirstyti į kategorijas. Tarkime, 
jaunas vairuotojas važiuoja kaip zuikis,  vis 
mėtosi, blaškosi po kelią ir labai skuba, kitas 
dar kažkaip, o labiausiai patyręs vairuotojas 
važiuoja  tarsi išdidus liūtas - ramiai, solidžiai. 
Mat patyręs vairuotojas geba susiplanuoti lai-
ką taip, kad nereikėtų lėkti akis išdegus. Tai-
gi aš jau važinėju lyg išdidus liūtas - solidžiai. 
Nesu kelių erelis. Taip pat manau, kad gali-

Ratai

LNK kriminalinių žinių vedėjas ir redaktorius JauNius MatoNis (48) vairuodamas be-
veik tris dešimtmečius kelyje jau matė visko. Jo nebestebina Maroke ant šakų sėdinčios 
ožkos, o automobilių spūsčių sostinėje nėra, jei lygintume su gerokai didesniais pasau-
lio miestais. tiesa, Jaunius dar turi vieną svajonę - pasivažinėti vienu garsiausių kelių 
Jungtinėse amerikos Valstijose.

Jaunius Matonis: 
Važinėju lyg išdidus liūtas - solidžiai

Jaunius Matonis mano, jei bent  
kai kurie kelio ženklai būtų žodiniai, 
juos būtų lengviau suprasti
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mybė vairuoti motorolerį taip pat paskatino 
dėmesingiau elgtis kelyje ir labiau stebėti 
kitus, numatyti situacijas.  

- Kur jums važiuoti smagiausia?
- Itin smagu važiuoti Kroatijoje ir Italijoje, 

kalnų serpantinais palei jūrą. Nuostabūs keliai. 
Kalnuose nuostabu ir Ispanijoje. Vokietijos au-
tobanuose net širdis dainuoja iš džiaugsmo. Aus-
trijos kelias per Alpes nepalieka abejingų, ypač 
matant kalnų viršūnes ir tas besiganančias kar-
vutes, dabar populiariai vadinamas milkomis. 
Viena mano svajonių - pasivažinėti garsiuoju 
keliu Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuris va-
dinamas „Route 66“, kokiu nors amerikietišku 
kabrioletu arba „Harley Davidson“ motociklu.

- Ką įdomiausia teko matyti keliaujant?
- Pasaulyje yra daug nepaaiškinamų daly-

kų. Jeigu nukeliautumėte į Maroką, ten pa-
matytumėte ožkas, tupinčias ant medžių šakų 
ir rupšnojančias lapus. Niekaip nesuvokiu, 
kaip jos ten sugeba užlipti. Tai visiškas kos-
mosas man, o ten - normalus reiškinys. 

- Kas kelyje jus labiausiai veda iš 
kant rybės?

- Gal nesakyčiau, kad mane kas nors la-
bai nervina kelyje. Tačiau man nesupranta-
ma, kodėl mes iki šiol nepasinaudojame kitų 
šalių patirtimi, kai statomi kelio ženklai. Kai 
kuriose kitose šalyse jie aiškesni, konkre-
tesni, žodiniai, pavyzdžiui „vienpusis eis-
mas“ arba „tik kairysis posūkis“ - taip ir 
parašyta. Daug lengviau suprasti. Kaip mū-
sų keliuose orientuotis užsieniečiams be na-
vigacinės sistemos? Trumpai tariant, tobu-
lėjimui nėra ribų. 

- Kurioziškiausias epizodas jūsų vai-
ravimo istorijoje?

- Kažkada važiuodamas montuoti repor-
tažo uždarinėdamas automobilio dureles su-
gebėjau užtrenkti su visu pirštu. Kvaila si-
tuacija, aš stoviu, man skauda, piršto iš-
traukt negaliu. Šiaip ne taip atrakinau maši-
ną, ištraukiau pirštą ir nuėjau montuoti re-
portažo. Po to važiavau į ligoninę - pirštas 
nelūžo.

- Kaip leidžiate laiką automobilių 
spūstyse?

- Turiu pasakyti, kad Vilniuje automobilių 
spūsčių nėra. To, kas yra sostinėje, tikrai ne-
galima vadinti spūstimi. Man yra tekę matyti, 
kaip atrodo tikros, kelių valandų spūstys Mas-
kvoje, Delyje, Kabule ir panašiai. Va ten tai 
spūstys tikrąja to žodžio prasme. Be to, man 
sekasi, kad tiek važiuojant į darbą, tiek iš jo 
spūstys būna į priešingą pusę, tad retai kada 
su tuo tenka susidurti. O jei jau tenka, tai de-
rinu kokius nors reikalus, su laisvų rankų įran-
ga galiu kalbėtis telefonu, klausau radijo.

Jaunius Matonis teikia pirmenybę visureigiams dėl jų gero 
pravažumo. Tokį vairuoja ir pats. Keturiais ratais varomas 
automobilis gali įveikti net labai sudėtingas kelio kliūtis

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Jaunius Matonis: 
Važinėju lyg išdidus liūtas - solidžiai

l Šiuo metu vairuoja: „Suzuki Grand Vitara“

l Svajonių automobilis: visureigis

l Vairavimo stažas:  apie 30 metų

l Dažniausias prietaras: esu prietarų kolekcio-

nierius. Perbėgus keliu juodai katei, seka visai eilė 

ritualų: spjauti per petį 3 kartus, pravažiuojant tą 

vietą laikytis už sagos ir pabelsti - geriau į medį

l Gražiausia automobilio spalva: spalva 

priklauso nuo modelio

Dosjė
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Holivudo aktoriaus DžorDžo Klunio (George Clooney, 54) 
žmona AmAl Kluni (Amal Clooney, 37) darbe nebemūvės maž-

daug 642 tūkstančius eurų kai-
nuojančio sutuoktuvių žiedo, 
žiniasklaidai pasakojo garsiajai 
porai artimas šaltinis.

Advokate dirbanti Amal  
laiko tokį papuošalą pernelyg 
prašmatniu veiklai, susijusiai 
su žmogaus teisių gynimu. Pa-
sak šaltinio, dabar garsioji 
advokatė ieško kuklesnio pla-
tininio žiedo, kurį ji galėtų ne-
šioti, kai teisme bus nagrinė-
jamos „rimtos bylos“. „Jai la-
bai patinka žiedas ir ji neketina 
jo atsisakyti, tiesiog ji nori kaž-
ko paprastesnio savo dide-
lėms byloms“, - sakė šaltinis. 
Jis pridūrė, kad žmogaus tei-
sių gynėjos vyras pritaria 
žmonos sprendimui.

Anksčiau buvo praneš-
ta, kad Dž.Klunio žmona 
tapo buvusio maldyvų pre-
zidento advokate.

žvaigždės
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Naujasis Adelės albumas - 
populiarumo aukštumose

naujasis britų atlikėjos ADelės (Adele, 27) albumas „25“ pa-
siekė pardavimų rekordą JAV jau per pirmąją savaitę nuo jo išleidimo. 
Per pirmąsias penkias dienas buvo parduota 2,4 mln. užpraėjusį penk-
tadienį prekyboje pasirodžiusio albumo kopijų.

Pirmoji albume esanti daina „Hello“ Didžiojoje Britanijoje jau ant-
rą savaitę iš eilės pirmauja dainų topuose. Vis dėlto JAV pirmą vietą 
reitinguose užima Džastino Biberio (Justin Bieber) hitas „sorry“.

Jungtinėse Valstijose Adelei pavyko pagerinti prieš 15 metų jau 
nebeegzistuojančios vaikinų grupės „nsYnC“ pasiektą albumo „no 
strings Attached“ pardavimų rekordą.

Didžiojoje Britanijoje naujasis atlikėjos albumas nepasiekė jokių 
rekordų, tačiau per pirmąsias penkias dienas nuo jo išleidimo buvo 
parduota daugiau nei pusė milijono albumo kopijų.

Amal Kluni nebemūvės 
sutuoktuvių žiedo

Naujasis Adelės albumas jau per pirmąją  
prekybos savaitę JAV pasiekė pardavimų rekordą

EPA-Eltos nuotr.
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StiliuS

„Kūriau rūbą aktyviai ir kosmopolitiškai 
miesto moteriai, kuriai puoštis kiekvieną die-
ną yra kasdienybė. Veikli ir stilinga miesto 
moteris, mokanti derinti aktyvią veiklą su 
turiningu laisvalaikiu ir kiekviename etape 
atrodanti itin stilingai. Tokia ir turi būti „Wic-
ky“ moteris - visada pasitempusi ir pasipuo-
šusi”, - sakė Viktorija. Šaltajam sezonui skir-
toje kolekcijoje juoda spalva perteikta įvai-
riomis medžiagomis: šilku, kailiu, tiuliu, vilna, 
tafta. Audiniai derinami tarpusavyje, kompo-
nuojant ir raudonus, baltus akcentus.

Debiutinės kolekcijos pristatymas buvo 
apgalvotas iki smulkmenų. Renginys vyko 
socialinėje erdvėje „Skaitykla”, kurios inter-
jerą gaubia moderni ir minimalistinė juodos 
spalvos estetika. Choreografiją pasirodymui 
kūręs Šarūnas Kirdeikis sako, kad dar brai-
žydamas „Wicky“ kolekcijos pristatymo gai-
res siekė šiuolaikiškoje erdvėje sukurti griež-
tą, aiškų, vizualiai patrauklų šou. 

Eimantės Juršėnaitės 
ir stasio Žumbio fotoreportažas

metamorfozės
„Nustosiu dėvėti juoda, kai bus sukurta dar juodesnė!” - su tokiu šūkiu dizainerė  
Viktorija rakauskieNė pristatė savo prekės ženklo „Wicky“ debiutinę kolekciją 
„New Black“, sudominusią visą būrį žinomų pramogų pasaulio atstovų.

Juodos spalvos

Kolekcijos autorė - 

dizainerė Viktorija Rakauskienė

Juodą spalvą 
pagyvino 

raudoni ir žali 
akcentai

Ant podiumo 
karaliavo juoda, 

perteikta skirtingais 
audiniais
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stilius

 Pagrindiniu kolekcijos modeliu tapo puošni 
suknelė su šleifu, dekoruota plunksnomis
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stilius

Nors ant žemės dar tik pirmasis sniegas, o kalendorius rodo gruodžio pradžią,  
sostinės grožio salono „Bomond“ meistrai jau atskleidė, kas bus madinga 2016 m. 
pavasarį ir vasarą. Pasak meistrės Lenos Dudinskajos, merginų ir vaikinų šukuosenų 
stilius supanašėja. „Vaizdą identifikuoti padeda drabužiai ir kirpimai. Nesujungia-
mos linijos ir aštrūs kirpčiai su platėjančiais siluetais apačioje sukuria naują vaizdą. 

Kapotos linijos (zigzagai) kartu su neutraliais 
dažymo tonais kirpimui suteikia „panešioto“ 
efektą. Madingas dažymo elementas - sumai-
šomi šalti raudoni ir mėlyni atspalviai su tam-
siais matiniais tonais. Tokiu būdu išgaunamas 
tarsi papudruoto kirpimo efektas. Asimetriški 
vyriško kirpimo elementai yra sujungti vienodo 
ilgio linijomis. Naudojama dviejų lygių zigzago 
skirstymo technika, kuri suteikia kirpimui iliuzi-
jos efektą. Perdarytų formų reformatorišką po-
žiūrį sudaro plyštantys kontūrai ir silpnai mato-
mos spalvinės vibracijos“, - trumpai kito sezono 
tendencijas pristatė plaukų stilistė.

Žvilgsnis į ateitį: 
Kokie kirpimai bus madingi 2016-ųjų pavasarį ir vasarą

Šį sezoną itin madingi griežti kirpčiai  
ir matinės plaukų spalvos, kurios atrodo 
tarsi lengvai papudruotos

Griežti kirpčiai, nelygus 
kontūras suteikia 

„panešioto“  
kirpimo įspūdį
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StiliuS

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Kokie kirpimai bus madingi 2016-ųjų pavasarį ir vasarą

Stilingai atrodysite pasirinkusios  
madingus raudonus matinius 

atspalvius ir kirpimą laužytu siluetu
Salono „Bomond“ nuotr.Madingų spalvų sruogelės yra kaip 

akcentas, nesidriekiantis per visą plaukų ilgį

Originalios moterys gali rinktis 
dviejų „aukštų“ kirpimą

Vyriškuose kirpimuose vyrauja 
nesujungiamos linijos  

ir reformuoti siluetai

Reformuota „Bob“ stiliaus šukuosena
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Šventės

Pasiruošimas Kalėdoms pagal „SPA Shanti“ -
Po truputį įsibėgėjant kalėdinei karšti-
nei, ajurvedos centras „SPA Shanti“ savo 
jaukioje arbatinėje praėjusį pirmadienį į 
šventinį renginį „Ramiai. Skaniai. Stilin-
gai“ pakvietė visus norinčiuosius trum-
pam stabtelėti, apsidairyti, ką turime 
aplink save ir savyje, kad šventes sutik-
tume ne aptekę nereikšmingomis dova-
nomis, o supami ramybės, harmonijos ir 
vidinio grožio. Šešios lektorės su svečiais 
pasidalijo savo asmenine patirtimi ir ži-
niomis apie sveikatą, grožį, stilių, skonį, 
moters bei šeimos laimę.
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ramiai, skaniai, stilingai

Ajurvedos centras „SPA Shanti“ Kalėdoms 

siūlo įsigyti originalių dovanų
Stasio Žumbio nuotr.
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Šventės

Ajurvedos centro „SPA Shanti“ vadovė ir 
siela Justina Ližaitienė ypatingą vakarą pakvie-
tė už durų palikti visus „reikia“ ir „nereikia“, 
atsiriboti nuo išorinių dirgiklių ir pasinerti į 
jaukų šventinį vakarą. Per trumpas paskaitas 
savo žiniomis čia dalijosi dizainerė Reda  
(mados ir dizaino studija „REDA Design“), 
ajurvedos praktikės Justina ir Gulera („SPA 
Shanti“), galerininkė Šarūnė (SOMNIUM ga-
lerija), žoliautoja Rasa („Žolynų Namai“) ir 
profesionali grožio meistrė Gintarė („Mary 
Kay Lietuva“).

Bene sunkiausia užduotis teko „SPA 
Shanti“ vadovei Justinai - papasakoti apie 
vidinę ramybę. „Apie ramybę labai sunku 
kalbėti, ją reikia pajausti. Šiandien esame 
įpratę prie greito vartojimo, bet ramybė nė-
ra tai, ką galima tiesiog įsigyti. Ji arba atsi-
skleidžia, arba ne. Tai būsena, kuriai nedaro 
įtakos jokie išoriniai veiksniai, o atsiriboti 

nuo jų pakankamai sudėtinga“, - sakė J.Li-
žaitienė. Anot jos, svarbiausia ne tik šven-
tiniu laikotarpiu, bet ir kasdien nepamesti 
savęs, o taip nutikus stabtelėti ir išgirsti 
savo kvėpavimą.

Kiek kitaip sutikti šventes kvietė ir žo-
liautoja Rasa Buslavičienė. Ji pasakojo, kaip 
šienu, ajerais, spygliais ir kitais aplink randa-

mais augalais lengvai ir originaliai galima pa-
puošti ne tik šventinį stalą, bet ir supakuoti 
dovanas. Grožio meistrė Gintarė dalijosi pa-
tirtimi, ką daryti, kad vidinis grožis atsispin-
dėtų ir išorėje. Anot jos, žiemą svarbiausia 
odą gerai drėkinti ir naudoti apsaugos prie-
mones. Dizainerė Reda patarė, kaip per šven-
tes atrodyti stilingai. „Nebūtina pulti pirkti 
naujų drabužių, leisti daugybės pinigų. Svar-
biausia gerai pažinti save ir pagal tai pasirink-
ti rūbą“, - sakė dizainerė. Jai antrino juvelyrė 
Šarūnė, kuri pristatė originalius papuošalus.

Trumpas paskaitas svečiai baigė impro-
vizuota meditacija, po kurios visi susirinku-
sieji buvo pakviesti pratęsti vakarą neforma-
lioje aplinkoje, asmeniškai pabendrauti su 
lektorėmis, paragauti netradicinių patiekalų 
ar paieškoti originalių idėjų kalėdinėms do-
vanoms, kurių visuomet galima rasti užsukus 
į ajurvedos centrą „SPA Shanti“.

Pasiruošimas Kalėdoms pagal „SPA Shanti“ -
ramiai, skaniai, stilingai

Ajurvedos centras „SPA Shanti“ visus 
kviečia patirti tą dabarties momentą „čia 
ir dabar“ nuo gruodžio 1 d. iki Trijų kara-
lių. Taip pat kviečia į „SPA Shanti“ dova-
nų mugę, kurioje rasite įvairių autorinių 
darbų, knygų, aliejų, kvapnių smilkalų, 
įvairiausių prieskonių ir vaistažolių arba-
tų, šventinių SPA pasiūlymų. „SPA Shan-
ti“ jau pasirūpino už Jus, kad dovanos 
būtų supakuotos.
O „Shanti“ arbatinėje visi kviečiami sušilti 
prie puodelio karšto gėrimo ir saldumy-
nų: kvapnioji „Masala“ arbata su pienu, 
spanguolių morsas, žolelių arbatos.

Daugiau: www.ajurveda.lt

Jaukioje „SPA Shanti“ šventėje 
galima buvo ne tik pasiklausyti 
įdomių paskaitų, bet ir 
pasimėgauti masažu

✓ drabužį rinkitės pagal savo figūros tipą

✓ pirkdami naują drabužį įvertinkite, ar apsimoka į 

jį tiek investuoti

✓ užuot pirkę naują rūbą, keiskite aksesuarus

✓ skaitykite drabužio etiketę

✓ teisingai prižiūrėkite drabužius

stiliaus patarimai, 
kaip rinktis 

drabužius

Nors daugelis šiandien šieno naudojimą 

ant šventinio Kalėdų stalo sieja su 

kūdikėliu Jėzumi, yra ir kitas paaiškinimas. 

Šienas nuo seno lietuvių kultūroje buvo 

svarbus, mat anksčiau vyrai pasiklodavo 

šieno prie durų ir ant jo miegodavo. Šitaip 

saugodavo namus, kad į juos neužeitų nei 

gyvuliai, nei svetimi žmonės.

Įd
o

m
u
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Apie grožio namus Ars LorettA

Grožio namų „Ars Loret-
ta“ meistrai vertinami už 
aukštos kokybės paslaugas, 
išskirtinį dėmesį kiekvienam 
klientui. Salono šeimininkė ir 
stilistė Loreta Povilavičiūtė - 
daugybės konkursų Lietuvoje 
ir užsienyje laureatė, o į ją be-
silygiuojantys salono meistrai 
laukia kiekvieno kliento tarsi 
naujo iššūkio ir yra pasirengę 
atskleisti individualų jų grožį. 
Salone dirbama tik su aukštos 
kokybės kosmetika, vertina-
ma visame pasaulyje - „Wel-
la“, „Sebastian“, „Renee 
Blanche“. Salone siūlomas di-
delis spektras paslaugų: kir-
pimas, dažymas, šukavimas, 
makiažas, šukuosenos, mani-
kiūras, pedikiūras, kosmeto-
logo paslaugos.

Pasiūlymas

Grožio pokyčių paslaugą salone Ars LorettA galima užsisakyti 

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.

Grožio namai ARS LORETTA    ●    Birželio 23-iosios g.15, Vilnius    ●    Tel. (8-617) 00-028     ●    FB:  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta    ●    el.paštas: arsloretta@gmail.com

Ne vienai ir ne kartą, matyt, buvo kilęs noras pakeisti įvaizdį. 
Bet noras neretai taip ir likdavo neįgyvendintas. Grožio namai 
Ars LorettA turi ką pasiūlyti norinčioms keistis moterims -
čia vykdomas grožio pokyčių projektas nustebins ir pradžiu-
gins ne vieną. tereikia užsukti į grožio namus Ars LorettA.

Apie grožio pokyčių projektą
Paskelbus feisbuke konkursą norinčiosioms dalyvauti pokyčių 

projekte, gauta daugybė moterų laiškų, kuriuose papasakotos po-
kyčių poreikių istorijos ir motyvacija. Moterys, kurios buvo pa-
gražintos nemokamai, atrinktos loterijos būdu. Juk, pasak grožio 
namų sielos Loretos Povilavičiūtės, keistis niekada nevėlu.

Nori pokyčių? Užsuk į Ars LorettA
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Įvaizdis

Stilistė 
Loreta PoviLavičiūtė

Plaukų būsena buvo labai 
prasta, stipriai pažeistas 
plaukas, nuo streso plau-
kai išsausėję. Kadangi 
natūrali plaukų spalva 
buvo tamsi, grąžinome 
plaukui jo buvusią 
spalvą. „Renee Blanche“ 
kompanijos dažai turi 
daug natūralių medžiagų. Šių dažų pagrindas užtikrina ryškios 
spalvos įsiskverbimą į plauko kamieną, sudrėkina plauką, sutei-
kia jiems švelnumą, natūralų žvilgesį ir ilgai išliekantį spalvos 
sodrumą. Dažai ne tik nudažo, bet ir atkuria plauko struktūrą.
Atlikau trumpų plaukų kirpimą, kuris paryškino galvos formą, jis 
pritaikytas kasdieniam patogiam naudojimui.

vizažistė 
Gintarė Pietutytė

Natūraliomis makiažo spalvomis 
suteikėme veidui gyvybin-
gumo, natūralios rudos spalvos 
šešėliai pagyvino blyškias akis.
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Nijolės istorija

57 metų namų šei-
mininkė Nijolė - drau-
giška, pozityvi, atjau-
čianti moteris. Metus 
slaugė savo sergančią 
motiną, prižiūrėjo ir 
tvarkė savo namų ūkį. 
Augina daržoves, vai-
sius, turi nemažą pulką 
vištų ir kalakutų. Žo-
džiu, visi rūpesčiai ant 
vienos pečių.

Įkalbėta giminaičių 
pasidalinti rūpesčiais, 
Nijolė sutiko. Dabar mo-
teris tiesiasi po sunkių 
rūpesčių, užgulusių jos pečius. Pradeda aktyvią darbinę ir vi-
suomeninę veiklą. Po metų, praleistų su sergančia mama, Ni-
jolė suprato, kad reikalinga stilistų pagalba, todėl kreipėsi į 
grožio namų ARS LORETTA profesionalus.

Grožio namai ARS LORETTA    ●    Birželio 23-iosios g.15, Vilnius    ●    Tel. (8-617) 00-028     ●    FB:  https://www.facebook.com/grozionamaiarsloretta    ●    el.paštas: arsloretta@gmail.com

Įvaizdžio pokyčių projektas

Po stilistų darbo  
Nijolė pasiruošusi  
su nauju įvaizdžiu 

priimti naujus pasiū-
lymus dėl darbo.

Nori pokyčių? Užsuk į Ars LorettA
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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 Kranto g. 7 (8-447) 79-029
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

Sakoma, kad vyrai ir  
moterys yra iš skirtingų  
planetų. Banalu, tačiau  
tiesos čia yra, ypač kai kalba 
pasisuka apie vyrų ir moterų 
mąstymo ir elgsenos  
skirtumus santykiuose. 
„Svarbu suprasti vyrų  
mąstymo mechanizmą,  
o jei moterys jo nesupranta, 
tuomet ir pasipila klaidos, 
sunkinančios net ir  
geriausiai besiklostančius 
santykius“, - pokalbį su 
„Laisvalaikiu“ pradeda  
psichologė EgLė 
PELiEnė-VEnSLoVė.  

Ringailė Stulpinaitė

Moterų klaidos santykiuose su vyrais
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Psichologijos kodas

- Koks tas vyrų mąstymo ir genetikos 
mechanizmas, kurį moterys taip sunkiai 
ir ne visada supranta?

- Moterys iš prigimties netrokšta būti vie-
na, jai nereikia autonomijos. Žinoma, tai ne-
reiškia, kad moterys negali ar nemoka būti 
vienos, tiesiog joms yra natūralus prieraišu-
mas: vaikai, draugės ir panašiai. O vyrai ge-
netiškai užprogramuoti gyventi autonomiš-
kiau. Ką tai reiškia? Metaforiškai kalbant, 
vyras gyvenime su moterimi (arba darbiniuo-
se santykiuose su priešinga lytimi) turi tokią 
tarsi gumą, kurią jis ištempia, kad atsitrauk-
tų, o vėliau vėl priartėtų. Kitaip tariant, tam, 
kad vyras pajustų artumą moteriai ir jį stip-
rintų, kartkartėmis turi atsitraukti, pabūti to-
liau. Ir tai kartojasi kaip ciklas. Priartėjęs 
vyras po kurio laiko pajunta norą šiek tiek 
atsitraukti, o atsitraukęs sugrįžti. Ir jeigu vy-
ras gali ramiai grįžti, savo moterį dar labiau 
apdovanoja artumu, meile. Taigi šį vyrišką 
mąstymo ir genetikos mechanizmą reikia su-
prasti moterims. 

- Atitolti kiek? Kaip?
- Atitolti nereiškia, kad būtinai fiziškai ir 

išeiti ieškoti kitų moterų ar nuotykių su jo-
mis. Tiesiog vyras gali nueiti su draugais į 
krepšinio varžybas, sportuoti ar tiesiog susi-
tikti su draugais, pažiūrėti televizorių ar pa-
skaityti knygą tuo metu būdamas be savo 
moters ar su ja nebendraudamas. Kartais vy-
rai tiesiog tampa mažiau kalbūs ir būtent taip 
atsitraukia. Vyrai visuomet svyruoja tarp ar-
tumo ir nepriklausomybės poreikio. 

- O jei moterys to atsitraukimo nesu-
pranta?

- Visų pirma to vyro atsitraukimo nereikia 
bijoti. Tai reiškia, kad artumu jis jau pasisoti-
no ir tiesiog nori „perkrauti baterijas“, pail-
sėti. O moteris pradeda panikuoti. Moteriai 
tiesiog sunku suvokti, kas štai, viskas buvo 
gerai, ir nei iš šio, nei iš to prireikė atitolti. 
Vyras ir pats racionaliai logiškai to negali pa-
aiškinti. Jam tiesiog to prireikia nesąmoningai. 
Jei moteris vyro atsitraukimo nesupranta, ji 
vyrą baudžia. 

- Kokiais būdais?
- Ji pradeda vyrą dusinti savo dėmesiu 

visais įmanomais būdais. Arba jį sekioja, arba 
pradeda bausti tuo metu, kai jis nori grįžti iš 
atsitraukimo stadijos, - o tai yra blogiausia, 
ką moteris gali padaryti. O kai vyras baudžia-
mas už atsitraukimą, jis kitą kartą gali ir ne-
begrįžti. Ne dėl to, kad jausmai dingo, o dėl 
to, kad nenori būti baudžiamas už tai, kas jam 
natūralu. Mes nekalbame apie kraštutinumus 

ir išdavystes. Baudžiama trimis būdais: fiziš-
kai, emociškai arba psichologiškai. 

Fiziškai - tai tiesiog sekiojimas iš paskos 
ir aktyvus, įkyrus klausinėjimas „kas nutiko“, 
dažnas skambinimas ar žinučių rašinėjimas. 
Kitaip tariant, moteris bando gyventi vyro, o 
ne savo gyvenimą. Vyrui bandant grįžti mote-
ris nekalba, vengia artumo, nenori liestis. 

Emociškai - kai vyras traukiasi, mo-
teris iš paskos seka emociškai, piktinasi jo 
tokiu poelgiu, klausinėja, kodėl ji jam neįtin-
ka. Taip pat rūpinasi, stengiasi visaip įtikti, 
viską dėl jo daro, gamina tai, kas jam patinka, 
ir visais būdais stengiasi padėti vyrui pasijus-
ti geriau, nors jam tuo metu geriausia pabūti 
vienam. Bent kurį laiką. Vyrui bandant grįžti 
moteris atrodo be proto nelaiminga, įsižeidu-
si, neatleidžianti, nugrimzdusi į melancholiją.

Psichologiškai - kai vyras atakuoja-
mas kaltinimais: „Kaip tu gali su manimi taip 
elgtis“, „Ar tu įsivaizduoji, kaip mane skaudini“, 
„Tai tarp mūsų jau viskas baigta?“ Tai savotiškas 
psichinis smurtavimas. Kartais moteris gali net 
maldauti dėmesio. Vyrui bandant grįžti moteris 
tampa neatvira, demonstratyviai nebendrauja, 
ryžtasi ilgalaikiams nekalbadieniams. 

- Ar būna, kad vis dėlto santykiuose pa-
vyksta perprasti poros norus ir mąstymą?

- Būna. Tik gal ne taip gerai ir ne taip dažnai, 
kaip to norėtųsi. Žinoma, vyrai galėtų nuramin-
dami savo moterį bent pasakyti, kad myli, gerbia 
ir viskas yra gerai, tačiau nori šiek tiek laiko sau. 
Bet čia jau labai aukštas emocinis intelektas, jei 
vyras pasako, o moteris supranta.

Vyras - viso gyvenimo prasmė 
Taip neturi būti. Dėl to ir sakoma, kad moterys turi mokėti būti nepriklausomos. Vyrui nereikia savimi visiškai 
negalinčios pasirūpinti, nesavarankiškos, negebančios priimti sprendimų moters. Ji turi būti protinga. 
Moteris - motina
Vyrui to tikrai nereikia. Vyras draugauja su seksualia partnere, veda partnerę - ne mamą. O jeigu nori, kad 
partnerė jam atstotų motiną, tuomet jis turi daug psichologinių problemų. Tam tikri kompleksai, susiformavę 
berniukui vaikystėje, jį skatina rinktis į žmonas ar drauges tokią partnerę, kuri jam atstotų motiną. Pati 
moteris to neturi inicijuoti, ji turi būti moteriška, bet nepersistengti rūpindamasi ir juo labiau nekontroliuoti 
kiekvieno vyro žingsnio. 
Savęs menkinimas
Manydama, kad santykiuose kažką daro negerai, moteris pradeda save menkinti: „aš stora, negraži“ ir 
panašiai. Kartais moterys pradeda slėpti savo privalumus, juk ne viena girdėjusi „patarimą“ - „tik nepasiro-
dyk per protinga“. Tai visiška nesąmonė. Nereikia dėl vyro savęs menkinti, žeminti ir slėpti savo privalumų. 
Moteris ir turi būti protinga bei išmintinga. 
Infantilumas
Viena didžiausių moters klaidų - mažos mergaitės elgsena. Visos tos papūstos lūpos, priklausomos ir infan-
tilios mergaitės įvaizdis jokiam sveikam vyrui nėra patrauklus. Maža mergaitė juk negali būti seksuali. Moteris 
turi būti brandi ir seksualiai. D
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kai moteris supranta vyro autonomijos poreikį ir tą laiką panaudoja savo autonomijai patenkinti  
(susitinka su draugėmis, sportuoja, daro tai, kas jai patinka), santykiai nenukenčia.

Moterų klaidos santykiuose su vyrais

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.



laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  4 29

Lopburis, esantis apie 180 km į šiaurės ry-
tus nuo Tailando sostinės Bankoko, yra vienas 
iš seniausių miestų šalyje. Šiandien jis dar va-
dinamas „beždžionių miestu“, nes jame gyvena 
tūkstančiai beždžionių. Vietiniai gyventojai prie 
jų yra pripratę - lyg prie žvirblių ar įkyrių musių. 
Tačiau atvykusius turistus beždžionės ir jų iš-
daigos miesto gatvėse vis dar stebina. Tad tuo 
nuspręsta pasinaudoti sukuriant atrakciją mies-
to svečiams - nuo 1989 m. pradėtos rengti Bež-
džionių puotos, vykstančios senos khmerų 

šventyklos Pra Prang Sam Yot griuvėsiuose.
Šis renginys nėra paprastas gyvūnų šė-

rimas ant žemės papiltais vaisiais. Beždžio-
nės vaišinamos su didžiausia pagarba ir pra-
banga - patiekiami ir prabangūs patiekalai. 
Turistams yra į ką pasižiūrėti: beždžionės, 
kurių į puotą susirenka apie tris tūkstančius, 
sočiai prisikemša skrandžius, šoka ant stalų, 
gurkšnoja gaiviuosius gėrimus iš skardinių, 
mėto maistą vienos į kitas, o taip pat ir į žiū-
rovus. Reginiu patenkinti turistai darbuojasi 
fotoaparatais ir filmavimo kameromis. Beje, 
išdykusios ir vikrios makakos nepraleidžia 
progos nugvelbti mažiau apdairaus turisto 
fotoaparatą, rankinę, mobilų telefoną ar aki-
nius - tad turistai turi būti itin atsargūs.

Įdomybės

Kasmetinė beždžionių puota
Tailande, Lopburio mieste, kasmet pasku-
tinį lapkričio sekmadienį vyksta Beždžio-
nių puota.

Viena iš gamtos mįslių - miškas su keistos formos 
medžiais šiaurės vakarų Lenkijoje. Jame auga gausy-
bė medžių, kurių kamienai - pjautuvo formos. Tad 
pasivaikščiojimas šiame miške - smagi atrakcija ne 
tik vietiniams, bet ir turistams.

EPA-Eltos nuotr.
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Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ
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Scena

Net dešimt įvairaus žanro koncertų ir 
penkiasdešimt du atlikėjai „Piano.lt“ kon-
certų salėje, pačioje Vilniaus senamiesčio 
širdyje, papuoš gražiausias metų šven-
tes. Gruodžio 19-31 dienomis III festivalis 
„Muzikinės Kalėdos“ kvies klausytis ištisos 
garsų paletės - nuo klasikos ir romantiz-
mo iki tango ir džiazo, ypatingą dėmesį 
skirs ikimokyklinio amžiaus vaikams, o 
Naujųjų išvakarėse surengs net tris šventi-
nius koncertus.

kalėdos su „viva“

n Festivalį gruodžio 19 d. 18 val. pradės 
merginų choras „Viva“ (vadovė Vilija Mažintai-
tė). Per ketverius gyvavimo metus choras „Vi-
va“ pelnė ne vieną apdovanojimą, tarp jų ir auk-
so bei sidabro medalius viename svarbiausių 
tarptautinių chorinės muzikos renginių - chorų 
konkurse „Pasaulio chorų žaidynės“ (Latvijoje), 
o 2014 m. tapo laureatu nominacijoje „Naujai 
suspindusi žvaigždė“ ir apdovanotas „Aukso 
paukšte“ už per trumpą laiką nuo susikūrimo 
pasiektus įspūdingus rezultatus. Šventiniam 
koncertui merginos rengia ypatingą programą. 
Dalis jos - visiškai naujos, specialiai šiam chorui 
parašytos Kalėdų dainos, kurios pirmą kartą 
nuskambės būtent šiame koncerte.

Turiningas laikas su vaikais

n Gruodžio 26 ir 27 d. 12 val. festivalio 
organizatoriai kvies ikimokyklinio amžiaus vai-
kučius apsilankyti muzikiniame renginyje „Ka-
lėdų fortepijonas“. Tai naujas, inovatyvus mu-
zikinis renginys vaikams, kurio metu jie susi-
pažins su muzikos instrumentu fortepijonu ir 
jo „kalba“, aktyviai dalyvaudami spektaklyje, 
kurio muzikinį pagrindą sudarys pianisčių 
Ugnės Sabaitytės ir Emilijos Budžemaitės 
atliekama P.Čaikovskio baleto „Spragtukas“ 
muzika. Per gyvai atliekamus fortepijoninio 
dueto kūrinius vaikai susitiks su Nykštuku 
Tuku, Snieguole Baltuole, Kalėdų Seneliu ir 
kartu su jais dalyvaus pasiklydusio Kalėdų Se-
nelio paieškose žaisdami, šokdami, dainuoda-
mi. Renginio pabaigoje, išgirdęs gražius Pono 
Fortepijono garsus, pasirodys Kalėdų Senelis.

Nepakartojama 4 žmonių  
muzikinė istorija

n Gruodžio 26 d. 18 val. „Džiaze (ne) 
tik merginos!“ - žavią ir subtilią muzikinę 
dovaną Jums dovanoti pasiruošę dainininkai 
Nelė Kovalenkaitė ir Vaidrius Smilinskas, 

klarnetininkas Viktoras Kusas bei pianistė 
Akvilė Šileikaitė. Sužavėti amerikietiškų 
miuziklų ir muzikos kinui, programą papildę 
žiemos švenčių garsais, atlikėjai kviečia iš-
girsti istoriją, kuri atgims stilingame koncer-
te su seniai klasika tapusiais kūriniais („San-
ta Baby“, „Angel Eyes“, „Fever“ ir kt.).

vakaras romantikams

n Tikra muzika nenusibosta, jei ji atliekama 
įdedant dalį širdies. Kaip neįmanoma „nužiūrė-
ti“, pavyzdžiui, Jano Vermejerio (Jan Vermeer) 
„Mergaitės su perlo auskaru“, net jei tą šedev-
rą matytum po kelis kartus kasdien. Vitni Hjus-
ton (Whitney Houston), Lara Fabian, Selina 
Dion (Celine Dion), Edita Piaf (Edith Piaf), Endriu 
Loidas Vėberis (Andrew Lloyd Webber) ir dau-
gybė kitų žinomų vardų - tokia romantinė nuo-
taika tvyros „Piano.lt“ gruodžio 27 d. 18 val. 
Charizmatiškoji dainininkė Indrė Anankaitė-
Kalašnikovienė ir pianistė Birutė Asevičiūtė 
teigia, kad Kalėdos - būtent tas metas, kai labai 
tinka prisiliesti prie muzikos, kurią patikrino 
laikas ir daugybė žmonių visame pasaulyje.

„ką pasakytų Šekspyras?“

n Šekspyras, reikia manyti, ne itin nu-
stebtų išgirdęs, kad jo eilės dainuojamos, gal 
tik mažumėlę nusigąsdintų scenoje išvydęs 
neregėtą blizgantį juodą padarą - fortepijoną. 
Įdomu tai, ką scenoje gruodžio 29 d. 18 val. 
sukurs trys muzikantai: Giedrius Prunskus 
(baritonas), Rūta Lipinaitytė (smuikas) ir 
Eglė Kižytė-Ramonienė (fortepijonas).

iš los andželo ir Hamburgo į vilnių

n Po studijų Los Andžele ir Hamburge 
jaunosios kartos atlikėjų duetas - Rimvydas 
Savickas ir Milana Dunauskaitė - vėl muzi-
kuoja kartu. Klarneto ir fortepijono derinys 
nedažnas net ir pasaulinėje scenoje, o Lietu-
voje šį duetą galima laikyti unikaliu. Jo reper-
tuarą sudaro XIX ir XX amžiaus Lietuvos ir 
užsienio šalių kompozitorių opusai.

„Piano.lt“ duetas pasirodys gruodžio 30 d. 
18 val.

Naujametinių renginių fiesta

n III festivalį „Muzikinės Kalėdos“ vaini-
kuos net trys naujametiniai koncertai. Gruo-
džio 31 d. 17 val. klausytojus džiugins ne-
seniai anšlaginiais koncertais savo veiklos 
dešimtmetį paminėjusi grupė „Subtilu-z“. 
Džiazo standartas, argentinietiškas tango, iki 
skausmo pažįstama klasikinė melodija nuste-
bins netradicine pateikimo forma ir skambe-
siu, nes „Subtilu-z“ muzikantai meistriškai ir 
skoningai „kryžmina“ iš pažiūros sunkiai su-
derinamus žanrus ir stilius. 19 ir 21 val. klau-
sytojų širdis Klodo Debiusi (Claude Debussy) 
„Mėnulio šviesa“, Astoro Piacolos (Astor 
Piazzolla) „Ave Maria“, Frico Kreislerio (Fritz 
Kreisler) „Meilės kančiomis“ ir kitais muzi-
kos šedevrais tirpdys nuolat užsienyje ir Lie-
tuvoje koncertuojantys atlikėjai - smuikininkė 
Agnė Doveikaitė ir pianistas Darius Mažintas.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Festivalis „Muzikinės Kalėdos“ subūrė 52 atlikėjus

Bilietus platina BILIETAI LT

Grupė „Subtilu-Z“ naujametiniame 
koncerte nustebins netradicine 
kūrinių interpretacija

Organizatorių nuotr.
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Scena

Išsiilgęs savo klausytojų, festivalis „Kristupo Kalė-
dos“ kviečia skirti laiko jaukiam vakarui kartu su 
dainininke GIrmante VaItKute (27) ir pianistu 
andrejumi Polevikovu. Gruodžio 7 d. 20 val. Vilniaus 
Šv.Kotrynos bažnyčioje šis atlikėjų tandemas žada 
malonų šventinį skambesį, papuoštą džiazo harmo-
nija ir lengvu svingu.

Nuolat besišypsanti, švelnaus, bet galingo balso sa-
vininkė dėl išskirtinio vokalo ir dailių bruožų dažnai pa-
vadinama „lietuviškąja Adele“. Tačiau G.Vaitkutė nelin-
kusi važiuoti patikrintais bėgiais, ji eina savo muzikiniu 
keliu, kuris, panašu, veda tiesiai į daugelio gerbėjų širdis.

Gruodžio 7 d. drauge su pianistu A.Polevikovu pa-
sirodysianti G.Vaitkutė sako, kad vakaro metu netrūks 
polėkio ir žavingų interpretacijų. Patyręs džiazo pianis-
tas groja įvairių stilių muziką - nuo tradicinio džiazo iki 
šiuolaikinės akademinės muzikos, nuolat koncertuoja 
su įvairiais Lietuvos ir užsienio muzikantais, dalyvauja 
skirtinguose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuo-
se. Būtent šio pianisto sugebėjimas virtuoziškai sujung-
ti klasikinį skambesį su modernia harmonija ir ritmika 
paskatino Girmantę rengti bendrą programą. Paklausta, 
ko publika gali tikėtis artėjančiame koncerte, atlikėja 
pataria nespėlioti, o apsilankyti ir išgirsti patiems.

„Džiazas turi išskirtinę savybę, tai be galo lanksti 
muzika. Dėl šio ypatumo lankytis džiazo koncertuose 
yra tik įdomiau - juk niekada nežinai, ką konkrečiai iš-
girsi“, - intriguoja dainininkė. 26-erių vokalistė atvirau-
ja - muzika yra jos gyvenimas, joje ji atrado save. Nors 
scenoje G.Vaitkutė dažniausiai pasirodo tik dainininkės 
amplua, jos talentas neapsiriboja vien vokaliniais suge-
bėjimais - atlikėja groja smuiku, fleita ir fortepijonu. Ji 
juokauja, kad jau nuo kūdikystės vietoj lopšinių girdėjo 
klasikinius kūrinius, o groti pradėjo vos išmokusi vaikš-
čioti. G.Vaitkutė daug metų dainavo gospelo chore 
„Sounds in G“, vėliau tapo jo vadove. Na, o prieš metus 
išleido pirmąjį solinį albumą „Mood“.

„Laisvalaikio“ inf.

Vienas jaukiausių pirmojo žiemos mėnesio vakarų 

jūsų laukia gruodžio 7 d., pirmadienį, 20 val. 

Šv.Kotrynos bažnyčioje. Programoje skambės 

T.Monko, E.Ahbezo, Č.Parkerio ir kt. kompozicijos. 

Girmantė 
Vaitkutė:

„Džiazas - be galo lanksti muzika, 
niekada nežinai, ką išgirsi“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Internetas

rubriką pristato „Gaumina“
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Kaip kasdien priminti apie netrukus pasi-
rodysiančią naują legendinio filmo dalį? 
Ar durų skambutis gali apie svečią pra-
nešti kompiuterio arba telefono ekrane? 
Kokį filmą žiūrės jūsų vaikai? Atsakymus į 
šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj IšVadų
n Pritraukite dėmesį. Kad ir niekada nepasirody-

siančiu produktu.

Filmas, kurio nepamatysite

Kas?
„Louis XIII“.

Kokia situacija?
Įdomu skaityti knygas ar atrasti dai-

lės darbus, kuriais kadaise bandyta at-
spėti, kaip atrodys ateities pasaulis. Ly-
giname, kas išsipildė, o kas liko tik me-
nininkų fantazija. Šiuolaikiniai kūrėjai 
taip pat nori palikti savo spėlionių, tad 
kartais sukuria filmų, kurių premjera 
bus po... 100 metų.

Ką padarė?
Pasirodžiusiame pristatomajame vaiz-

do klipe pagrindinį filmo vaidmenį atlie-
kantis Džonas Malkovičius (John Malko-
vich) pasakoja apie idėją palikti filmą atei-
ties kartoms. O režisierius Robertas Rodri-
gesas (Robert Rodriguez) tikina, kad galu-
tinė filmo versija perkelta į specialiai ap-
saugotą seifą. Ant jo yra laikmatis, kuris 
duris atidarys 2115 metų lapkričio 18 d.

rezultatai?
Įdomu, ar tai tikrai meninė užgaida, 

ar po kelerių metų išgirsime „filmas pa-
vogtas ir paviešintas internete“. Na, o 
tuomet visas pasaulis jį tiesiog privalės 
pamatyti.

https://goo.gl/r4i5C0

El.reklama: kad kasdienybė taptų lengvesnė
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internetas

internetinis durų skambutis

Kas?
„Redpepper“.

Kokia situacija?
Kai užsukate į didesnę agentūrą, 

jus pasitinka administratorė, turite 
pasipasakoti, pas ką atvykote, ir pa-
laukti, kol jus pasitiks. „Redpepper“ 
nusprendė rasti patogesnį būdą ir su-
meistravo internetinį durų skambutį.

Ką padarė?
Programuotojų komanda atnau-

jino senovinį žaidimų kompiuterį, o 
patį žaidimo veikimą modifikavo sa-
vo poreikiams. Jis susietas su darbų 
organizavimo programėle „Slack“, 
tad rodo visus šiuo metu biure esan-
čius žmones. Tereikia vairalazde iš-
sirinkti, pas ką atėjai, ir vieno myg-
tuko paspaudimu išsiųsti žinutę, 
kurią žmogus tuoj pat pamatys kom-
piuterio arba išmanaus telefono 
ekrane.

rezultatai?
Regis, vienas projektas pasauliui 

priminė ir apie reklamos agentūrą 
„Redpepper“, ir apie „Slack“ progra-
mėlę.

https://goo.gl/PzYhmx

El.reklama: kad kasdienybė taptų lengvesnė Blogiukai ar geriečiai?

Kas?
„Star Wars“.

Kokia situacija?
Vargu ar yra bent vienas žmogus, visiš-

kai nieko negirdėjęs apie „Žvaigždžių karų“ 
seriją. Ir visiškai nesvarbu, jei niekada ne-
buvote fantastikos gerbėjas, filmai tapo po-
puliariosios kultūros dalimi ir persekioja 
kitų autorių darbuose. Metų pabaigoje išlei-
džiama dar viena dalis ir, nepaisant popu-
liarumo, apie ją būtina darkart priminti.

Ką padarė?
Kūrėjai susibičiuliavo su „Google“ ko-

manda, kuri sukūrė specialų puslapį, ragi-
nantį pasirinkti - tu labiau žaviesi blogiukais 
ar geriečiais. Vos atsakysi į klausimą, visi 
tavo naudojami „Google“ įrankiai atitinka-
mai pasikeis. Tarkim, pasirinkus juodąją 
pusę, e-paštas, vertėjas, naršyklė, žemėlapiai 
ir kitos programėlės bus nuspalvinti juodai 
su kur ne kur išlendančiais filmo motyvais.

rezultatai?
Kasdien naudojamės šiais įrankiais, 

tad reklama turėtų tiesiog įsėsti į pasą-
monę, o galiausiai pasirodžius filmui 
pats pirmas norėsite jį pamatyti.

https://goo.gl/f2EUZD
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venime nelieka didelių sunkumų, fi-
nansinių taip pat, bet tam nebūtini 
dideli turtai“, - sako Niki.

apie save

„Esu iš tų žmonių, kurie bijo nu-
vilti kitus. Tikriausiai esu perfekcio-
nistė, nes viską, ko imuosi, noriu pa-
daryti tobulai, kad visi būtų laimingi ir 
patenkinti. Kai žmonės iš manęs daug 
tikisi, ir man norisi patenkinti jų lū-
kesčius“, - prisipažįsta dainininkė. Ne-
gana to, Niki visuomet viską stengia-
si kontroliuoti ir kuo daugiau nuveikti 
pati, tai pasakytina ir apie dainų teks-
tų rašymą. Dainininkė sako siekianti 
parodyti ją dievinančioms mergaitėms, 
kad jų galimybės yra neribotos ir vis-
ką galima pasiekti, jei tik turi tikslą.  

apie įvaizdį

Niki nemėgsta, kai žmonės bando 
pasirodyti kitokie, nei yra iš tiesų. Jai 
labai nepatinka, kai žmonės išleidžia 
didelius pinigus drabužiams vien tam, 
kad savo įvaizdžiu ką nors sužavėtų ar 
padarytų gerą įspūdį. Tiesa, buvimas 
scenoje Niki įpareigoja rūpintis savo 
įvaizdžiu: „Makiažas yra nuostabus da-
lykas, juo galima kardinaliai pakeisti 
veido bruožus. Kartais žmonės, pama-
tę mano makiažą, mano, kad pasidariau 
nosies plastinę operaciją. Ne, taip nėra, 
tai tik pakvaišęs makiažas.“ 

apie draugus

Nors sakoma, kad žvaigždžių gy-
venimas nėra lengvas, konkurencija 
didelė ir tikrų draugų rasti sunku, Ni-
ki, rodos, pavyko rasti ne tik draugę, 
bet ir puikią scenos kolegę. Jau kele-
rius metus Niki bičiuliaujasi su Bijon-
se (Beyonce). Jos kartu įrašinėja dai-
nas, vaizdo klipus, koncertuoja ir 
daug bendrauja. Pasirodo, labai norint 
galima viskas. Jos abi tikina, kad yra 
geriausios draugės ir tokios išliks 
amžinai. 

apie paauglystę

„Kai esi jauna mergina, iš tavęs 
tikimasi labai daug dalykų. Turi viską 
daryti gerai, būti miela, gera, tokia ir 
kitokia. Turi atitikti begales standar-
tų ir reikalavimų. Aš negalėjau ir ne-
galiu būti ir miela, ir gera, ir visokia 
kitoka tuo pat metu. Aš esu žmo-
gus“, - sako Niki. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė

Garsioji repo atlikėja Niki MiNaž 
(Nicki Minaj), galinti pasigirti ne 
tik apvaliomis kūno formomis, bet 
ir pinigų sumomis už puikiai par-
duodamus singlus bei sausakimšas 
koncertų arenas, nemano, kad lai-
mė yra matuojama pinigais.  
Pasak dainininkės, gruodžio 8 die-
ną švęsiančios 33-iąjį gimtadienį,  
laimė yra tada, kai gyvenime 
nelieka sunkumų, o didžiausią 
džiaugsmą kelia paprastos  
gyvenimiškos smulkmenos.

apie pinigus ir laimę

Nors spėjo išgarsėti visame pa-
saulyje ir, rodos, gyvena tarsi pasa-
koje, dainininkė yra žemiška ir ma-
no, kad ne viskas auksas, kas auksu 
žiba. „Supraskite mane teisingai, ne 
viskas mano gyvenime sukasi tik 
apie pinigus ir šlovę. Laimė ateina 
ne dėl didelių turtų ir pinigų. Iš tik-
rųjų maži dalykai, smulkmenos su-
kuria laimę ir džiaugsmą. Man laimė 
yra tuomet, kai nereikia galvoti, ar 
mano jaunesnysis brolis gaus naują 
žaislą per Kalėdas. Smagu, kai gy-
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DATOS

Sandros 
Daukšaitės-

Petrulėnės 
virtuvės istorijos

ŽvaigŽdė, kurios laimė - 
ne piniguose

l Niki Minaž gimė 1982 m. gruodžio 8 d. 

Tikrasis dainininkės vardas - Onika Tanya 

Maraj.
l Dainininkė kilusi iš Trinidado ir Tobago. 

l Ji turi du brolius ir seserį.

l Pirmąją savo repo dainą ji parašė 

būdama 12 metų.
l Iki šlovės dienų ji restorane dirbo 

padavėja.
l Ant kairės rankos Niki turi tatuiruotę su 

užrašu „Dievas visada su manimi“.  

Šią tatuiruotę ji pasidarė paauglystėje ir 

dabar dėl to šiek tiek gailisi. 

l Mėgstamiausia dainininkės spalva - 

rožinė. 
l Mėgstamiausias užkandis - braškių ir 

bananų skonio jogurtas.

l Labiausiai patinkanti aktorė - Zoja 

Saldana (Zoe Saldana).  

l Niki buvo įsimylėjusi kultinio serialo 

„Hausas“ aktorių Omarą Epsą (Omar Epps).

l Niki visiškai nepatinka jos sceninis 

vardas.
l Viena nekenčiamiausių jos grožio 

procedūrų - nagų lakavimas.

l Niki turi aukščio baimę.

l Jos ūgis - 157 cm.

FakTai

Niki Minaž (Nicki Minaj)  
gruodžio 8 dieną švęs 33-iąjį gimtadienį 

EPA-Eltos nuotr.

2015 m. gruodžio 4-10 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Sandra Daukšaite-Petrulėne - 39 p.

Sandros 
Daukšaitės-

Petrulėnės 
virtuvės istorijos
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TRUMPai

LNK serialo „Visi vyrai - kiaulės“ žiūrovus džiugina 
dar vienas scenos profesionalas. Prie pagrindinių 
serialo aktorių - Gintarės Latvėnaitės, Agnės Šataitės 
bei Tomos Vaškevičiūtės prisijungė ir charizma-
tiškasis RAMŪNAS CICĖNAS. Pasak jo, į serialo 
pavadinimą reikėtų žvelgti su lengva ironija. „Na, 
taip. Visi vyrai - kiaulės, o visos moterys - neturi ką 
apsirengti? Čia tik skambūs žodžiai, kurie tikrai neat-
spindi realybės“, - sakė R.Cicėnas. Aktorius pridūrė, 
kad jo vaidmuo šiame seriale yra itin vyriškas: nes jo 
įkūnytas herojus nedejuoja, neverkia ir nesiskundžia.

Šeštadienį Kauno miesto Rotušės aikštėje pristaty-
tos tryliktą kartą organizauojamos TV3 ir SEB banko 
organizuojamos „Išsipildymo akcijos“ ligoniukų 
istorijos bei įžiebtas gerumo ir vilties simbo-
lis - Šv.Kalėdų eglė. Renginį vedęs MARIjoNAS 
MIkutAvIčIuS pasidžiaugė žmonių gerumu - 
paaukota beveik 136 tūkstančiai eurų. Aukojimas 
dar tęsiamas.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

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

Info TV 2,2%
REN Lietuva 1,1%
LRT Kultūra 1,1%
Video ir DVD 0,6%
Liuks! 0,3%

TV6 4%
Lietuvos rytas TV 3,9%
TV1 3,2%
PBK 3,1%
Info TV 2,9%

TV8 2,8%
REN Lietuva 1,4%
LRT Kultūra 1,3%
Video ir DVD 0,7%
Liuks! 0,4%

TV3 15,7%

LNK 15,2%

BTV 6,4%

TV3 18,7%

LNK 18%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 X FAKTORIUS  TV3 12,4

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,4

3 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,6

4 TV3 ŽINIOS TV3 9,5

5 KALĖDŲ EGLUTĖS  
 ĮŽIEBIMAS VILNIUJE LNK 9,4

6 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,2

7 KK2 LNK 8,8

8 LNK ŽINIOS LNK 8,6

9 NUO...IKI LNK 8,5

10 MUZIKINĖ KAUKĖ BTV 8,2

Duomenys: TNS LT, 2015 m. lapkričio 23-29 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 20,6%

Kiti  
kanalai 24,8% NTV Mir Lietuva 5,1%NTV Mir Lietuva 5,3%

BTV 6%

LRT Televizija 
8,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

MUzikinės laidos 

Žiūriu „Lietuvos balsą“ ir „Muzikinę kau-
kę“. Esu pati gavusi kvietimą dalyvauti pas-
tarajame projekte, todėl bežiūrėdama bandau 
pastebėti, kiek iš tiesų žmonės ten įdeda pa-
stangų ir darbo. Žiūrėdama „Lietuvos balsą“ 
seku mokytojų komentarus. Be to, žiūriu, 
kokie Lietuvoje auga talentai.

seni filMai 

Man patinka seni filmai, kurie asocijuoja-
si su vaikyste. Tarkim, žiūriu visus kalėdinius 
filmus, kuriuos transliuoja televizija. Man jie 
sukelia gražius prisiminimus. O naujiems fil-
mams neturiu laiko.

ŠvenTiniai Renginiai 

Jei pati nedalyvauju, užmetu akį pasižiū-
rėti, kaip atrodo mano kolegos, įvertinti sce-
nografiją, apšvietimą ir naujas technologijas.

infoRMacinės laidos 

Visuomet žiūriu žinias. Nekritikuoju jų 
dėl to, kad pateikia daug neigiamos informa-
cijos. Yra, kaip yra. Gyvename tokiame pa-
saulyje ir nepabėgsime nuo didelių nelaimių.

kiTos laidos 

Patinka kelionių laidos, „Nuo... Iki“, „Va-
landa su Rūta“. Jei mane sudomina tema, bū-
tinai pasižiūriu.

ReklaMa 

Anksčiau erzindavo reklamos, kai nu-
traukdavo laidą ar filmą įdomiausioje vietoje, 
bet dabar jau išmokau jas išnaudoti.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

ReiTingai

Irūną Puzaraitę
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Dainininkė ir televizijos laidų vedėja IRŪNA PUZARAITĖ prisipažįsta, kad nėra iš tų, ku-
rie tvirtina nežiūrintys televizoriaus. Televizorių ji žiūri ir nekritikuoja. Anot Irūnos, pa-
sirinkimas yra ir laikui bėgant jis tik gerėja.

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

LRT Televizija 
7,6%
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TELEVIZIJAeterio žmonės
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Eimantė Juršėnaitė

- Nuo gruodžio 6 dienos išvysime jus 
TV3 eteryje, laidoje „Virtuvės istorijos“. 
Kokią laidą šį sezoną išvys žiūrovai? 

- Tai išties nuotaikinga laida, kupina gardžių 
receptų, įdomių bei šmaikščių pokalbių. Šiame 
sezone ji turi 3 vedėjus: mane, aktorių Andrių 
Žiurauską ir virtuvės šefą Ruslaną Bolgovą, 
kuris padės mūsų svečiams paruošti vieną ar 
kitą patiekalą. Sveikinsimės iš modernios, vie-
noje Kauno kavinėje įsikūrusios studijos, atvi-
ros žiūrovams, tad jie galės viską stebėti, įsilie-
ti į pokalbį, paragauti gaminamų patiekalų ir 
gerai praleisti laiką. Su „Virtuvės istorijų“ pa-
šnekovais kalbėsimės ne tik apie jų sugebėji-
mus virtuvėje, bet ir šeimą, gyvenimo užkuli-
sius, kasdienybę ir tai, kas jiems nekasdieniš-
ka - tai, kas įdomu daugeliui. Taigi bus puikių 
pašnekovų ir šauni vedėjų komanda.

- Ar pati mėgstate gaminti, sukiotis 
virtuvėje?

- Maistą ruošti man patinka tuomet, kai tai 
nėra būtinybė. Jei tai taptų kasdienybe, reikėtų 
nuolat gaminti neišlendant iš virtuvės ir neat-
sitraukiant nuo puodų, taip malonu nebūtų. Ka-
dangi gaminu ne kasdien, galiu mėgautis pro-
cesu, improvizuoti. Virtuvė - erdvė, kurioje su 
šeima gerai leidžiame laiką. Su dukrele (šešerių 
Elze - red. past.) nuolat kartu bandome gamin-
ti, išbandyti kažką naujo. Ji jau tapo tikra virtu-
vės šefe, su vyru nuolat vertiname jos gebėji-
mus, ragaujame, ką ji pagamina. (Juokiasi). 

- Ar pati ieškote idėjų kulinarinėse 
knygose ar laidose?

- Žinoma, ir iš knygų, ir iš laidų, o kartais 
ir iš filmų. Jei pamatau ką nors, kas labai gardžiai 
atrodo, bandau pasigaminti namuose. Žinoma, 
kartais pavyksta, kartais ne, tačiau gaminimo 
procesas visada suteikia džiaugsmo, suburia 
šeimą, o kartais tampa tradicija, pavyzdžiui, sek-
madienį išsikepti obuolių pyragą ar panašiai.

- Turite firminių savo patiekalų?
- Taip - netikras zuikis, kuris dažniausiai 

puikiai pavyksta ir jau yra pamėgtas šeimos 

draugų, taip pat tortas iš varškės, kondensuo-
to pieno, sausainių ir džiovintų slyvų. Šį tor-
tą įvairiais pabarstukais ar sausainiais puošia 
mano dukra, tad dažniausiai jis būna labai ska-
nus ir kiek pašėlęs.

- Minėjote, jog maisto  gamyba nėra 
kasdienybė, ar dažnai tenka pietauti 
mieste?

- Abu su vyru dirbame, tad ne visuomet 
lieka laiko maisto gamybai. Tačiau mums su 
šeima patinka pavalgyti ir mieste, savo pa-
mėgtose kavinėse ar restoranuose, kuriuose 
patiekiamas skanus bei kokybiškas maistas. 
Stengiamės išlaikyti balansą tarp namuose ir 
kavinėse pagaminto maisto.

- Kurios šalies virtuvė labiausiai pa-
tinka?

- Nesu pamišusi dėl vienos konkrečios ša-
lies virtuvės. Man patinka ir kinų, ir indų vir-

tuvė. Man patinka ir lietuviška virtuvė, mielai 
valgome cepelinus, pasigaminame kugelio ar 
tradicinių iš mano močiutės išmoktų patieka-
lų, pavyzdžiui, „sirnykų“ - varškėčių, keptų 
orkaitėje. Žinoma, išvykusi į užsienį visuomet 
stengiuosi paragauti vietos virtuvės patiekalų.

- Teko ragauti ko nors labai egzotiško 
ar neįprasto?

- Vasarą buvau Armėnijoje, kur filmavausi 
filme „Paskutinis gyventojas“. Vienos scenos 
metu man reikėjo valgyti tradicinę sriubą, ku-
rią armėnai laiko savo virtuvės šedevru ir tei-
gia, kad tai pati skaniausia sriuba pasaulyje. 
Atėjus į filmavimo aikštelę sriuba jau buvo 
paruošta, man beliko tiesiog vykdyti režisie-
riaus nurodymus. Pažvelgusi į lėkštę išvydau 
kažką panašaus į pašildytą kefyrą, su paviršiu-
je plaukiojančiu sviestu ir žolelėmis, kaip vė-
liau supratau, tai buvo rūgštynės. Ir vaizdas, 
ir patiekalo skonis buvo ganėtinai keisti... 

Sandra: virtuvė - erdvė, kurioje 
su šeima gerai leidžiame laiką

Sandrai Daukšaitei-Petrulėnei 
virtuvėje labai patinka 
improvizuoti, o įkvėpimo ji 
semiasi ir iš filmų 

tV3 nuotr.

Talentinga kino ir televizijos serialų aktorė Sandra daukšaiTė-PeTrulėnė (34) 
nuo šiol sekmadienio rytais su žiūrovais sveikinsis kaip atsinaujinusios kulinarinės 
laidos „Virtuvės istorijos“ vedėja. Tai  ne pirmas kartas, kai Sandra išbando save  
tokiu amplua, tad aktorės tai nė kiek negąsdina. Ji pažada daug gardžių receptų  
ir šiltų pokalbių, o „laisvalaikio“ skaitytojams ji atskleidžia, kokiais patiekalais 
džiugina draugus ir ką įdomaus teko ragauti viešint užsienyje.
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 20.30  Muzikinis 
 gimtadienis

 20.30  Labanaktukas 18.50  Duokim garo! 17.15  24 valandos 16.30  Vilnius gyvai

 TV8
6.30 Gardu Gardu. 7.00 TV Pagalba (N-7). 
8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.35 „Šuny-
čiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 11.05 
Filmas šeimai „Ir vis dėlto tave myliu“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 Filmas šeimai „Skaityti, rašyti ir 
mylėti“ (N-7). 22.50 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 
0.50 Gydytojai (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 damos“. 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, 9.20 
Labas rytas. 10.05 Gyvenk sveikai! 11.20, 12.20 
„Nėštumo testas“. 12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 
14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.50, 3.10 Mados nuosprendis. 17.50 Lauk manęs. 
18.45 Jumorina. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 
21.05 Stebuklų laukas. 22.15 „Izmailovo parkas“. 
23.55 Vakaras su Urgantu. 0.45 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.30 Žinios. Maskva. 10.55 
„Šeimos detektyvas“. 14.00 Mūsų žmogus. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15, 2.55 Tiesioginis eteris. 
20.00 Humoro laida. 22.05 „Žvaigždės spindi 
visiems“. 0.05 „Mano draugas Ivanas Lapšinas“. 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.40 Rusiškas vairavimas. 8.10, 
14.40 „Gobšumas“. 9.05, 20.25 Kviestinė va-
karienė. 10.00, 18.25 „Šeimos dramos“. 12.50, 
17.30 Tinkama priemonė. 14.40 „Šalis 03“. 
15.35, 1.00 Dar ne vakaras. 16.35 Keista byla. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 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 Ypa-
tingas įvykis. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 11“. 
15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Voratinklis 8“. 22.35 Dauguma. 23.35 „G“ 
laikas su V.Galyginu. 0.05 Kriminalinė Rusija. 

 TV PolonIa
7.55, 19.25 Polonijos reportažas. 8.30 „Pono Ba-
lagano pasakos“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05 
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 
J.Cygano benefisas. 17.20 Myliu kiną. 17.55 Eko-
logijos laida. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kabaretų 
TOP. 20.25 Cafe Historia. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 

 TV1000
7.00 „Norėčiau būti čia“. 8.50 „Urvas“. 12.10 
„Per žingsnį nuo šlovės“. 14.20 „Burleska“. 16.20 
„Gydytojas: Avicenos mokinys“. 19.00 „Geriau-
sias pasiūlymas“. 21.20 „Džesmina“. 23.00 „Joe“.

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Amerikos automobilių 
istorija. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 
9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Aliaska. įlankos mūšis. 14.30 Traukiniu 
į Aliaską. 21.00, 2.50 Diletantas prieš ekspertą. 
22.00, 3.40 Pasaulio keistuoliai. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Katastrofa 
ant ratų. 0.30, 5.45 Kas nutiko vėliau? 1.00 
Derenas Braunas: baimė ir tikėjimas. 1.55 Ne-
paaiškinami reiškiniai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
paslaptys. 14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
16.00 Karai dėl bagažo. 17.00, 2.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 18.00 Šeino Delio priesko-
nių kelionė. 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 „Daktarė 
Emilė Ouvens“ 
(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. 
„Princesė ir  
varlius“.

21.30 Veiksmo f. „Toras. 
Tamsos pasaulis“ 
(N-7).

23.45 Komedija „Namai 
namučiai“ (N-14).

1.30 Komedija „Sėkmės 
džentelmenai“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai burbuliukai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
8.50 Pagalbos skambutis.
9.35 „K11. Komisarai 

tiria“ (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Tėvo nuodėmės“. 
Šeimų dramas prista-
to Dalius Mertinas.

12.05 Tikras gyvenimas. 
„Akimirkos silpnumas“.

13.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 TV serialas „Meilės 
randai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Muzikinė pasaka 

„Kaip princesė 
Natalija su Bjauriu 
charakteriu jaunikio 
ieškojo“. 

23.00 Komedija „Dubleris“.
0.45 Veiksmo trileris 

„Slenkstis“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 

12.00 Žinios.
12.05 Eglutės įžiebimo 

šventė Prezidentūroje.
13.00 Žinios.
13.10 Istorijos detektyvai. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.25 TV serialas „Senis“.
17.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 

18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 „Vario audra“.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Komiškas trileris „Į 

naktį“ (N-14).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Nemunu per Lietuvą“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Misija. Vilnija.

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

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

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

9.15 TV serialas „Galvų 
medžiotojai“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

12.35 TV serialas 
„Muchtaro sugrįži-
mas“ (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 Trileris „Instinktas“ 

(N-14).
23.55 TV serialas „Sausas 

įstatymas“ (N-14).
0.55 TV serialas „Sausas 

įstatymas“ (N-14).
2.00 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

3.10 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Patriotai (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“  
(N-7).

11.45 Sąmokslo teorija 
(N-7).

12.50 Karalius nuogas 
(N-7).

14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.20 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
17.25 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.50 „Miškinis“ (N-7).
19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Muzikinis gimtadienis.
23.00, 3.05 Siaubo f. 

„Septintasis  
ženklas“ (S).

1.00 Veiksmo f. „Tinklas“ 
(N-14).

4.40 Muzikinis gimtadienis.
6.05 „Laukinių kačių nuo-

tykiai“.
6.30 Dar pažiūrėsim.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.05 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Lietuvos baletui - 90. 

Prisiminkime. 
12.10 Šoka R.Krugiškytė ir 

J.Katakinas. 1973 m.
12.20 Baleto šokėja, pedago-

gė Aliodija Ruzgaitė.
12.30 Šoka Leokadija 

Aškelovičiūtė. 1983 m.
13.15 Šoka Maja 

Pliseckaja. 1983 m.
13.30 Baleto solistas 

Vytautas Kudžma.
14.30 Kultūra. Nerijus Juška.
14.50 Šoka Loreta 

Bartusevičiūtė.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 „Lietuvos baletui - 90. 

Baleto aristokratas“.
18.15 Kultūra. Eglė Špokaitė.
18.35 Baletas „Kopelija“. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Linija, spalva, forma.
21.50 DW naujienos.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Kriminalinė drama 

„Visuomenės priešai“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Šoka R.Krugiškytė ir 

J.Katakinas. 1973 m.

23.55  „Sausas 
 įstatymas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
14.00 „Nebylus liudijimas“ 

(N-7).
15.00 „Inspektorius 

Džordžas  
Džentlis. 
Liepsnojantis  
žmogus“ (N-7).

17.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 Detektyvas 
„Brokenvudo 
paslaptys. Kraujas ir 
vanduo“ (N-7).

21.00 „Bekas 4. Audros 
akyje“ (N-14).

22.50 Snobo kinas. 
Komedija „Žmonos 
maištas“ (N-14).

1.00 „Nikita“ (N-7).
1.55 „Karadajus“ (N-7).

6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Beverli Hilsas 

90210“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (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 „Imperija“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Elementaru“ (N-7).
19.00 Red Bull Flying 

Bach.
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 Bušido. KOK 

Pasaulio didžiojo 
prizo turnyras. 
Moldavija, 2015 
(N-14).

1.35 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.25 „Greislendas“ (N-14).
3.15 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).
4.05 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.00 „Kontinentų 
kelionė“.

12.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

13.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

14.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

15.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.00 80 traukinių aplink 
pasaulį.

16.30 Reidas.
17.00 Pasaulis pro 

traukinio langą.
18.00 „Trauma“ 

(N-7).
19.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 „Meilė ir šokiai“.
22.55 Balticum TV 

žinios.
23.25 „Šimtametis, 

kuris išlipo  
pro langą ir dingo“ 
(N-14).

„SKAITYTI, RAŠYTI IR MYLĖTI“
Filmas šeimai. JAV. 2013.
Režisierius: Ernie Barbarash.
Vaidina: Eric Mabius, Virginia 
Williams, Stefanie Powers.

Aktorių Veiną finansiškai vis dar 
remia tėvai, nes pagrindinius pel-
ningus vaidmenis gauti ne taip ir 
paprasta. Galiausiai tėvas meninin-
ką įtikina bent laikinai užsidirbti iš 
mokytojavimo. 

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

Los Andžele sprogus atominei 
bombai, laikydamasis vyriausybės 
tarnybos nurodymų, Bredas užsi-
barikaduoja savo namuose. Jam 
nesiseka prisiskambinti žmonai 
Leksi į darbą paklausti, ar ji saugi. Ir 
štai Leksi išdygsta prie namų durų. 

gruodžio 4 d. 

 23.25  „Šimtametis, kuris 
išlipo pro langą ir dingo“

 18.00  „Elementaru“ 10.00  „Vedęs ir turi 
 vaikų“

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 
17.25, 22.55 Banginių karai. 8.15, 23.50 Aligatorių 
tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Šunų 
gelbėtojai. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Daktaras Džefas. 16.30 Čarlis ir Džesika. 18.20, 
22.00 Upių pabaisos. 20.10 Riaumoti su liūtais. 

 SPoRT1
8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempiona-
tas. 2 etapas. Vyrai. 8.30, 20.30 Šiuolaikinės pen-
kiakovės čempionatas. 2 etapas. Moterys. 9.00 
Ispanijos „Endesa“ lygos 7 turo apžvalga. 9.30 
KOK World series. Bušido kovos. 12.00 Rusijos 
„Premier league“. „Amkar“ - CSKA. Vakar. 14.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „PSV 
Eindhoven“. 2015-10-04. 16.00 NBA krepšinio 
lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Indianos „Pacers“. 
2015-11-08. 18.00 Rusijos „Premier league“. 
„Lokomotiv“ - „Ural“. 21.00 Ispanijos „Endesa“ 
lygos 8 turo apžvalga. Premjera 21.30 KOK World 
series. Bušido kovos. Premjera. 24.00 „M1 Iššū-
kis“. Anglija - Rusijos „Russian Legion“. Kovinis 
sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. JAV rytai - Rusijos 
„Russian Legion“. Kovinis sportas. 2.00 Boksas. 
Profesionalų kovos. 4.00 Rusijos „Premier lea-
gue“. „Amkar“ - CSKA. 2015-11-03. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. KHL. „HC Sochi“ - Rygos 
„Dinamo“. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Brose Bas-
kets“ - CSKA. 10.55 Golfas. Europos turo savaitės 
apžvalga. 11.25 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
„Yugra“. Tiesioginė transliacija. 14.00 Krepšinis. 
Eurolyga. „Real“ - „Fenerbahce“. 15.50 Boksas. 
16.35 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Li-
moges“. 18.25 Ledo ritulys. KHL. SKA - „Traktor“. 
Tiesioginė transliacija. 20.55 Krepšinis. Euroly-
ga. „Darussafaka“ - „Unicaja“. 22.55 Krepšinis. 
Eurolyga. „Panathinaikos“ - „Barcelona“. 23.45 
Krepšinis. Eurolyga. „Crvena Zvezda“ - „Chimki“. 
1.35 Futbolas. Premier lygos apžvalga.  

 EuRoSPoRT
6.00, 8.30, 14.00, 18.00, 0.30 Angliškasis bi-
liardas. Didžiosios Britanijos čempionatas. 7.00 
Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurė Suomijoje. 
9.30, 13.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Švedijoje. 
10.30, 11.55 Futbolo apžvalga. 10.35 Futbolas. 
JAV profesionalų lyga. 11.00 Lotynų Amerikos fut-
bolo apžvalga. 11.30 FIFA futbolo apžvalga. 12.00 
Sporto linksmybės. 18.45 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje. 19.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė JAV. 21.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė Kanadoje. 23.00 
Jojimas. Europos meistrų rungtynės Prancūzijoje. 

„DuBLERIS“
komedija. Rusija. 2013.
Režisierius: Jevgenij Abyzov.
Vaidina: Kristina Asmus, Aleksandr Reva, Liudmila Artemjeva.

Šlovę pelnęs Rusijos aktorius Igoris Uspenskis vieną dieną internete 
pamato save patį, reklamuojantį masažo paslaugas. Pasirodo, vaikinu-
ko iš reklamos vardas yra Seva, jis iš tiesų masažuotojas ir yra kaip du 
vandens lašai panašus į šou žvaigždę. Igoris greitai sumeta, kaip išpešti 
naudos iš šio neįtikėtino atradimo.

„ToRAS. TAMSoS PASAuLIS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Alan Taylor.
Vaidina: Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Tom Hiddleston.

Prieš tūkstančius metų tamsos elfai 
dėjo visas pastangas, kad mūsų pla-
netą paskandintų amžinoje naktyje. 
Asgardo kariai sustabdė juos, bet 
piktavalis vadas Malekitas pabėgo, 
kad sulauktų palankios progos atakai. 

TV8
21.00

TV3
21.30

LNK
0.45

LNK
23.00

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 Gardu Gardu.
11.00 Nuotykių komedija 

„Nepaprasta kelionė 
namo“.

12.45 Drama „Gatvės 
šokiai“ (N-7).

14.45 Nuotykių f. 
„Kengūriukas 
Džojis“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Vienas 

namuose“ (N-7).
21.35 Veiksmo f. „Greiti ir 

įsiutę“ (N-7).
23.50 Siaubo trileris 

„Lemtingas  
posūkis 2.  
Aklavietė“ (S).

1.45 Veiksmo drama 
„Traukinys į Jumą“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Žuviukai 

burbuliukai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris II“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio 
šou“.

9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Karlsonas 

sugrįžo“.
9.55 „Atgal į jūrą“.
12.00 Komedija 

„Denis - grėsmė 
visuomenei“.

14.00 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos 

superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 „Sniego karalienė“.
21.05 Veiksmo 

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

23.10 Veiksmo trileris 
„Stebėtojų lyga“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.50 Emigrantai.
7.45 „Mažasis princas“.
8.10 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

8.35 „Vakavilis“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00, 1.00 „Didieji pasau-

lio išradimai“. 5 d. 
12.55 Žinios.
13.00, 1.45 „Pasaulis gyvū-

nų akimis“. 3 d. 
14.00 Sveikinimų koncertas.
15.40 Mokslo ekspresas.
16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Lietuva gali.
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 

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 

„Išmuštieji iš vėžių“.
0.55 Trumposios žinios.

 23.05  „Išmuštieji iš 
 vėžių“

 10.30  Gardu Gardu

ŠeŠtadienis

„NENUORAMOS“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius: Gus Van Sant.
Vaidina: Henry Hopper, Mia Wasikowska, Jane Adams.

Paauglė Anabela nepagydomai serga. Tačiau ji kaip įmanydama stengiasi 
susidoroti su mirties grėsme. Enokas - Anabelos bendraamžis. Jis keistas 
paauglys, mėgstantis lankytis laidotuvėse. Tai savotiška terapija, per kurią 
Enokas stengiasi susidoroti su skaudžia netektimi. Nuolatinis Enoko žygių 
palydovas - Hirošis, Antrojo pasaulinio karo japonų lakūno vaiduoklis.

rekomenduoja

„GREITI IR ĮSIUTĘ“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 2001.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Paul Walker, Jordana 
Brewster, Vin Diesel.

Naujokas policininkas Brajanas 
gauna slaptą užduotį - įsilieti į 
lenktynininkų komandą ir ištirti 
brangakmenių vagystę. Jis ne-
sunkiai randa bendrą kalbą su ko-
mandos vadovais. Deja, Brajanas 
nepatinka keliems gaujos nariams. 
Negana to, jis pamilsta merginą. 
Apsimetinėti ir sekti savo naujus 
draugus darosi vis sudėtingiau.

„MIRTINA DVIKOVA“
Veiksmo filmas. Vietnamas. 2009.
Režisierius: Le Thanh Son.
Vaidina: Thanh Van Ngo, Johnny 
Nguyen, Hoang Phuc Nguyen.

Samdoma žudikė turi įvykdyti 
visus ją pasamdžiusio šefo įsaky-
mus, kad išlaisvintų įkaite paimtą 
savo dukrelę. Ji rengiasi pavojin-
gai užduočiai, todėl nusisamdo 
padėjėjų. Netikėtai įsiplieskia jos 
ir vieno iš samdinių meilė... Ta-
čiau jausmai ne tik trukdo atlikti 
užduotį, bet ir gali pakenkti įkaite 
paimtai mažylei...

„STEBĖTOJŲ LYGA“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Zack Snyder.
Vaidina: Malin Akerman, Billy 
Crudup, Jeffrey Dean Morgan.

Veiksmas vyksta 1985 metais, kai 
kažkas ima žudyti superherojus. 
Šie susivienija, kad įveiktų tą, kuris 
nužudė vieną iš jų. Neilgai trukus jie 
atskleidžia pragaištingą sąmokslą, 
dėl kurio gresia pavojus visai žmo-
nijai. Superherojai priversti kautis, 
kad sustabdytų artėjančią pražūtį.

TV3
21.35

 TV8
6.00 Kultūra +. 6.30 Skonio lenktynės. 7.00 
Senoji animacija. 8.00 Beatos virtuvė. 9.00 
„Rezidentai“ (1) (N-7). 11.00 Menų sala. 11.30 
Priešaušrio Lietuva. 12.00 „Šunyčiai patruliai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Šuolis! Lie-
tuva (N-7). 18.00 Tėvas Braunas“ (N-7). 19.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Secret of the 
Whales (1). Germany drama from 2010. 22.50 
Filmas šeimai „Skaityti, rašyti ir mylėti“ (N-7). 
0.30 „Tėvas Braunas“ (N-7). 

 INfO TV
6.30, 10.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 15.00 Autopilotas. 15.30 Apie žūklę. 15.55 
KK2 (N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.00 Panikos 
kambarys. 19.30 „Diktatorių damos“. 20.30 
Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 
Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų kalba. 
22.30 Vakarų efektas. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 
1.00 24 valandos (N-7). 3.00 Bus visko. 3.50 
Valanda su Rūta. 5.05 Mes pačios. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 Grok, mylimas akorde-
one! 7.30 Vaikų klubas. Animacija. 7.50 „Juokingi 
kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.05 „Gudrutės ir 
gudručiai“. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 Idealus re-
montas. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 Skanėstas. 
11.00, 17.00 Naujienos. 11.15 „Nina Ruslanova. 
Programos vinis“. 12.20 „Jumorina“. 13.55, 17.10 
„Išduok, jeigu myli“. 18.10 „Tyrimas parodys“ su 
V.Markinu. 19.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 
20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis. 22.30 
Kas? Kur? Kada? 23.45 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.45, 7.20 „Jei aš būčiau carienė...“ 7.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Naujienos. 7.10, 10.10, 13.20 Žinios. 
8.25 Eismo taisyklės. 9.20 Aleksandras Michailo-
vas. 10.25 „Dvi žmonos“. 11.20, 13.30 „Aš visada 
tavęs lauksiu“. 15.40 Žinios - jėga. 16.35 Svarbiau-
sia scena. 20.00 „Mezaliansas“. 23.50 „Žiogas“. 

 REN
7.25 Kviestinė vakarienė. 11.55 Slaptosios teri-
torijos. 13.50 „Lemtingi skaičiai“. 15.40 „V ir M“. 
16.40 Pažink mūsiškius! 17.30 Rusiškas vairavi-
mas. 18.25 Žiūrėti visiems! 19.30 „Jumorina“. 
21.20 „Šamanė“. 23.00 „Keleivis be bagažo“. 

BTV
22.10

 16.00  Beatos virtuvė

TV1
22.50

LNK
23.10
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7.05 Amerikos 
talentai.

9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Penktoji 

pavara.
11.00 Pasaulio 

rasto kėlimo  
čempionatas 
Lietuvoje.  
2015 m.

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“ (1) (N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė 
kaukė.

22.10 Veiksmo f. 
„Mirtina  
dvikova“  
(N-14).

0.15 Siaubo trileris 
„Kasyklos“ (S).

2.10 Bamba TV 
(S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kelionių vėjai. 

Turkija.
7.55 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.30 „Vera. Mažasis 

Lozorius“  
(N-7).

13.30, 15.20 Muzikinis 
gimtadienis.

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Žinios. Orai.

15.55 VO Gelbėkit 
vaikus.  
„Už vaikystę“.

16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30 Karalius nuogas 

(N-7).
18.30 „Marionečių šokiai“ 

(N-7).
21.30, 2.05 Veiksmo f. 

„Rolerbolas“  
(N-14).

23.50 Veiksmo f. 
„X kartos  
policininkai“  
(N-14).

3.55 „Vera. Mažasis 
Lozorius“ (N-7).

5.25 Dar pažiūrėsim.
5.55 Ginčas (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Aktorė Nelė Savičenko.
6.45 Laiko portretai. 
7.30 Duokim garo!
9.00 Menora (subtitruota).
9.15 Vilniaus sąsiuvinis.
9.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 

12.00 Krikščionio žodis.
12.15 Didžioji Lietuva. 
12.45 Dr. Virginijus 

Kundrotas. 
13.30 Pasaulio biatlono taurė. 

Vyrų 10 km sprintas. 
15.00 „Geriausi Lietuvos 

neįgalieji sportininkai“.
15.30 „Haudis Gaudis“.
16.00 „Vakavilis“.
16.30 Pasaulio biatlono 

taurė. Moterų 7,5 km 
sprintas. 

17.45 Žinios. Orai).
18.00 Muzika gyvai. 
19.20 „Didžiojo Vilniaus 

Seimo 110-mečiui. 
Atsisveikinimas su 
karūna“.

20.15 Gytis Padegimas.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21. 
21.45 Koncertuojanti 

Europa (subtitruota).
22.30 Naktinis ekspresas.
23.05 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
24.00 Panorama.

6.15 Dienos programa.
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 Natūralioji 

kulinarija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

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).
19.00 Romantinė 

drama „Iš Utos 
Danielos kolekcijos“ 
(N-7).

21.00 „Diktė. Artimi ir 
tolimi“ (N-7).

22.50 Drama 
„Nenuoramos“ 
(N-14).

0.40 „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 Kino aistruoliai 
(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 iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Utenos 
„Juventus“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Vilniaus.

19.00 Nuotykių komedija 
„Krokodilas Dandis“ 
(N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Komedija „Kelionė į 

Ameriką“ (N-7).
0.55 Veiksmo f. 

„Penkiakovė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 „Aristokratai“ 
(N-7).

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 Pasaulis pro 
traukinio langą.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 80 traukinių 

aplink pasaulį.
16.40 „Skrebutis“ 

(N-7).
18.25 „Laukinių vakarų 

Pelenė“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

21.30 „Jausmų namai“ 
(N-7).

22.40 Reidas.
23.10 „Šiąnakt 

tu būsi mano“ 
(N-14).

 12.15  Didžioji Lietuva 18.30  „Marionečių 
 šokiai“ 

 12.30  „Svotai“  16.40  „Skrebutis“  8.45  Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai

TV PROGRAMAgruodžio 5 d. 

 NTV Mir
7.00, 9.00, 12.00, 15.05 Šiandien. 7.20 Apžiū-
ra. 7.50 Pagrindinis kelias. 8.30 Gaminame su 
A.Zyminu. 9.25 Jų papročiai. 9.55 „Kulinarinė 
dvikova“ su Dmitrijumi Nazarovu. 10.55 Buto 
klausimas. 12.25 Aš lieknėju. 13.25 Važiuosime, 
pavalgysime! 14.10 „Badavimas ir pasninkas“. Iš 
S.Maloziomovo ciklo populiarus mokslas „Gyvas 
ir negyvas maistas“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 19.00 Nau-
jos Rusijos sensacijos. 20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 
50 atspalvių. Belova. 22.00 „Geriausi priešai“. 23.55 
Kriminalinė Rusija. 1.00 „Krapivinų byla“. 

 TV PoloNia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per pusry-
čius. 12.00 Polonija užsienyje. 12.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.50, 22.40, 4.30 Sveiki-
nimų koncertas. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Michalas Urbaniakas. 
Niujorkietis pagal pasirinkimą“. 17.00 Kultūrin-
gieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
Žvaigždės, hitai ir istorijos: Č.Niemenas. 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 „Ugniagesiai“. 23.05, 4.50 
„Įsimylėjęs angelas“. 0.55 Provincijos lobiai. 2.45 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
7.00 „Sutrikusi mafija“. 11.00 „Bait“. 13.00 „Norė-
čiau būti čia“. 15.00 „Zulu“. 17.00 „Dvi motinos“. 
19.00 „Loftas“. 21.00 „Mano žmona - ragana“. 
22.50 „Puikus planas“. 0.45 „Sutrikusi mafija“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagaminta? 
7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 20.00 Penktoji pa-
vara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 Relikvijų 
medžiotojai. 10.55, 24.00 Sandėlių karai. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Jukono vyrai. 15.25 Lobių 
ieškotojai. 16.20 Ties riba. 17.15 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 
Edas Stafordas: į nežinomybę. 21.00 Variklių entu-
ziastai su Džimiu de Viliu. 22.00 Prasti inžinierių 
sprendimai. 23.00 Nekilnojamojo turto karai. 

 TraVel
8.00, 14.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbė-
tojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00, 17.00 
Ekstremalios jachtos. 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 Pa-
miršta ir palaidota. 21.00 Kelionė laiku su Brajanu 
Angeriu. 22.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Akvariumų 
verslas. 11.55, 23.50 Pavojingiausios gyvatės 
Kinijoje. 12.50, 22.55, 0.45 Gelbėjant Afrikos 
milžinus. 13.45, 15.35, 1.40, 3.25 Banginių karai. 
14.40, 2.35 Keiko. 17.25, 5.02 Begemotai: nusi-
kaltėlių pasaulio žudikai. 18.20, 5.49 Šamvaris. 
Teisė gyventi laisvam. 20.10 Čarlis ir Džesika. 
21.05 Riaumoti su liūtais. 22.00 Daktaras Džefas. 

 sPorT1
8.00 ATP 250 Winston - Salem open. Vyrų teni-
sas. Finalas. Lukas Rosol - Jerzy Janowicz. 2014 
m. 9.30 KOK World series. Bušido kovos. 12.00 
Rusijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - „Ural“. 
14.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
Finalinis 13 etapas. 2015-11-29. 16.00 NBA krep-
šinio lyga. Los Andželo „Clippers“ - Minesotos 
„Timberwolves“. 2015-11-29. 18.00 KOK World 
series. Bušido kovos. 20.45 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „Vitesse“ - „PSV Eindhoven“. 22.45 Tiesio-
ginė transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „SC Heerenveen“. 23.45 NBA pasaulis. 
Speciali krepšinio laida. 24.00 NBA krepšinio 
lyga. Toronto „Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 
2.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 2.45 
Pasaulio regbio čempionatas. Finalas. Naujoji 
Zelandija - Australija. 2015-10-31.

 ViasaT sPorT BalTic
7.15 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Uni-
caja“. 9.05 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“ - 
„Barcelona“. 10.55 Florbolas. Latvija - Čekija. 
Tiesioginė transliacija. 12.55 Ledo ritulys. KHL. 
„Avangard“ - „Slovan“. Tiesioginė transliacija. 
15.30 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
15.55 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“ - Rygos 
„Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 18.30 Boksas. 
19.00 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 19.25 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Chelsea“ - 
„Bournemouth“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Boksas. Jackas Culcay - Dennisas Hoganas. Tie-
sioginė transliacija. 1.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester United“ - „West Ham“.  

 eurosPorT
6.00 Angliškasis biliardas. Didžiosios Britani-
jos čempionatas. 7.00 Sporto linksmybės. 7.45, 
19.30, 4.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė 
JAV. 8.45, 17.45, 23.15, 1.45 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje. 9.45, 
15.00 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė Norvegijo-
je. 11.00 Slidinėjimas. Pasaulio taurė Norvegijoje. 
13.30, 16.00, 3.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Šve-
dijoje. 21.30, 5.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė Kanadoje. 23.55, 1.30 Jojimas. 24.00 Jo-
jimas. Europos meistrų rungtynės Prancūzijoje.

 12.30  Topmodeliai
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 10.00  Sveikatos kodas  19.30  Aš - laidos 
   vedėjas

 21.00   „Nors mirk 
   iš gėdos“

 

 11.50   „Didžioji sėkmė.
   Didysis filmas“

 14.25  „Mergina 
   iš Alabamos“

 TV8
8.00 Beatos virtuvė. 9.00 „Moterys meluoja geriau“. 
11.00 Mamyčių klubas. 11.30 Kultūra +. 12.00 „Šuny-
čiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“. 15.00 Šuolis! Lie-
tuva. 18.00 „Tėvas Braunas“. 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Afrika. Ten, 
kur kviečia širdis“. 22.55 „Secret of the Whales“. 

 Info TV
7.55 Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2. 10.05, 4.10 Dvi-
račio šou. 11.55, 1.55 Statyk! 12.25, 1.25 Ne vienas 
kelyje. 12.55 Apie žūklę. 13.25 Vakarų efektas. 14.00 
Teleparduotuvė. 14.30 24 valandos. 16.30 Yra, kaip 
yra. 19.30 Diagnozė. Valdžia. 20.30 Panikos kamba-
rys. 21.00 Vakarų efektas. 21.30 „Alfa“ savaitė. 22.00 
Dabar pasaulyje. 22.30 „Diktatorių damos“. 23.30 
Valanda su Rūta. 0.45 Nuo... Iki. 

 PBK
6.15, 0.45 EURONEWS. 6.45, 9.00, 11.00, 14.00 
Naujienos. 6.55 Tarnauju Tėvynei! 7.35 Vaikų klubas. 
8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.25 Fazenda. 
11.20 Sendaikčių turgus. 12.05 Sekmadienio sve-
čiai. 13.05 Izmailovo parkas. 14.25 G.Chazanovo 
benefisas. 16.45 „G.Chazanovas. Be antrakto“. 17.50 
„Vienas prie vieno“. 21.00 Laikas. 23.05 „Metodas“. 
24.00 „Tyrimas parodys“. 1.15 Ekstrasensų mūšis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano hu-
moro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Naujienos. 10.15 Rytinis paštas. 10.55, 
13.15 „Teisė į meilę“. 15.00 „Žydroji paukštė“. 
17.00 „Pareigos. Žmona“. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.00 „Šalies budėto-
jas“. 23.55 „Meilės taikiklyje“. 

 Ren
7.15 Mums net nesisapnavo. 9.55 Pažink mūsiš-
kius! 10.20 Pati naudingiausia programa. 11.15 
„Šamanė“. 12.50 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
15.00 „KGB su smokingu“. 24.00 Z.Prilepino 
muzikinis šou „Druska“. 1.15 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Viskas bus 
gerai! 8.25 Valgome namie! 9.25 Pirmoji pavara. 
10.05 Technikos stebuklas. 10.55 Sodininkų atsa-
kas. 12.20 Medicinos paslaptys. 13.00 „Mūsų „Po-
trebnadzor“. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Savaitės akcentai. 18.00 
„Taškas“. 18.50 „Šamanas 2“. 22.45 Propaganda. 
23.15 „Petrovičius“. 1.15 „Krapivinų byla“. 

 TV PolonIa
8.25 Lenkų valgiai. 8.45, 15.25 R.Rynkovskio kon-
certas „Likimo dovanos“. 9.40 Lenkija su Miode-
ku. 9.50 „Astronariumas“: „Gama blyksniai“. 10.20 
Ekologijos laida. 10.50 Grūdas. 11.20 „Daktaras 
Murekas“. 12.30 Sveikinimų koncertas. 12.50 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.30 Reportažas. 13.45 Prie 
Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.25 Okrasa laužo tai-
sykles. 16.50 Sveikatos ir grožio alchemija. 17.05 
Provincijos lobiai. 17.25 Retromanija. 17.55, 6.40 
Šokantis su gamta. 18.25 Lenkija su Miodeku. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 
19.50 Valstybės interesai. 20.25 Pramoginė laida. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45, 3.40 
„Ranča“. 22.40, 4.40 TV spektaklis „Damos ir 
husarai“. 0.15 Prie Tatrų. 0.35, 6.25 Sveikinimų 
koncertas. 0.55 Valstybės interesai.

 TV1000
9.00 „Žmonos ir meilužės“. 10.50 „Pamišęs dėl 
tavęs“. 12.30 „Gydytojas: Avicenos mokinys“. 
15.10 „Monako princesė“. 17.00 „Šokis hip-
hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 19.00 „Kol 
nenuėjau miegoti“. 20.40 „Norėčiau būti čia“. 
22.30 „Stounas“. 0.20 „Geriausias pasiūlymas“.

 DIscoVeRy 
7.25, 17.15 Nesėkmių garažas. 8.15, 19.05 
Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 10.05 
Nepaprasti inžinierių sprendimai. 10.55 Prasti 
inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 11.50 
Troja. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos 
dėl konteinerių. 14.30 Legendiniai automobiliai. 
15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Rūdžių 
imperija. 18.10 Automobilių perpardavinėtojai. 
20.00 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 21.00, 2.50 
Nuogi ir išsigandę. 22.00, 3.40 Išgyventi drauge. 
23.00, 4.30 Paskui nykstantį pasaulį.

 TRaVel
7.00 Pasaulio keliautojas. 8.00 Naujo būsto 
paieška. 9.00, 14.30 Turto gelbėtojai. 10.00, 
15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Namai 
ant ratų. 12.00, 20.00 Pamiršta ir palaidota. 
13.00 Statybos Aliaskoje. 14.00 Gyvenimas ant 
ežero. 16.00, 21.00 Įdomiausios kelionės mo-
tociklu. 17.00 Sunki kelionė traukiniais. 18.00 
Sunkios kelionės. Indija. 19.00 Šeino Delijos 
kelionė po prieskonių šalį. 22.00 Muziejų 
paslaptys. 23.00, 3.00 Bauginančios vietovės 
Amerikoje. 24.00, 4.00 Kelionė laiku su Bra-
janu Angeriu. 1.00, 5.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 

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 f. „Grįžimas 

namo 2. Pasiklydę 
San Franciske“.

12.45 „Gatvės šokiai 2“ 
(N-7).

14.25 Romantinė komedija 
„Mergina iš 
Alabamos“ (N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. 

Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015. Vedėjas 
M.Starkus.

21.45 Romantinė drama 
„Šimto žingsnių 
kelionė“  
(N-7).

0.10 Romantinė komedija 
„Paskutinis bučinys“ 
(N-14).

2.10 Veiksmo f. 
„Greiti ir įsiutę“ 
(N-7).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

6.55 „Mažieji Tomas 
ir Džeris II“.

7.20 „Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis  
ir stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Madagaskaro 
pingvinai“.

8.35 „Tomo ir Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 Mes pačios.
10.00 Veiksmo ir 

nuotykių f.  
„Audros karys“.

11.50 Komedija 
„Didžioji sėkmė. 
Didysis filmas“ 
(N-7).

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

(N-7).
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 Veiksmo komedija 

„Ponas ir ponia 
Smitai“ (N-7).

0.10 Veiksmo trileris 
„Kunigas“  
(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.
9.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija.

10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Skaistaveidė“.
12.00 Žinios.
12.05 „Laukinė karalystė“. 
13.00 Žinios.
13.05 „Beždžionių pasaulis“.
13.55 „Mis Marpl 3“. 
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.10 Istorijos detektyvai. 
17.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
17.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Pusfinaliai, finalai. 
Tiesioginė transliacija.

Pertraukoje
18.30 Šiandien.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Komedija „Nors mirk 

iš gėdos“ (N-7).
22.40 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio rasto 

kėlimo čempionatas 
Lietuvoje. 2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Dokumentinis f. 

„FAILAI X. Pasaulį 
pakeitusios civiliza-
cijos. Kaip romėnai 
pakeitė pasaulį“.

12.10 „BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. 
Mažyliai“.

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Romantinė drama 
„Kedrų įlanka II“ 
(N-7).

21.00 „Okupuoti“ 
(N-14).

23.00 Trileris 
„Informatorius“ 
(N-14).

2.05 Penktoji pavara.
3.05 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 (N-7).
10.00 Kelionių vėjai. 

Gruzija.
10.30 „Genijai iš 

prigimties“.
11.10 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 VO Gelbėkit vaikus. 

„Už vaikystę“.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
13.25 Ginčas (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 

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

maras. Saugokime 
savo ūkį.

17.35, 2.05, 5.45 
24/7.

18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku (N-7).
21.30 „Platinos karštinė“ 

(N-7).
23.50, 3.55 

Mistinis f. „Pamirštų 
daiktų namai“ (S).

2.50 Viskas. Aišku (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lapšių dvaras. 

Namo portretas.
6.45 Bohemiškoji D.Ibel-

hauptaitės dvasia.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 Europos plaukimo 

čempionatas trumpa-
jame (25 m) baseine. 
Atrankos plaukimai. 
Tiesioginė transliacija.

12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.30 W.Shakespeare’o 

„Globe“ teatras. 
„Romeo ir Džiuljeta“.

15.30 Šventadienio mintys.
16.00 Legendos.
16.50 „Haudis Gaudis“.
17.15 Rusų gatvė.
17.45 Žinios.
18.00 A.Ruseckaitė pristato 

biografinį romaną 
„Žemaitės paslaptis“.

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 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 3 d.

 19.30  Viskas. Aišku

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  4 45

gruodžio 6 d.

 16.55  „Riteris su puse“ 16.00  Crisso Angelo
   iliuzijų pasaulis

 10.30   „Surikatų namai“

 AnimAl PlAnet
6.12, 13.45, 1.40 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 23.50 Pavojingiausios JAV gyva-
tės. 12.50, 0.45 Begemotai: nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 15.35, 3.25 Čarlis ir Džesika. 16.30, 4.15 
Riaumoti su liūtais. 17.25 Gelbėjant Afrikos mil-
žinus. 18.20, 20.10 Banginių karai. 19.15 Keiko. 
22.00 Upių pabaisos. 22.55 Gelbėjant raganosį. 

 SPort1
7.00 KOK World series. Bušido kovos. 9.00 Olandi-
jos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „PSV Eindhoven“. 
Vakar. 11.50 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ -
Ouklendo „Warriors“. 14.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - 
Mursijos „UCAM“. 15.40 Tiesioginė transliacija. 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „Heracles“. 
17.30 Pasaulio ištvermės lenktynių čempionatas. Fi-
nalinis etapas. 18.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 20.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Manre-
sos „ICL“ - „FC Barcelona“. 21.50 NBA pasaulis. 22.05 
„NBA Action“. 22.30 Tiesioginė transliacija. NBA krep-
šinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Fynikso „Suns“. 1.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ 
-Mursijos „UCAM“. 2.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Manresos „ICL“ - „FC Barcelona“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.05 Anglijos Premier lyga. „Watford“ - 
„Norwich“. 8.55 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ -
„Avtomobilist“. Tiesioginė transliacija. 11.40 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 12.10 Pre-
mier lygos apžvalga. 13.10 Florbolas. Vokietija -
Latvija. Tiesioginė transliacija. 15.00, 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Ak Bars“ - Rygos „Dinamo“. 17.00, 
2.50 Boksas. Jackas Culcay - Dennisas Hoganas. 
17.55 Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Li-
verpool“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Florbolas. 
Latvija - Čekija. 21.30 Florbolas. Vokietija - Latvi-
ja. 23.00 Anglijos Premier lyga. „Newcastle“ - „Li-
verpool“. 0.50 KHL. „Admiral“ - „Avtomobilist“. 

 euroSPort
6.00, 7.25 Futbolo apžvalga. 6.05, 22.45 Futbolas. 
JAV profesionalų lyga. 6.30 Lotynų Amerikos 
futbolo apžvalga. 7.00 FIFA futbolo apžvalga. 
7.30, 12.00, 14.30, 17.30 Biatlonas. Pasaulio 
taurė Švedijoje. 8.45, 15.45 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje. 9.45, 
15.15 Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė Norvegi-
joje. 11.00, 12.45 Slidinėjimas. Pasaulio taurė 
Norvegijoje. 18.30, 21.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė JAV. 19.45 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė Kanadoje. 1.00 Angliškasis biliardas. 
Didžiosios Britanijos čempionatas.

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 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Komedija 

„Čia - ne aš, tai - jis“ 
(N-7).

18.25 „Derenas Braunas. 
Padangių didvyris“ 
(N-7).

19.40 Deividas Bleinas. 
Tikrovė ar magija 
(N-7).

21.00 „Diktė. Tikslai ir 
priemonės“ (N-7).

22.50 Siaubo trileris 
„Emilės Rouz  
egzorcizmas“ (N-14).

1.10 „Derenas Braunas. 
Padangių didvyris“ 
(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 Kino aistruoliai 

(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 iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos.

19.00 Komedija 
„Paskutinis jaunikio 
išbandymas“ (N-7).

21.10 Be stabdžių (N-14).
21.40 TV3 žinios.
22.40 Trileris 

„Nuo sutemų iki  
aušros 3. Budelio 
dukra“ (N-14).

0.25 Fantastinė drama 
„Išgyvenimas“ 
(N-14).

1.20 „Pavojingiausias 
karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kontinentų 
kelionė“.

10.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

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 „Plėšikų vadas“ 

(N-7).
16.55 „Riteris su puse“ 

(N-7).
19.00 „Vienos šeimos 

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

priežastys  
ir pasekmės“.

21.00 „Nauja pradžia“ 
(N-7).

22.40 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.10 „Likimo ietis“ 
(N-7).

0.10 „Trauma“ 
(N-7).

„PonAS ir PoniA SmitAi“
Veiksmo komedija. JAV. 2005.
Režisierius: Doug Liman.
Vaidina: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn.

Džonas ir Džeinė - sutuoktiniai. Jie gyvena ramiame apsnūdusiame prie-
miestyje ramų šeimyninį gyvenimą. Tačiau jie abu turi ypatingų paslapčių. 
Ir Džonas, ir Džeinė gyvena antrąjį - slaptą - gyvenimą. Džonas ir Džeinė - 
samdomi žudikai. Viskas pasikeičia, kai Džonas ir Džeinė gauna naujus už-
sakymus. Juos pasamdo konkuruojančios profesionalių žudikų grupuotės.

lnK
21.45

„nuo SutemŲ iKi  
AuŠroS 3. BuDelio DuKrA“
Trileris. JAV. 2000.
Režisierius: Paul Pesce.
Vaidina: Marco Leonardi, 
Michael Parks, Temuera Morrison.

XX a. pradžioje pašėlęs plėšikas Džo-
nas Madridas už daugybę nusikalti-
mų Meksikoje nuteisiamas myriop. 
Išsisukęs nuo kartuvių, pagriebęs 
gražuolę budelio dukrą, jis pabėga.

„PASKutiniS BuČinYS“
romanTinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Tony Goldwyn.
Vaidina: Zach Braff, Jacinda 
Barrett, Casey Affleck.

Maiklas - 29-erių architektas, vis dar 
nežinantis, ko nori šiame gyvenime, 
tačiau jaučiantis, kad nėra pasiruo-
šęs sukurti šeimą. Tačiau kai jo mer-
gina Džena praneša esanti nėščia, 
vyrukas nusprendžia vesti ją prie 
altoriaus ir prisiimti atsakomybę.

„inFormAtoriuS“
Trileris. JAV. 1999.
Režisierius: Michael Mann.
Vaidina: Al Pacino, Russell 
Crowe, Diane Venora.

Populiarios televizijos laidos ve-
dėjas įkalba savo laidoje dalyvauti 
Džefrį Viganą, kuris gali atskleisti 
tiesą apie cigarečių kompanijos 
aferas. Džefris nutarė demaskuoti 
savo darbdavius.

tV6
22.40

BtV
23.00

tV3
0.10

rekomenduoja



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Daktarė 

Emilė Ouvens“ (N-7).
10.55 Komedija „Vienas 

namuose“ (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“.
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 TV serialas „Kerštas“.
23.30 Kriminalinė drama 

„Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“.

0.30 TV serialas „Detektyvas 
Bekstriomas“ (1).

1.25 TV serialas 
„Amerikiečiai“.

2.15 TV serialas „CSI 
kriminalistai“ (N-14).

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

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.40 Komedija „Denis - 
grėsmė visuomenei“.

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

13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.00 TV serialas „Meilės 
randai“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.15 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...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.00 Veiksmo trileris „15 
šlovės minučių“ 
(N-14).

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

1.35 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

2.35 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 Bėdų turgus.
12.00 Žinios.
12.05 Savaitė.
13.00 Žinios.
13.10 Istorijos detektyvai. 
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 „Šlovės dienos“ (N-7).
24.00 „Chruščiovas 

Amerikoje“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 19.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 22.30  „Kerštas“  21.00  „Visi vyrai - 
 kiaulės...“

Pirmadienis

 TV8
7.40 Vilnius gyvai. 8.35 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Se-
noji animacija. 11.05 „Afrika. Ten, kur kviečia 
širdis“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 
„Pasmerkti“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos 
klubas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. 
Kelias namo“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Drama „Debesys virš 
Zomerholmo“ (N-7). 22.55 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7). 0.55 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 Pani-
kos kambarys. 8.00, 11.55 „Alfa“ savaitė. 8.30 
Diagnozė. valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... 
Iki. 11.00 Valanda su Rūta. 12.25 „Diktatorių 
ponios“. 13.20 Panikos kambarys. 13.45 Va-
karų efektas. 14.20 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 pa-
saulyje. Žinios rusų kalba. 22.30, 2.30 Info 
diena. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.25 
Labas rytas. 10.20 Gyvenk sveikai! 11.35, 12.20 
Šiandien vakare. 12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 
14.00 „Šalis ant „ratų“. 15.05 Vyriška/Moteriška. 
16.50 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos 
laikas. 21.05 „Nėštumo testas“. 23.25 Vakaras su 
Urgantu. 23.55 Pozneris. 0.50 EURONEWS.

 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 
„Raja žino“. 23.00 Sąžiningas detektyvas. 23.55 
Rusija be teroro. Tatarstanas. 1.20 „Spąstai“. 

 Ren
7.10 „Fiksikai“. 7.55 Rusiškas vairavimas. 8.20 
„Gobšumas“. 9.10, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.05, 18.25 Šeimos dramos. 11.00 Mums net 
nesisapnavo. 13.35 Pati naudingiausia progra-
ma. 14.30 „Šalis 03“. 15.30 Dar ne vakaras. 16.30 
Keista byla. 17.30 Tinkama priemonė. 21.25 
Slaptosios teritorijos. 23.20 Žiūrėti visiems! 

„KaIP IŠSISUKT ĮVYKDŽIUS ŽMoGŽUDYSTĘ“
Kriminalinė drama. JAV. 2014.
Režisierius: Peter Nowalk.
Vaidina: Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch.

Jauni, ambicijų kupini Midltono teisės mokyklos studentai svajoja apie 
teisininko karjerą. Jie tikisi sakyti pribloškiančias kalbas prisiekusiesiems ir 
apginti visus nekaltuosius. Tačiau aštraus proto bebaimė profesorė jiems 
parodys visai kitą juristų gyvenimo pusę. Kaip diskredituoti liudytojus, atrasti 
naują įtariamąjį, paslėpti įkalčius ir net kaip... išsisukti įvykdžius žmogžudystę.

TV3
23.30

„DeTeKTYVĖ DŽonSon“
TV serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Rick Wallace, 
Arvin Brown.
Vaidina: Kyra Sedgwick, Corey 
Reynolds, Jonathan Kimble 
Simmons.

Los Andželo detektyvė Brenda Lei 
Džonson - CŽV mokyklą baigusi pa-
reigūnė, vadovaujanti šio didmiesčio 
policijos Ypač sunkių nusikaltimų 
skyriui. Jos tiriamos bylos išskirtinės, 
o nusikaltėliai neprognozuojami ir la-
bai pavojingi. Neeilinė detektyvės as-
menybė šokiruoja jos kolegas vyrus.

„DeBeSYS VIRŠ 
ZoMeRHolMo“
drama. Vokietija. 2006.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Stephanie Kellner, 
Hendrik Duryn, Martina Servatius.

Vaikų slaugytoja Brita Kating ketina 
mesti savo darbą Stokholmo ligo-
ninėje, kad galėtų skirti visą laiką 
medicinos studijoms. Šie ketinimai 
nepatinka Britos vaikinui. Dvejo-
jančią Britą ketindama prablaškyti 
draugė pakviečia kartu keliauti į 
vaizdingą dvarą, kuriame ši planuoja 
fotografuoti rožes. 

„15 ŠloVĖS MInUČIŲ“
VeiKsmo Trileris JAV, Vokietija. 2001.
Režisierius: John Herzfeld.
Vaidina: Robert De Niro, 
Edward Burns, Kelsey Grammer.

Du gerai žinomi nusikaltėliai Emilis ir 
Olegas iš Prahos atvyksta į Niujorką. 
Čia jie nustemba sužinoję, kad vietos 
vagys ir žudikai yra tik ros Amerikos 
garsenybės. Emilis ir Olegas įsitikinę, 
kad, pardavę žiniasklaidai tokią doku-
mentinę dramą, taptų turtingiausiais 
visų laikų Amerikos nusikaltėliais.

BTV
18.25

lnK
22.00

rekomenduoja

TV8
21.00
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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).

12.35 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 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(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 ir nuotykių f. 

„Žemės branduolys“ 
(N-7).

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

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

2.15 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Žinios.
8.00 Kaimo akademija.
8.35 Vantos lapas.
9.05 Šiandien kimba.
9.35, 14.50 „Iššūkis“ (N-7).
11.45 24/7.
12.50 Dokumentinis f. „Lau-

kinių kačių nuotykiai“. 
14.00 Šiandien kimba.
14.35 TV parduotuvė.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - inovacija.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.50, 0.20 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis (N-7).
21.30 Nuoga tiesa. 

Tiesioginė debatų 
laida (N-7).

23.20 Vaivos pranašystės.
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

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

2.55 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

3.25 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

4.35, 6.25 Gamink svei-
kiau!

5.00, 6.05 Dokumentinis f. 
„Tigrų sala“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. Vy -

tautas V.Landsbergis. 
7.00 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.30 W.Shakespeare’o 

„Globe“ teatras. 
„Romeo ir Džuljeta“. 
D.Britanija. 2010 m. 

15.20 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 IQ presingas.
18.15 „Lilehameris 3“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Koncertuoja 

J.Obraz cova, 
Z.Sotkilava, S.Jo nu -
šaitė, V.Vyšniauskas. 

21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komiška drama 

„Išmuštieji iš vėžių“.
0.15 Dabar pasaulyje
0.45 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Koncertas 
„Bel canto“. 

1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 4“ (N-7).
4.15 Šventė Kvėdarnoje 

2015. 
5.15 Šoka Maja Pliseckaja. 

6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.50 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

14.20 Paprastai, skaniai, 
itališkai.

14.50 „Brokenvudo 
paslaptys. Kraujas ir 
vanduo“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

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

21.00 Komedija „Marlis ir 
aš“ (N-7).

23.20 Kriminalinis trileris 
„Suvilioti nepažįsta-
mąjį“ (N-14).

1.25 „Nikita“ (N-7).
2.20 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (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).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Imperija“ (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 f. „Kapų 
išniekintojai“ (S).

1.00 Komedija „Geras 
patarimas“ (N-14).

2.35 „Greislendas“ 
(N-14).

3.25 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.15 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių  
apžvalga.

9.30 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

10.30 Svajonių kruizai.
11.30 „Trauma“ (N-7).
12.30 „Mėlynasis 

tigras“.
14.10 Kas paleido 

šunis?
14.40 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.55 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės  
įvykių apžvalga.

16.25 „Bėk!“ (N-7).
18.00 Keisčiausi 

pasaulio  
restoranai.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės  
įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“.
21.30 „Broliai“ (N-7).
23.50 „Jausmų namai“ 

(N-7).

 22.00  Euromaxx 21.30  Nuoga tiesa 12.35  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 20.30  „Ieškotojas“ 17.00  „Kobra 11“  16.45  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

TV PROGRAMAgruodžio 7 d. 

 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 Apžvalga. Ypatingas 
įvykis. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Delta“. 20.35 „Maras“. 22.40 „Dienos anatomija“.

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50 
Polonija užsienyje. 12.05 Šokantis su gamta. 
12.35 Savaitraštis.pl. 13.25 Lenkija su Miodeku. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Ranča“. 15.25 Spektaklis „Damos ir husa-
rai“. 17.25 „Naszaarmia.pl“. 17.55 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji PL. 20.25 
Regionų istorija. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Ži-
nios, sportas ir orų prognozė. 21.50 „Tyla prie 
užliejamos pievos“. 23.05 Polonija 24. 

 TV1000
7.20 „Neliečiamieji“. 9.20 „Puikus planas“. 11.10 
„Nekaltybės amžius“. 13.30 „Kol nenuėjau mie-
goti“. 15.05 „Vienas šansas“. 16.50 „Ispangliška“. 
19.00 „Džesmina“. 20.40 „Geriausias pasiūly-
mas“. 22.50 „Stounas“. 0.35 „Nekaltybės amžius“. 

 DiscoVery 
6.10 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia. 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40, 17.40 Amerikos automobilių istorija. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05, 21.00, 2.50 Sun-
kvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30, 16.20 
Išgyventi su Edu Stafordu. 15.25 Edas Stafor-
das. Į nežinomybę. 20.30 Kaip tai pagaminta. 
22.00, 3.40 Nuogi ir išsigandę. 23.00, 4.30 
Vyro nuotykiai Sibire. 24.00, 5.20 Katastrofa ant 
ratų. 0.30, 5.45 Kas nutiko vėliau. 1.00 Trauki-
niu į Aliaską. 1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00 Viešbučių paslaptys ir legendos. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 16.00 Karai dėl ba-
gažo. 17.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
18.00 Neįprastas maistas. 21.00, 3.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 22.00, 4.00 Pramogų 
parkų užkulisiai. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 17.25 
Banginių karai. 8.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 
9.10, 14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 
11.55, 18.20, 22.00 Bondai Byčo veterinaras. 12.50 
Upių pabaisos. 16.30 Riaumoti su liūtais. 20.10 
Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai. 22.55 
Liūtė karalienė. 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.15 NBA krepšinio lyga. Memfio 
„Grizzlies“ - Fynikso „Suns“. Vakar. 9.00, 20.00, 
1.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. 9.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 10.00, 23.15 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Madrido „Real“ - Mursijos „UCAM“. 
Vakar. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vi-
tesse“ - „PSV Eindhoven“. 2015-12-05. 16.00 
Rusijos „Premier league“. „Lokomotiv“ - „Ural“. 
2015-12-04. 18.00 NBA krepšinio lyga. To-
ronto „Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. Vakar. 
20.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 
21.00 NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 
Premjera. 1.30 „Road to glory“. Kovinio sporto 
žurnalas. 2.00 Snukeris. Angliškojo biliardo 
Premier lyga. 3.40 ATP 1000 London. Finalas. 
Jo-Wilfried Tsonga - Roger Federer. 2011 m. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Boksas. Jackas Culcay - Dennisas Hoganas. 
9.25 Florbolas. Latvija - Čekija. 10.55 Florbolas. 
Vokietija - Latvija. 12.25 Florbolas. Švedija - 
Latvija. 14.15 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Karsiyaka“. 16.05 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Newcastle“ - „Liverpool“. 17.55 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 18.25 Ledo ri-
tulys. KHL. „Vityaz“ - CSKA. 21.00 Premier lygos 
apžvalga. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Everton“ - „Crystal Palace“. 24.00 Florbolas. 
Švedija - Latvija. 1.30 Ledo ritulys. KHL. „Ak 
Bars“ - Rygos „Dinamo“. 3.30 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 4.55 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“ - CSKA. 

 eurosPorT
6.15 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 8.00, 0.05, 
5.30 JAV futbolo profesionalų lyga. 9.30 Fech-
tavimas. Didžiojo prizo serija. 10.30 Angliš-
kasis biliardas. Didžiosios Britanijos čempio-
natas. 12.00, 18.00, 2.30 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. 13.30, 19.30, 1.15 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 15.00, 1.00 
Jojimas. 16.30, 20.45 JAV futbolo profesionalų 
lyga. 22.15 Sporto linksmybės. 22.30, 4.00 
Angliškasis biliardas. Didžiosios Britanijos 
čempionatas. 24.00, 0.55 Futbolo apžvalga. 
0.30 Futbolo žvaigždės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.30  „Surasti Lenį“  8.35  Vaivos 
 pranašystės

 13.00  Koncertuoja
 V.Vyšniauskas

 16.35  „Senis“ 9.50  „Ponas ir ponia 
 Smitai“

 6.55  „Simpsonai“

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Debesys virš Zomerholmo“. 
13.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio ir 
Džimio maisto kovos klubas. 17.00 „Laukinu-
kė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Drama „Emos Svenson meilė“. 
22.55 „Sila. Kelias namo“. 0.55 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00 Dviračio šou. 11.25 Panikos kam-
barys. 11.55, 15.50 KK2. 12.30 Beatos virtuvė. 
13.20 Yra, kaip yra. 15.20 Dviračio šou. 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. 9.20 Labas rytas. 9.55 Gyvenk 
sveikai! 11.15, 12.20 „Nėštumo testas“. 12.00, 
13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 Kartu su visais. 
15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 5.10 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 
„Nėštumo testas“. 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, 23.00 Ži-
nios. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Šeimos detektyvas“. 14.00 Mūsų žmo-
gus. 15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis 
eteris. 20.00 „Raja žino“. 0.40 „Klimato karai. 
Per žingsnį nuo prarajos“.

 Ren
7.15 „Fiksikai“. 7.55 Rusiškas vairavimas. 8.20 
„Gobšumas“. 9.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
10.15, 18.30 Šeimos dramos. 11.05 Pasverti 
ir laimingi 3. 13.40, 17.30 Tinkama priemonė. 
14.35 „Šalis 03“. 15.35, 1.05 Dar ne vakaras. 
16.30 Keista byla. 21.25 „Žmonijos lopšys: 
pavogta tiesa“. 23.25 Rusiškas vairavimas. 

 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. Ypatingas įvykis. 13.00 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 14“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.40 „Delta“. 20.35 „Maras“. 
22.40 „Dienos anatomija“. 23.20 „A4 formatas“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25 
„Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per pus-
ryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija už-
sienyje. 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 
„Ugniagesiai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 16.15 Kla-
jūno užrašai. 16.25 „Su gamta kasdien“. 17.00 
Laukiamoji salė. 17.55, 1.45 „Rezidencija“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 22.40, 5.10 Len-
kija 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“. 0.40 
„Komitetas Pivnoje - pasakojimai“. 2.15 „Sudie, 
Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 6.40 Regionų 
istorija. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
4.30 „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“. 
7.10 „Nekaltybės amžius“. 9.25 „Bait“. 11.25 
„Ispangliška“. 13.35 „Mano žmona - ragana“. 
15.15 „Tavo kompanija“. 17.15 „Monako prin-
cesė“. 19.00 „Ieškomiausias žmogus“. 21.05 
„Loftas“. 23.05 „Kol nenuėjau miegoti“. 0.50 
„Mano žmona - ragana“. 3.00 „Bait“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia. 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius 
automobilius. 8.40, 17.40 Amerikos auto-
mobilių istorija. 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 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35 Automobilių kolekcininkai. 
14.30 Dalaso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 
B.Grilsas. Sala. 22.00, 3.40 Edas Stafordas. Į 
nežinomybę. 23.00, 4.30 Vyro nuotykiai Sibire. 
24.00, 5.20 Katastrofa ant ratų. 0.30, 5.45 Kas 
nutiko vėliau. 1.00 Mirtinos salos. 1.55 Upių 
pabaisos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
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 Sunki kelionė traukiniais. 22.00, 
4.00 Sunkios kelionės. Indija. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“.
8.25 TV serialas „Moterys 

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

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

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

„Kobra 11“ (N-7).
23.30 TV serialas 

„Legendos“ (1) (N-14).
0.30 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).
1.25 TV serialas 

„Amerikiečiai“.
2.20 TV serialas „CSI 

kriminalistai“ (N-14).

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

Teksaso reindžeris“.
9.50 Veiksmo komedija 

„Ponas ir ponia 
Smitai“ (N-7).

12.15 „Na, palauk!“ (1).
12.40 „Tomo ir Džerio šou“.
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 TV serialas „Meilės 

randai“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

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

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. 

„Susišaudymas“ 
(N-14).

23.45 TV serialas „Kortų 
namelis“ (1) (N-14).

0.50 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
10.25 Ypatingojo 

Gailestingumo jubilie-
jaus durų atidarymas 
ir Šv. Mišios. 

13.00 Žinios.
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 Nacionalinė ekspedicija 

„Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Karinės paslaptys.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.

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

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

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

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome.
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 TV serialas „Detektyvė 

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

ir Ko“ (N-7).
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Komedija „Surasti 

Lenį“ (N-7).
23.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.30 TV serialas „Detektyvė 

Džonson“ (N-7).
1.25 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
2.40 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Vaivos pranašystės 

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės  
prakeiksmas“ (N-7).

11.45 Muzikinis gimtadienis.
14.00 Dar pažiūrėsim.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - inovacija.
18.00 Reporteris. Orai.
18.50, 0.20 „Miškinis“ (N-7).
19.55 Ginčas (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20 Nuoga tiesa (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

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

2.55 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

3.25 Dokumentinis f. 
„Išgyventi Afrikoje“.

4.35, 6.25 Gamink sveikiau!
5.00, 6.05 Dokumentinis f. 

„Tigrų sala“.

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

J.Obrazcova, 
Z.Sotkilava, S.Jonušaitė, 
V.Vyšniauskas.

14.00 Mokslo ekspresas.
14.15 „Skaistaveidė“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Septynios Kauno 

dienos.
17.50 „Šlovės dienos“ .
18.40 Vilniaus albumas.
19.00 Oratorija apie 

šv. Pranciškų. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Nors mirk iš gėdos“.
0.05 Groja ansamblis 

„Sutartinė“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Neapolietiškos 

dainos. Dainuoja 
Merūnas Vitulskis.
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gruodžio 8 d.

 11.45  Pasaulis pro 
 traukinio langą

 7.00  „Beverli Hilsas 
 90210“

 21.00  „Inspektorius 
 Džordžas Džentlis“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Liūtė ka-
ralienė. 8.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 9.10, 
14.40, 21.05 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 17.25 Liūtė 
karalienė. 16.30 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio 
žudikai. 18.20, 22.00, 1.40 Didžiausi ir blogiausi. 
20.10 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 22.55 
Laukinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 

 SPort1
8.00, 20.00 Autosportas. Pasaulio ištvermės lenk-
tynių čempionatas. Finalinis etapas. Bahreinas. 
8.30, 20.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžval-
ga. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 14 turo apž-
valga. 10.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Ouklendo „Warriors“. 2015-12-06. 12.00, 
24.00 Rusijos „Premier league“. „Amkar“ - CSKA. 
2015-12-03. 14.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „Heracles“. 2015-12-06. 15.30 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 16.00, 
2.00 ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. Finalas. John 
Isner - Dudi Sela. 2014 m. 17.45 NBA pasaulis. 
Speciali krepšinio laida. 21.00 Olandijos „Eredivi-
sie“ lygos 15 turo apžvalga. Premjera. 22.00 NBA 
krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ - Ouklendo 
„Warriors“. 2015-12-06. 

 ViASAt SPort BAltic
6.55 Premier lygos apžvalga. 7.55 Florbolas. 
Švedija - Latvija. 9.25 Florbolas. Pasaulio čem-
pionatas. Atkrintamosios varžybos. Tiesioginė 
transliacija. 11.15 Boksas. Jackas Culcay - Den-
nisas Hoganas. 14.25 Premier lygos apžvalga. 
15.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - „Avtomobilist“. 
Tiesioginė transliacija. 18.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 18.25 Ledo ritulys. KHL. 
„Jokerit“ - „Neftekhimik“. Tiesioginė transliacija. 
21.05 Futbolas. UEFA Čempionų lygos apž-
valga. 21.35 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Wolfsburg“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Eindhoven“ - CSKA. 1.35 Futbolas. UEFA 
Čempionų lygos dienos apžvalga. 

 euroSPort
7.00 Sporto linksmybės. 7.25, 8.20 Futbolo 
apžvalga. 7.30, 15.00 JAV futbolo profesiona-
lų lyga. 7.55 Futbolo žvaigždės. 8.25, 12.00, 
18.00, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. 9.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio taurė. 10.15, 22.30, 4.00 JAV futbolo 
profesionalų lyga. 11.45 Jojimas. 13.30, 19.30, 
5.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 16.30, 21.15, 
1.45 Angliškasis biliardas. Didžiosios Britanijos 
čempionatas. 24.00 Motosportas. TBA. 

6.35 Dienos programa.
6.40 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo 

sprogimo teorija“ 
(N-7).

10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

11.00 „Nikita“ (N-7).
12.00 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
13.50 „Nebylus liudijimas. 

Vaiduokliai“ (N-7).
14.50 „Diktė. Tikslai ir 

priemonės“ (N-7).
16.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.45 „Senojo 

Tilto paslaptis“.
18.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
19.55 „Nebylus 

liudijimas. 
Vaiduokliai“ (N-7).

21.00 Detektyvas 
„Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Bombonešių valanda 
(N-7).

22.55 „Velvet“ (N-7).
0.30 „Nikita“ (N-7).
1.25 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beverli Hilsas 

90210“ (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).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos 

lenktynės (N-7).
16.00 „Imperija“ (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 Veiksmo drama 

„Epidemija“  
(N-14).

0.40 UEFA Čempionų 
lygos apžvalga.

0.55 Kriminalinė drama 
„Ženklelis“ (N-14).

2.45 „Greislendas“ 
(N-14).

3.35 „Bobo užkandinė“ 
(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 Pasaulis 
pro traukinio  
langą.

12.45 Svajonių 
kruizai.

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

14.45 „Kontinentų 
kelionė“.

15.45 „Trauma“ (N-7).
16.45 „Skrebutis“ (N-7).
18.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
22.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Reidas
22.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.30 „Trauma“ (N-7).

„JuDAntiS oBJeKtAS“
Kriminalinis serialas. JAV. 2011.
Režisierius: Jonathan Nolan.
Vaidina: James Caviezel, Kevin Chapman, Michael Emerson.

Milijardierius, IT technologijų genijus Finčas sukuria galingiausią istorijoje 
sekimo kompiuterį, analizuojantį JAV gyventojų duomenis. Jis numato 
ne tik teroro aktus, bet ir sunkius nusikaltimus tarp paprastų žmonių. 
Tačiau pastaroji informacija valdžiai neįdomi. Finčas pasamdo Rysą, 
buvusį desantininką. Kartu jie bando užbėgti už akių nusikaltimams.

BtV
23.35

„SuSiŠAuDYmAS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Michael Davis.
Vaidina: Paul Giamatti, 
Clive Owen, Monica Bellucci.

Paslaptingam Smitui tenka gelbėti 
ką tik gimusį kūdikį, kurio mama 
buvo nužudyta iškart po gimdy
mo. Kodėl vaikas yra žiauraus nu
sikaltėlio Herco taikinys, Smitui dar 
teks išsiaiškinti. lnK

22.00

„ŽenKleliS“
Kriminalinė drama. JAV. 2002.
Režisierius: Robby Henson.
Vaidina: Billy Bob Thornton, 
Patricia Arquette, Sela Ward.

Miestelio šerifas Darlas yra priverstas 
pamiršti savo asmeninį nusistatymą, 
kai jam pavedama ištirti pelkėje rasto 
apatinių baltinių modelio nužudy
mą. Merui pagrasinus perduoti bylą 
kitam, iškyla grėsmė netekti darbo. tV6

0.55

„emoS SVenSon meilĖ“
drama. Vokietija. 2007.
Režisierė: Karola Meeder.
Vaidina: Heide Keller, Karl Heinz
 Vosgerau, Ivonne Schonherr.

Hila yra labai įsimylėjusi ir nekant
raudama laukia vestuvių su Maksu. 
Tačiau besimatuojant vestuvinę suk
nelę Hilą užklumpa abejonės, kad 
viskas vyksta per greitai. Norėdama 
susigaudyti savo mintyse, mergina iš
vyksta į priemiestį pas močiutę Emą. tV8

21.00

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 „Kingas ir Maksvel“ 

(1) (N-7).
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 Nuotykių f. 

„Pasveikink mirtį  
kitą dieną“  
(N-7).

1.15 „Navy NCIS“ (1).

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

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

reindžeris“ (N-7).
9.55 24 valandos (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Meilės testas“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Likimo linija“. 
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Su cinkeliu 

(N-7).
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Kaubojai ir ateiviai“ 
(N-7).

0.25 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.25 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

2.30 „Mentalistas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Emigrantai.
12.00 Žinios.
12.10 Karinės paslaptys.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
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“ 

(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.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.

  

Trečiadienis

„KAUBOJAI IR ATEIVIAI“
Veiksmo trileris. JAV. 2011.
Režisierius: Jon Favreau.
Vaidina: Daniel Craig, 
Harrison Ford, Olivia Wilde.

Filmas apie senuosius Arizonos 
kaubojus, kurių būtį sudrumsčia 
ateiviai. Plieniniai, ryškiomis švieso-
mis žaižaruojantys įtaisai dulkėta-
me kaubojų miestelyje atrodo la-
bai neįprastai ir verčia susimąstyti, 
ką tų laikų žmonės kalbėdavo apie 
ateivius. Visgi šioje gyvenvietėje 
kiekvienas kovoja už save, todėl 
pirmiausia jiems teks susivienyti.

„REKRUTAS“
trileris. JAV. 2003.
Režisierius: Roger Donaldson.
Vaidina: Al Pacino, Colin Farrell,
Bridget Moynahan.

Džeimsas Kleitonas ne toks kaip visi 
CŽV naujokai, tačiau jis vienas pro-
tingiausių absolventų šalyje. Būtent 
tokio darbuotojo Volteris Berkas ir 
ieško. Džeimsas darbą CŽV laiko 
įdomia galimybe gyventi neįprastai. 
Kad taptų CŽV pareigūnu, Džeimsas 
privalo atlaikyti slaptą agentūros 
treniruočių programą. Po jos nau-
jokai tampa užgrūdintais veteranais.

 „PASVEIKINK MIRTĮ  
KITĄ DIENĄ“
Nuotykių filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2002.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Halle Berry, Toby Stephens.

Istorija prasideda įspūdingomis 
lenktynėmis neutralioje zonoje 
tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Veiks-
mas tęsiasi Honkonge, Kuboje ir 
Londone, kur Bondas sutinka dvi 
damas...

LNK
22.00

TV6
23.40

TV3
22.30

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.35 „Šunyčiai patruliai“. 10.05 Senoji animacija. 
11.05 „Emos Svenson meilė“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
Fantastinė drama „Angelų miestas“. 23.15 „Sila. 
Kelias namo“. 1.15 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, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 7.00, 9.25 Labas rytas. 10.00 Gy-
venk sveikai! 11.15, 12.20 „Nėštumo testas“. 14.00 
Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 16.50, 4.45 
Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.10 „Vis-
kas nuo pradžių“. 23.25 Vakaras su Urgantu. 24.00 
„V.Solominas. Tarp Vatsono ir „Žiemos vyšnios“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 12.30, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 11.00 
Pokalbis su D.Medvedevu. 14.00 Mūsų žmogus. 
15.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Raja žino“. 22.00 Specialusis korespon-
dentas. 23.45 „Jie buvo pirmieji. V.Zorinas“. 1.35 
„Spąstai“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 REN
8.00 „Gobšumas“. 8.55, 20.25 Kviestinė vakarie-
nė. 9.55, 18.25 Šeimos dramos. 10.50 Pasverti ir 
laimingi 3. 11.50 Šeimos dramos. 12.45, 17.30 
Tinkama priemonė. 14.35 „Šalis 03“. 15.35, 1.10 
Dar ne vakaras. 16.30 Keista byla. 21.25 Ekstra-
sensų mūšis. 23.30 „Pažink mūsiškius!“ 0.20 
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 Apž-
valga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 14“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Delta“. 20.35 „Maras“. 22.40 „Dienos anatomija“. 
23.20 „A4 formatas“. 1.20 „Nuodėmės sostinė“.

 21.30  Auksinis protas 11.00   „Moderni šeima“  20.20   Su cinkeliu

„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 žmogžudys-
tes ir kitus nusikaltimus. Tėvui Motiejui talkina geriausias jo draugas - 
maršalas Antonijus Čekinis. Tačiau maršalo viršininkui Flavijui Ančešiui 
nepatinka kunigas, kuris kišasi į visus tyrimus.

rekomenduoja

TV1
18.50
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6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

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

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

9.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

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

20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Su 

Naujaisiais, mamos!“ 
(N-7).

23.15 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. Giminės 

prakeiksmas“ (N-7).
11.45 „Laukinių kačių 

nuotykiai“.
12.20 Viskas. Aišku (N-7).
14.00 Kelionių vėjai. 

Gruzija.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 VO Gelbėkit vai-

kus. „Už vaikystę“. 
Speciali laida.

16.25 „Išgyventi Afrikoje“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - inovacija.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

2015/2016. Sankt 
Peterburgo „Zenit“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš Rusijos.

20.50 Dar pažiūrėsim.
21.30 Sąmokslo teorija. 

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

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 

2001 m.
6.35 Kūrybos metas. 

Aktorius ir „Fausto“ 
režisierius Valentinas 
Masalskis.

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.
13.50 „Atsisveikinimas 

su karūna“.
14.45 Didžioji Lietuva. 
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Linija, spalva, forma.
18.10 „Šlovės dienos“ (N-7).
19.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyro rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
„Nyžnij Novgorod“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Klaipėdos.

21.00 „Didžiosios visa-
tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Mokslo sriuba.
22.30 Drama „Kryžiaus 

kelias“ (N-14).
0.15 Dabar pasaulyje.

6.40 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Garfildas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.50 „Nebylus liudijimas. 

Vaiduokliai“ (N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas.  
Kareivėlių mūšis“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

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

21.00 Detektyvas 
„Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Vaikų namai“ (N-7).

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

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Adrenalinas (N-7).
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 „Imperija“ (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).
21.35 UEFA Čempionų 

lygos rungty-
nės. „Bayer 04 
Leverkusen“ -  
„FC Barcelona“. 
Tiesioginė  
transliacija.

23.40 Trileris 
„Rekrutas“  
(N-14).

1.50 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.40 „Greislendas“ 
(N-14).

3.30 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.20 „Tėvynė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Ieškotojas“ 

(N-7).
11.00 „Likimo ietis“ 

(N-7).
12.00 80 traukinių 

aplink  
pasaulį.

12.30 „Tėvai 
už borto“.

13.10 „Riteris su puse“ 
(N-7).

15.15 „7 dienos ir 
naktys su  
Marilyn Monroe“ 
(N-7).

17.00 „Mūsų kaimynai 
Žemėje“.

18.00 „Kontinentų 
kelionė“.

19.00 Svajonių 
kruizai.

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

21.00 „Kapitono duktė“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

0.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgruodžio 9 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Švediška partne-
rystė“. 8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Po-
lonija 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 spal-
vos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Komitetas Pivnoje - pasakojimai“. 16.30 
Kaip tai veikia. Tikrų išradimų istorija (2). 
17.00 Kultūros savaitraštis. 17.55, 1.45 „Re-
zidencija“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Okrasa 
laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 20.25, 6.40 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 „Gyvenimo 
egzaminas“. 0.40 Paprastai. 2.15 „Erelio žen-
klas“. 2.45 Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Haris Poteris ir Azkabano kalinys“. 7.45 
„Diana“. 9.55 „Pamišęs dėl tavęs“. 11.35 
„Mano žmona - ragana“. 13.30 „Puikus pla-
nas“. 15.30 „Sparnuoti padarai“. 17.10 „Imo-
gene“. 19.00 „Pėdsakai“. 21.00 „Labai geros 
mergaitės“. 22.30 „Geriausias pasiūlymas“. 
0.40 „Į stebuklą“. 2.30 „8 MM“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia. 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui kla-
sikinius automobilius. 8.40, 17.40 Amerikos 
automobilių istorija. 9.10, 18.10 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 Peršviesti didžiuosius 
oro uostus. 14.30 Didžiosios statybos. 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, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėto-
jai. 11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų 
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 Pamiršta ir palaidota. 22.00, 4.00 
Prekiautojas lobiais. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

 animal PlaneT
6.12, 16.30, 20.10, 5.49 Šamvaris. 6.36, 0.45 Iš-
kviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 17.25, 22.55, 
3.25 Laukinė prigimtis su D.Salmoniu. 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 Akva-
riumų verslas. 11.00 Šunų gelbėtojai. 11.55 Bondai 
Byčo veterinaras. 12.50 Didžiausi ir blogiausi. 18.20, 
1.40 Negailestingoji Aliaska. 22.00 Liūtų prigimtis. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ 
- Fynikso „Suns“. 2015-12-06. 8.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. 10 laida. 8.30 „Road to 
glory“. Kovinio sporto žurnalas. 9.00 Rusijos „Pre-
mier league“ 17 turo apžvalga. 9.30, 21.30 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Mursijos 
„UCAM“. 2015-12-06. 11.30, 23.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00, 24.00 Rusijos „Pre-
mier league“. „Lokomotiv“ - „Ural“. 2015-12-04. 
14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Manresos 
„ICL“ - „FC Barcelona“. 2015-12-06. 16.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - „PSV Eindhoven“. 2015-
12-05. 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
20.30 „Road to glory“. Kovinio sporto žurnalas. 21.00 
Rusijos „Premier league“ 18 turo apžvalga. Premjera. 
2.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis 
TV šou. 3.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.15 Anglijos Premier lyga. „Eindhoven“ - CSKA. 
9.05 UEFA Čempionų lyga. „Wolfsburg“ - „Man-
chester United“. 10.55 Florbolas. Pasaulio čempi-
onatas. Atkrintamosios varžybos. 12.25 Florbolas. 
Pasaulio čempionatas. Atkrintamosios varžybos. 
Tiesioginė transliacija. 14.25 KHL. Rygos „Dinamo“ -
„Traktor“. 16.25 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 
16.55 Florbolas. Pasaulio čempionatas. Atkrintamo-
sios varžybos. 18.25 KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Ak 
Bars“. Tiesioginė transliacija. 21.10 UEFA Čempio-
nų lygos dienos apžvalga. 21.35 UEFA Čempionų 
lyga. „Chelsea“ - „Porto“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 UEFA Čempionų lyga. „Olympiacos“ - „Arse-
nal“. 1.35 UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 
2.00 KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Ak Bars“.

 eurosPorT
6.15, 11.15, 15.00, 19.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
7.00, 16.30, 21.15, 4.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. 8.00, 13.30, 2.30, 5.00 Angliška-
sis biliardas. Didžiosios Britanijos čempionatas. 9.30 
Motosportas. TBA. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. 12.00, 18.00, 1.20 JAV futbolo profesionalų 
lyga. 23.00, 1.00 Trečiadienio sporto įvykių apžvalga. 
23.05 Sporto žvaigždės. 23.15 Jojimas. Rolex Grand 
Slam. 23.45 Raitelių klubas. 23.50 Golfas. Europos 
turas. 0.20 Golfo klubas. 0.25 Buriavimas. TBA.

 18.10  „Šlovės dienos“ 16.25   „Išgyventi 
   Afrikoje“

 18.25   „Detektyvė 
   Džonson“

 20.30   Keisčiausi
  pasaulio restoranai

 18.00  „Elementaru“ 19.55  „Nebylus liudijimas.
  Sprendimai“
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 15.35  „Prokurorų
   patikrinimas“

 17.20  Lietuva tiesiogiai  18.25   Dainuoja 
   Rimantas Siparis

 21.30  „Amerikos
  gangsteris“

 19.30  Valanda su Rūta 14.30  „Mažoji nuotaka“

 TV8
6.30 TV Pagalba. 8.10 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.10 „Šunyčiai patruliai“. 9.45 Senoji animacija. 
10.45 „Angelų miestas“. 13.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti“. 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Džeimio ir Džimio maisto kovos klubas. 
17.00 „Laukinukė“. 18.00, 22.55 „Sila. Kelias 
namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 Romantinė 
komedija „Neišskiriamos“. 0.55 Gydytojai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.25 Dviračio šou. 11.30 Mes pa-
čios. 11.55 KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.10 
Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos. 15.55 Nuo... 
Iki. 17.00, 22.30, 2.30 Info diena. 21.00 A.Užkalnis 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.40 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.45, 
16.00 Naujienos. 6.45 Animacija. 7.00, 9.25 Labas 
rytas. 10.00 Gyvenk sveikai! 11.15, 12.20 „Viskas 
nuo pradžių“. 14.00 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.50, 4.40 Mados nuosprendis. 17.55 
Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas.  21.10 „Viskas nuo pradžių“. 23.15 
Vakaras su Urgantu. 23.50 „Prieš naktį“.

 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 „Šeimos 
detektyvas“. 14.00 Mūsų žmogus. 15.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Raja žino“. 
22.00 „Dvikova“. 23.45 „Papročių istorija. Liudvikas 
XV’. 1.35 „Spąstai“. 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.50 „Gobšumas“. 8.40, 20.25 Kviestinė va-
karienė. 9.35, 18.25 Šeimos dramos. 12.20 
Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo (su subtitrais). 
14.25 „Šalis 03“. 15.25, 1.10 Dar ne vakaras. 
16.30 Keista byla. 17.30 Tinkama priemonė. 
21.25 A.Čapman paslaptys. 23.20 „V ir M“. 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 
J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Eigulys“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apž-
valga. 13.00 „Sudaužytų žibintų gatvės 09“. 15.20 
„Liejyklos gatvė“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 
„Delta“. 20.35 „Maras“. 22.40 „Dienos anatomija“. 
23.20 „A4 formatas“. 1.20 „Nuodėmės sostinė“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktuali-
jos. 8.25, 2.15 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gy-
venimo egzaminas“. 16.15 „Vilnoteka“. 16.35 
Paprastai. 17.35 „Iki pasimatymo Krokuvoje“. 
17.55, 1.45 „Rezidencija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 1.30, 7.00 Lenkija su Miodeku. 18.55 
Maklovičius keliauja. 19.25, 6.40 Giminės saga: 
Dzedušyckiai. 20.25 Kultūros informacija. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.55, 3.45 „Determinatorius“. 0.40 
„Specialiosios tarnybos“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
4.35 „Haris Poteris ir ugnies taurė“. 7.10 „Stou-
nas“. 8.55 „Tavo kompanija“. 11.00 „Geriausias 
pasiūlymas“. 13.10 „8 MM“. 15.10 „Ieško-
miausias žmogus“. 17.10 „Brangioji pakeleivė“. 
19.00 „Vienas šansas“. 20.55 „Laimė viena ne-
vaikšto“. 23.00 „Loftas“. 1.00 „Moteris juodais 
drabužiais“. 3.00 „Neliečiamieji“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia. 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Kovos dėl konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vai-
ruotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Troja. 
14.30 Nemėginkite pakartoti. 21.00 Nekilno-
jamojo turto karai. 22.00, 3.40 Sandėlių me-
džiotojai 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. 1.55 
Automobilių perpardavinėtojai. 2.50 Nekilnoja-
mojo turto karai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 
Pasaulio keliautojas. 8.00, 13.00, 19.00 Naujo 
būsto paieška. 10.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
11.00, 23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslap-
tys. 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 
Istorinių vietovių paslaptys. 22.00, 4.00 Vaikan-
tis brangenybių. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

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 „Kingas ir Maksvel“ 

(N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva 

(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 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Kaukazo belaisvė, 
arba nauji Šuriko 
nuotykiai“

0.10 „Kaulai“ 
(N-14).

1.10 „Navy NCIS“.

6.30 „Žuviukai 
burbuliukai“.

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

reindžeris“  
(N-7).

9.55 24 valandos (N-7).
11.05 Tikras gyvenimas. 

„Patėvio meilė“. 
12.05 Tikras gyvenimas. 

„Numizmatas“. 
13.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
13.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.00 „Meilės randai“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“  
(N-7).

21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo komedija 

„Taksi 3“  
(N-7).

23.45 „Kortų namelis“ 
(N-14).

0.50 „Sekso magistrai“ 
(N-14).

1.55 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 Gyvenimas.
12.00 Žinios.
12.10 Stilius.
13.00 Žinios.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Kriminalinis trileris 

„Amerikos  
gangsteris“ (N-14).

0.10 Trumposios žinios.
0.15 Durys atsidaro.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 Istorijos detektyvai. 

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas (N-7).

8.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

9.15 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.35 „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 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo komedija 

„Beverli Hilso  
nindzė“ (N-7).

23.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

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

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10 Reporteris.
8.00 Lietuva tiesiogiai.
8.35 Nuoga tiesa (N-7).
9.35 „Miškinis“ (N-7).
10.40 „Jermolovai. 

Giminės prakeiks-
mas“ (N-7).

11.45 „Laukinių kačių 
nuotykiai“.

12.20 Ginčas (N-7).
14.00 „80-ieji“ (N-7).
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Išgyventi Afrikoje“.
17.00 Žinios. Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. 
18.50 Istorinis detektyvas

„Leningradas. 
Pokario gatvės“  
(1) (N-7).

19.55 „80-ieji“ (N-7).
20.30 Karalius nuogas 

(N-7).
21.30 Vaivos pranašystės.
22.30 Reporteris. 
23.20 Užmirštas grožis 

(N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.10, 3.50, 5.20 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Genijai iš prigimties“.
3.25 „Išgyventi Afrikoje“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas. 

Aktorius Arūnas 
Sakalauskas.

7.05 Dainuoja R.Siparis.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Kelias į namus. 

Gytis Padegimas.
13.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

13.45 A.Ruseckaitė pristato 
biografinį romaną 
„Žemaitės paslaptis“.

14.45 Atspindžiai.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Dr. V.Kundrotas. Nuo 

ko priklauso bet kokios 
organizacijos sėkmė. 

18.10 Dainos jūros tema.
18.25 Dainuoja Rimantas 

Siparis. 1982 m.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Aš - laidos vedėjas.
23.45 „Lernavan“.
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 21.00  „Trauma“ 16.00  „Imperija“ 17.45   „Senojo Tilto 
   paslaptis“

6.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

7.40 „Būrėja“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Pingviniuko Lolo 

nuotykiai“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Didžiojo sprogimo 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
12.00 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.50 „Nebylus liudijimas. 

Sprendimai“ (N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Bombonešių  
valanda“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

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

21.00 „Detektyvas 
Kolambas. Žudiko 
autoportretas“ (N-7).

22.55 „Begėdis“ (N-14).
23.55 „Ties riba“ (N-14).
0.50 „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 „Imperija“ (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 Drama „Ruandos 

viešbutis“ (N-7).
0.30 Eurolygos rungtynės. 

Barselonos  
„FC Barcelona“ -  
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

2.05 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

3.00 „Greislendas“ 
(N-14).

3.50 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

4.40 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Keisčiausi 
pasaulio  
restoranai.

10.00 Pasaulis pro 
traukinio langą.

11.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

12.00 „Kapitono 
duktė“ 
(N-7).

14.00 Reidas.
14.30 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.30 „Princesė

ir vargšas“.
17.20 „Tėvai 

už borto“.
18.00 „Vienos 

šeimos istorija“  
(N-7).

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Trauma“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Kapitono 
duktė“  
(N-7).

„TIES RIBA“
Fantastinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Brad Anderson, Frederick Toye.
Vaidina: Joshua Jackson, Anna Torv, John Noble.

Seriale pasakojama apie specialiąją FTB agentę Oliviją Danham, moks-
lininką Valterį Bišopą ir jo sūnų Piterį, kurie stengiasi išsiaiškinti netikėtai 
visame pasaulyje pasirodžiusius anomalius mokslo reiškinius. Tai telepatija, 
nematomumas, reanimacija, nepaaiškinamos genų mutacijos. Kaip antai 
naujagimis kūdikis per kelias valandas visiškai subręsta, pasensta ir miršta.

rekomenduoja

„RUANDOS VIEŠBUTIS“
Drama. Jungtinė Karalystė, 
Italija, Pietų Afrika. 2004.
Režisierius: Terry George.
Vaidina: Don Cheadle, Sophie 
Okonedo, Nick Nolte.

Tai vieno prabangiausių Ruandos sos-
tinės viešbučių valdytojo Polo Rusesa-
baginos istorija. Filmas pasakoja apie 
eilinio žmogaus neeilinę drąsą, kuri 
padėjo išgelbėti gyvybę pabėgėliams.

„KAUKAZO BELAISVĖ, ARBA 
NAUJI ŠURIKO NUOTYKIAI“
KomeDija. SSRS. 1966.
Režisierius: Leonid Gaidaj.
Vaidina: Aleksandr Demjanenko,
Natalja Varlej, Jurij Nikulin.

Šurikas išvažiuoja į vieną iš kalnų res-
publikų rinkti tautosakos. Ten jis įsimyli 
simpatišką mergaitę Niną. Niną pa-
grobia, norėdami ją prievarta ištekinti. 
Naiviam ir geram Šurikui ne iš karto 
pavyksta išlaisvinti Kaukazo belaisvę.

„TAKSI 3“
VeiKsmo KomeDija. Prancūzija. 2003.
Režisierius: Gérard Krawczyk.
Vaidina: Samy Naceri, Bernard 
Farcy, Frédéric Diefenthal.

Kol policija ruošiasi didžiausioms 
žiemos šventėms, Marselyje siautėja 
Kalėdų Seneliais apsimetusių vagių 
gauja. Policijos kapitonas Žilbertas 
per daug užsiėmęs kinų žurnaliste, 
rašančia straipsnį apie jo skyrių...

TV6
22.00

LNK
22.00

TV3
22.30

 ANImAL PLANET
6.12 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 6.36, 0.45 
Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 13.45, 17.25 Lau-
kinė prigimtis su Deivu Salmoniu. 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 Šunų gelbėtojai. 11.55 
Bondai Byčo veterinaras. 12.50 Negailestingoji 
Aliaska. 16.30 Šamvaris. Teisė gyventi laisvam. 
18.20, 22.00, 1.40 Daktaras Džefas. 20.10, 5.49 
Čarlis ir Džesika. 22.55, 3.25 Ryklių atakos. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Raptors“ -
Ouklendo „Warriors“. 2015-12-06. 8.00 Čempi-
onai LT. Atvirasis Lietuvos grapplingo čempiona-
tas. 9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
7 laida. 9.30, 21.30 Pasaulio regbio čempionatas. 
Finalas. Naujoji Zelandija - Australija. 2015-10-
31. 12.00, 24.00 KOK World series. Bušido kovos. 
Ryga. 2015 m. 16.00 ATP 250 Bogota. Vyrų teni-
sas. Finalas. Adrian Mannarino - Bernard Tomic. 
2015 m. 20.00 Čempionai LT. Atvirasis Lietuvos 
grapplingo čempionatas. 21.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 8 laida. Premjera. 4.00 
Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. 
5.00 Futbolo klubų karaliai. Madrido „Real“. 5.30 
Futbolo klubų karaliai. Argentinos „Boca Juniors“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 7.30 
„Trans World Sport“ žurnalas. 8.30 Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 9.00 UEFA Čempionų lyga. 
„Chelsea“ - „Porto“. 10.50 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lyga. „Olympiacos“ - „Arsenal“. 12.40 Boksas. 
Kubratas Pulevas - George Ariasas. 13.25 KHL. 
Maskvos „Dinamo“ - „Ak Bars“. 15.25 KHL. „Sibir“ -
„Yugra“. Tiesioginė transliacija. 18.00 Florbolas. 
Pasaulio čempionatas. Atkrintamosios varžybos. 
19.30 UEFA Čempionų lygos dienos apžvalga. 19.55 
UEFA Europos lyga. „Sion“ - „Liverpool“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Eurolyga. „Barcelona“ - „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ - „Laboral Kutxa“. 1.50 Eurolyga. „Maccabi“ -
„Brose Baskets“. 3.40 Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 5.00 KHL. Rygos „Dinamo“ - „Neftekhimik“. 

 EUROSPORT
6.30, 19.00, 2.30 JAV futbolo profesionalų lyga. 
8.00, 12.15, 16.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
10.45, 15.15, 24.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 18.00, 18.55, 1.30, 
2.25, 5.30 Futbolo apžvalga. 18.05, 1.35, 5.35 
Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 18.30, 2.00 
FIFA futbolo apžvalga. 20.00 Angliškasis biliar-
das. Didžiosios Britanijos čempionatas. 21.00 
Kovotojų klubas. 4.00 Sporto linksmybės.

TV1
23.55
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 11. 16.20, 21.40 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 13.40, 19 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 4-10 d. 
10.40, 13.10 15.40, 18.20, 21.50 val.
„steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 4-10 
d.10.50, 13.30, 16.10, 18.50, 21.20 val.
Eric Clapton. live At The Royal Albert Hall
(koncertas) - 9 d. 18.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 4-10 d. 10.20, 11.10, 13.20, 16.30 val. (11.10 val. 
seansas vyks 5-6 d.; 7-10 d. 13.20 val. seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 4-10 d. 12, 17, 19.10 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
4-10 d. 14, 18.30, 21 val.
„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
4-10 d. 15.20, 18.40, 20.40 val. (8 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 4-10 d. 12.30, 18 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 4-10 d. 10.10, 15.30 val. (6 d. 15.30 val. 
seansas nevyks).
„little Prince“ (animacinis f., anglų k., Prancūzija, V) - 
6 d. 15.30 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 4-10 d. 12.40, 18.10 val. (9 d. 
1.10 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 15, 20.50 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, dubliuo-
tas lietuviškai, Vokietija, V) - 4-10 d. 10.30, 14.30 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 4-10 d. 12.20 val.
„Be sienų“ (romantinė komedija, Rusija, N-13) - 4-10 d. 
21.30 val.
„nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 21.10 val.

GERUMO SEANSAI
„Didysis skrydis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-10 d. 10.10 val.
„namai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
7-10 d. 12.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 11, 21.45 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 13.45, 16.20, 19 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 4-10 d. 
11, 13.30, 16, 19.10, 21.40 val.
„steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 
11.40, 13.50, 16.30, 18.30, 21.10, 21.40 val. (10 d. 18.30, 
21.10 val. seansai nevyks; 21.40 val. seansas vyks 10 d.).
„Dama su kamelijomis“ (baletas) - 6 d. 17 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro!)
Eric Clapton. live At The Royal Albert Hall
(koncertas) - 9 d. 19.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 4-10 d. 11.20, 12.15, 14.20, 16.50,  
19.20 val. (12.15 val. seansas vyks 5-6 d.; 7-10 d.  
14.20 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 4-5, 7-10 d. 15.40 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 4-10 d. 
11.45, 15, 18, 21.10 val. (11.45 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ (nuo-
tykių f., JAV, N-13) - 4-10 d. 12.45, 15.50, 18.45 val. (12.45 val. 
seansas vyks 5-6 d.; 9 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 11.30, 17.45, 20.50 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 4-10 d. 12, 14, 14.20, 
16 val. (12 val. seansas vyks 5-6 d.; 7-10 d. 14 val. sean-
sas nevyks; 14.20 val. seansas vyks 7-10 d.).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 4-10 d. 14.45, 16.45, 19.15 val. (9 d. 
19.15 val. seansas nevyks).

„007 spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
4-10 d. 14.30, 17.30, 20.45 val. (17.30 val. seansas vyks 4 d.).
„nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 18, 20.30 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 4-10 d. 13.30, 15.20 val. (15.20 val. 
seansas vyks 4 d.).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 5-6 d. 11.20 val.
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV, N-13) - 
4-10 d. 21.45 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 4-10 d. 11.10 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 3D, V) - 4-10 d. 13.15 val.
„sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 4-10 d. 
21.20 val.
„Jaunystė“ (drama, D.Britanija, Italija, Prancūzija, 
Šveicarija, N-16) - 4-5, 7-8 d. 18.10 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 21, 
21.30 val. (6, 9 d. 21 val. seansas nevyks; 21.30 val. sean-
sas vyks 6, 9 d.).
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 4, 6, 8, 10 d. 21.40 val.
„naujasis testamentas“ (komedija, Belgija, Prancūzija, 
Liuksemburgas, N-13) - 5, 7 d. 21.40 val.
GERUMO SEANSAI
„Bjaurusis aš 2“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-10 d. 11 val.
„Pakalikai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-10 d. 13.30 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 4 d. 16.50 val. 5 d. 
16.10 val. 6-7 d. 21 val. 7 d. 14.30 val. 10 d. 16.30 val.
„Trumpų filmų programa“ (trumpametražiniai f., 
Lenkija) - 4 d. 19 val.
„Peilis vandenyje“ (psichologinė drama, Lenkija) - 4 d. 
21 val. 9 d. 18.10 val.
Programa „Pasakų pasaulis“ (animaciniai f., įvairios 
šalys) - 5 d. 14.30 val.
„Pasibjaurėjimas“ (siaubo drama, D.Britanija) - 5 d. 
18.20 val.

 „Šiurpuliukai“
„Goosebumps“

Priversti aplinkybių, paauglys Zakas su 
motina iš Niujorko persikelia gyventi į nedi-
duką, ramų provincijos miestelį. Netrukus 
Zakas susiranda naują draugą - „moksliuką“ 
Čempą - ir susipažįsta su kaimynystėje gyve-
nančia mergina Hana. Tiesa, merginos tėtis 
nėra toks draugiškas, kaip jo dukra, bet Hana 
paaiškina, kad „jis toks su visais“.

Vieną vakarą, išgirdęs Hanos klyksmą, 
Zakas susirūpina merginos saugumu ir, pasi-
kvietęs pagalbon Čempą, įsibrauna į simpa-
tiškosios kaimynės namus. Slankiodami po 
tamsius namus, paaugliai atranda spintą, pri-
kimštą užrakintų knygų. Pagauti smalsumo, 

berniukai vieną iš jų atrakina ir sustingsta iš 
siaubo, kai iš knygos išlenda didžiulis sniego 
žmogus. Netrukus paaiškėja, kad Hanos tėtis 
yra garsus rašytojas, o knygos užrakintos bū-
tent dėl to, kad monstrai nepatektų į mūsų 
pasaulį. Deja, sniego žmogus buvo tik pradžia. 
Netrukus vienas iš knygos pasprukęs padaras 
išlaisvina savo likimo draugus ir ramų pro-
vincijos miestelį užplūsta neįsivaizduojami 
siaubūnai. Zakas su naujaisiais draugais ir Ha-

nos tėčiu turi sugalvoti būdą, kaip šiuos pa-
darus sukišti atgal į knygas.

Pramoginė visai šeimai skirta juosta su-
kurta pagal Amerikoje labai populiaraus rašy-
tojo R.L. Staino (R.L.Stine) kūrinius. 
R.L.Stainas neretai vadinamas „vaikų lite-
ratūros Stivenu Kingu“, o iš viso pasaulyje 
parduota beveik pusė milijardo jo knygų 
egzempliorių.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 4 d.
n nuotykių komedija, JAV, Australija
n Režisierius: Rob Letterman
n Vaidina: Jack Black, Amy Ryan, Odeya 
Rush, Dylan Minnette, Halston Sage ir kiti
n iMDB: 7,0/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas

„Rozmari kūdikis“ (siaubo drama, JAV) - 5 d. 20.30 val.
Programa „Istorijos mažyliams“ (animaciniai f., įvai-
rios šalys) - 6 d. 14.30 val.
„Akligatvis“ (komiška drama, D.Britanija) - 6 d. 16 val. 
10 d. 18.40 val.
„Kinų kvartalas“ (kriminalinė drama, JAV) - 6 d. 18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 7 d. 
17 val. 8 d. 17.10 val.
„Klaikus išbandymas“ (kriminalinė drama, Prancūzija, 
JAV) - 7 d. 18.40 val.
„Tiesos grūdas“ (kriminalinis trileris, Lenkija) - 8 d. 19 val.
„Pasibjaurėjimas“ (siaubo drama, D.Britanija) - 8 d. 
21 val.
Trumpų filmų programa (trumpametražiniai f., 
Lenkija) - 9 d. 17 val.
„Tesė“ (romantinė drama, Prancūzija, D.Britanija) - 9 d. 20 val.
„Nuomininkas“ (trileris, Prancūzija) - 10 d. 20.50 val.

MULTIKINO OZAS
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 17.45, 20.30 val.
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija) - 4-6, 8-10 d. 
11, 13.30, 16, 18.30 val. 7 d. 11, 14, 16.15, 18.30 val.

„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 4-10 d. 
16.30, 19.15, 21 val.
„Naujasis testamentas“ (komedija, Belgija, Prancūzija, 
Liuksemburgas, N-13) - 4-10 d. 15.45 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
4-7, 9-10 d. 18.30, 21.30 val. 8 d. 21.45 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 4-7, 9-10 d. 10.30, 
12.15 val. 8 d. 10.30, 12 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 21.45 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 4-7, 9-10 d. 15.30, 18.45 val.  
8 d. 18.45 val.
„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 
4-10 d. 22 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 4-7, 9-10 d. 14.30, 16.30 val. 8 d. 14, 16 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 4-8, 10 d. 10, 12.30, 15 val. 9 d. 11.15, 15 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 4 d. 14 val. 5-10 d. 11.30, 14 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
4-10 d. 18.15, 21.30 val.

„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4, 6, 8, 10 d. 10, 11.15, 12.45, 13.30 val. 
5, 7, 9 d. 10, 12.45, 13.30 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, Vokietija, V) - 5 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 9 d. 
12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais)

OZO KINO SALĖ
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 4 d. 18 val. 5 d. 15.30 val. 10 d. 18.40 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 4 d. 19.30 val. 5 d. 17 val. 8 d. 18.20 val.
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 5 d. 14 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 5 d. 18.50 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 8 d. 17 val.
„Džema Boveri“ (komiška drama, Prancūzija) - 
9 d. 18 val. 10 d. 17 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 9 d. 19.40 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 11, 16.20, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 4-5 d.).

„Vidury 
vandenyno“

„In the Heart of the Sea“

1820-ųjų metų žiemą banginių medžioklės 
laivas „Eseksas“ su 21 žmogaus įgula susidū-
rė su neįtikėtino dydžio kašalotu. Gigantiškas 
jūrų monstras atakavo laivą ir po kvapą gniau-
žiančios žūtbūtinės kovos su laivo įgula laivą 
paskandino. Išsigelbėję įgulos nariai liko drei-
fuoti mažose valtelėse vidury vandenyno, už 
pusantro tūkstančio kilometrų nuo artimiau-
sio kranto. Srovių nešami link Pietų Ameri-
kos, vyrai dreifavo tris mėnesius. Kapitonui 
atviroje jūroje ieškant artimiausio kelio į sau-

sumą, o jo padėjėjui vis dar trokštant sume-
džioti gigantiškąjį banginį, audrų, bado, troš-
kulio ir nevilties kamuojami vyrai priversti 
paminti savo tvirčiausius įsitikinimus ir iš nau-
jo įvertinti brangiausią turtą - gyvybę.

Šis naujausias „Nuostabaus proto“ ir 
„Apolo 13“ režisieriaus Rono Hovardo filmas 

paremtas tikra istorija, įkvėpusia Hermaną 
Melvilį parašyti savo garsųjį romaną „Mobis 
Dikas“. Tačiau romane rašytojas atskleidė 
tik pusė šios neįtikėtinos istorijos, o „Vidu-
ry vandenyno“ kaip tik ir išvysite tai, kad 
dar nebuvo papasakota.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 4 d.

n Nuotykių drama, JAV, 2015

n Režisierius: Ron Howard

n Vaidina: Brendan Gleeson, Ben Whishaw ir kiti

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas

Turbūt būtų sunku surasti jaunesnį nei 
40-ies metų žmogų, negirdėjusį apie Styvą 
Džobsą (Steve Jobs). Jau nekalbant apie ar-
miją „Apple“ produktų savininkų, kurių da-
liai S.Džobsas yra net ne žmogus, o Dievas. 
Nepaisant visų - pramanytų ir tikrų - pasa-
kojimų apie šio žmogaus despotiškumą, fa-
natizmą ir netgi žiaurumą, vieno dalyko nu-
neigti negalima: S.Džobsas jau tapo istorijos 
dalimi, kaip vienos didžiausių kompiuterių 
revoliucijų autorius ir kūrėjas. Nenuostabu, 
kad praėjus vos ketveriems metams po jo 
mirties, į kino ekranus atkeliauja jau antra-

sis filmas, pasakojantis apie „Apple“ va-
dovo gyvenimą.

„Lūšnynų milijonieriaus“ ir „Traukinių žy-
mėjimo“ režisieriaus Denio Boilo (Danny Bo-
yle) sukurtoje juostoje pagrindinis dėmesys 
skiriamas trim svarbiems S.Džobso gyvenimo 
profesiniams įvykiams: 1984 m. pristatytam 
asmeniniam kompiuteriui „Macintosh“, po 
ketverių metų į rinką išleistam kompiuteriui 
„NeXt“ ir, žinoma, didžiausią jo triumfą paliu-
dijusio „iMac“ pristatymui 1998-aisiais. Šalia 
šių pasaulį keitusių S.Džobso, kurį vaidina 
Michaelis Fesbenderis (Michael Fassbender), 
pasiekimų filmas pasakoja apie sudėtingus jo 
santykius su bendradarbiais, kolegomis, ar-
timaisiais ir tikra dukra Liza, kurios S.Džob-
sas labai ilgai nenorėjo pripažinti, nors DNR 
testas ir buvo įrodęs jo tėvystę.

Sakoma, kad genialumas yra tik per 
plauką nuo beprotybės, o didieji žmonijos 
kūrėjai dažnai būdavo arogantiški, pasi-
pūtę despotai. Kaip ten bebūtų, laikui bė-
gant S.Džobso asmeniniai trūkumai už-
simirš, o jo palikimas gyvuos per amžius.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 4 d.

n Biografinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: Danny Boyle

n Vaidina: Michael Fassbender, Kate 

Winslet, Seth Rogen ir kiti

n IMDB: 7,7/10

„Forum Cinemas“ nuotr.

Gruodžio 7 dieną 18 val. Vilniaus 
dailės akademijos galerijoje „Akademi-
ja“ (Pilies g. 44, Vilnius) bus atidaryta 
dailininko Vladimiro Mackevičiaus, ku-
rio darbai ypač dažnai eksponuojami 
užsienyje, personalinė paroda MESS 
AGE.

MESS AGE - tai dailininko žinutė 
netvarkai, dvasinėje plotmėje sujauk-
tam laikui. Tai požiūris į klaidingus 
prio ritetus, tai žmogaus analizė laike, 
linkėjimai rytdienai nuo šiandienos. Tai 
pamąstymų „salotos“ apie tai, kas svar-
biausia: meilę, gyvybę, šaknis.

„Steve Jobs“

V.Mackevičiaus 
paroda MESS AGE

„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 13.40, 19, 21.40 val. (9 d. 19 val. seansas nevyks).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija, N-7) - 4-10 d. 
11.15, 14, 16.20, 18.40, 21.20 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 10.40, 13.20, 16, 18.35, 21.10, 23.45 val.  
(23.45 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Dama su kamelijomis“ (baletas) - 6 d. 17 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro!)
Eric Clapton. Live At The Royal Albert Hall
(koncertas) - 9 d. 19 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 4-10 d. 10.25, 12.50, 15.20 val. (7-10 d. 
15.20 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 4-10 d. 12.40, 18.20, 21.10 
val. (6 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 4-10 d. 15.30, 23.35 val. (6 d. 
15.30 val. seansas nevyks; 23.35 val. seansas vyks 4-5 d.).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 4-10 d. 13.40, 16.30, 18.45 val. (7-10 d. 
13.40 val. seansas nevyks).
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 12.10, 14.15 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
4-10 d. 17.45, 20.45 val.
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
4-10 d. 15.40, 20.40 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 4-10 d. 10.30,  
11.30 val. (11.30 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Paslaptingi žvilgsniai“ (kriminalinė drama, JAV, 
N-13) - 4-10 d. 18.30 val.
„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 
4, 6, 8, 10 d. 21 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, JAV, N-13) - 5, 7, 9 d. 21 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 4-10 d. 10.15 val.
„Kanibalai“ (siaubo f., JAV, N-18) - 4-5 d. 23.40 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 4-5 d. 23.50 val.

GERUMO SEANSAI
„Galingasis 6“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 7-10 d. 10.30 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 7-10 d. 13 val.

CINAMON
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, 3D, N-13) - 
4-10 d. 18.30, 20.30 val. (7, 9 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
4-10 d. 13, 16.30, 19, 21.50 val. (19 val. seansas vyks 9 d.).
„Šiurpuliukai“ (komedija, JAV, Australija) - 4-10 d. 
11.15, 14.45, 17 val.
„Steve Jobs“ (biografinė drama, JAV) - 4-10 d. 19.15 val.
„Mažasis riteris Trenkas“ (filmas visai šeimai, 
dubliuotas lietuviškai, Vokietija, V) - 4-10 d. 11, 12.50 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija) - 4-10 d. 
13.30, 21.45 val.
„Tobulas apiplėšimas“ (veiksmo trileris, JAV) - 4-6 d. 18.15 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 7, 9 d. 20.30 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 4-10 d. 12.30, 15.20, 19 val.  
(7, 9 d. 19 val. seansas nevyks).
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (kriminalinė komedija, 
Lietuva, N-13) - 4-10 d. 15.30, 17.30, 19, 19.30, 22 val. 
(19 val. seansas vyks 7 d.; 19.30 val. seansas vyks 4-6 d.).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 4-10 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val.  
(18.15 val. seansas vyks 7, 9 d.).
„007 Spectre“ (trileris, JAV, Jungtinė Karalystė, N-13) - 
4-6, 8 d. 21 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 4-10 d. 11 val.
„Sicario: narkotikų karas“ (trileris, JAV, N-16) - 10 d. 21 val.
„Marsietis“ (trileris, JAV, N-13) - 7, 9 d. 21 val.
„Nepatyręs“ (komedija, Lietuva) - 7 d. 19.30 val.
„Redirected / Už Lietuvą!“ (veiksmo f., Lietuva, 
Jungtinė Karalystė) - 8 d. 19.30 val.
„Tadas Blinda. Pradžia“ (istorinis f., Lietuva) - 9 d. 19.30 val.
„Valentinas vienas“ (komedija, Lietuva) - 10 d. 19.30 val.
„Rio 2“ (animacinis f., JAV) - 8 d. 18.15 val.
„Ledo šalis“ (animacinis f., JAV) - 10 d. 18.15 val.
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koncertai/teatras teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

4 d. 18.30 val. - E.Balsio „Eglė žalčių karalienė“. 
2 v. baletas. Dir. M. Staškus.
5 d. 19 val. - Jurgitos Droninos ir pasaulio baleto žvaigž-
džių gala koncertas.
6 d. 12 val.; 9 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
4 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
4 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
5 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.
5 d. 16 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar „Lilijomas“. 
Rež. L.Bagossy.
6 d. 14 ir 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
4 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
5 d. 18.30 val. - Muzikinis kabaretas. Pianistų duetas 
R.Jurkonis ir R.Lukošius. E.Strumskytė (sopranas), vedėjas 
V.Pauliukaitis.
6 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
5 d. 12 ir 15 val.; 6 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - 
Premjera! „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ (pagal L.Žutautės 
knygą). Rež. V.Kuklytė.
8 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio priesakus 
sūnui). Rež. A.Pukelytė.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
4 d. 18.30 val. - L.Tolstojaus „Ana Karenina“. Rež. E.Mitnickij.
4 d. 18.00 val. Gastrolės Elektrėnų kultūros centre - 
N.Simon „Paskutinysis aistringas meilužis“ (su lietuviškais 
titrais). Rež.: O.Lapina, J.Bogdanovič-Golubeva.
5 d. 18.30 val. - Premjera! I.Vyrypajev „Dreamworks“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. G.Surkov.
6 d. 12 val. - „Linksmoji Einšteino laboratorija“ 
(lietuvių k.). Rež. S.Pikturnaitė.
6 d. 18.30 val. - A.Jablonskaja „Stabmeldžiai“ (su lietu-
viškais titrais; N-18). Rež. J.Vaitkus.

RAGAniuKĖs TEATRAs
5 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Kalėdinė premjera! 
„Kalėdų Senelio staigmena“.
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepurė pusnyse“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

5 d. 12 val. - „Apie tai, kaip Kolka Pankinas skrido į 
Braziliją, o Marčius Nepankinas niekuo netikėjo, arba 
Ga-ra-rar“. Rež. O.Lapina.
6 d. 12 val. - J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
5 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
6 d. 14 val. - J.Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A.Mikutis.

„DOMinO“ TEATRAs
4 d. 17 ir 19.30 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
7 d. 19 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir 
krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

MEnŲ sPAusTuVĖ
4 ir 8 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Atvira erdvė jaunie-
siems menininkams. Premjera! „KLAI DA“ (N-14).
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šiuolaikinio šokio 
spektaklis „Monstras“. Choreogr. S.Mathieu (Prancūzija). 
Kauno šokio teatras „Aura“ ir „Cie Samuel Mathieu“.
5 d. 16 ir 18 val. Juodojoje salėje - Animacijos 
spektaklis „Tėčio pasaka“. Kūrybinė studija „PetPunk“ ir 
teatras „Atviras ratas“.

5 d. 11 val. Kišeninėje salėje - Premjera! DANSEMA: 
„Spalvoti žaidimai“. Choreogr. B.Banevičiūtė.
5 ir 6 d. 16 val. - ŠMC pristato: kūrybinės dirbtuvės su 
Ieva Misevičiūte - „Giluminės kaskados“.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
5 d. 12 val. - Premjera! „Princesė ant žirnio arba Laimė ir 
triufeliai“. Rež. V.Fijalkauskas. (Svečiuose Kalėdų senelis!)

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
7 ir 8 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
5 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės „Liūdnas 
Dievas“. Rež. I.Paliulytė.
5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitės „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
6 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
6 d. 19 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
4 d. 18 val. - J.Strauss „Naktis Venecijoje“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
5 d. 18 val. - L.Falio „Madam Pompadur“. 2 d. operetė. 
Rež. ir choreogr. A.Cholina. Dir. J.Janulevičius.
6 d. 18 val. - E.John ir T.Rice „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Choreogr. A.Krupas. Dir. J.Janulevičius.

KAunO KAMERinis TEATRAs
4 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Be galo švelni žmogžu-
dystė“. Rež. S.Rubinovas.
5 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. Rež. A.Lebeliūnas.
6 d. 18 val. - F.Zelerio „Tiesa“. Rež. S.Rubinovas.
10 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). Rež. 
A.Rubinovas.

KAunO MAŽAsis TEATRAs
6 d. 14 val. - A.Dilytės „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.
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2014 metais „Orkesta Mendoza“ turėjo 
nepaprastą galimybę dalyvauti prestižinėje 
„WOMEX world“ muzikos konferencijoje, 
vykusioje Ispanijos mieste Santjago de Kom-
posteloje. Šis kolektyvas sugebėjo padaryti 
tokį didžiulį įspūdį tarptautinių pranešėjų 
auditorijai, žiniasklaidai ir kitiems renginio 

„Orkesta Mendoza“ koncertai - labai kinematografiška 
muzikos šventė, pasipuošusi veržliu garsu, entuziastingu 

vokalu bei šventinio vakarėlio nuotaika
Organizatorių nuotr.

„Orkesta Mendoza“: karščiu ir aistra alsuojantis vakarėlis
Metų pabaigoje Lietuvos didžiuosiuo-
se miestuose šventinę nuotaiką kurstys 
išskirtinis mambo muzikos bigbendas 
„Orkesta Mendoza“. Tai viena įdomiau-
sių šiandienos lotynų muzikos grupių, 
vadovaujama charizmatiškojo Sergijo 
Mendozos. Jo orkestras, galintis išsi-
plėsti net iki dvidešimties narių, kuria 
triukšmingą, šėlstančią mambo ir cum-
bia muziką, paskanintą sodriais psicho-
deliniais atspalviais.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS TeaTras/koncerTai

Koncertai
Vilnius

liETuVOs nACiOnAlinĖ  
FilHARMOniJA

5 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzikos kon-
certas „Pasaulio sutvėrimas“. Kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio gimimo 140-mečiui. Lietuvos  
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Ingrida 
Armonaitė (smuikas). Dir. M.Pitrėnas.
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Orkestro muzikos kon-
certas „Klasikos šedevrus diriguoja Lioras Shambadalas“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas Kian Soltani (violon-
čelė). Dir. L.Shambadal.

TAiKOMOsiOs DAilĖs  
MuZiEJus

6 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Capriccio“. 
A.Vasiliauskas (violončelė). Styginių kvartetas „Adora“: 
S.Tankevičius (I smuikas), A.Birvydaitė (II smuikas), 
J.Juozapaitis (altas), I.Pikalaičiūtė (violončelė). Dalyvauja 
D.Juozapaitienė (altas).

ŠV.KOTRYnOs BAŽnYČiA
4 d. 18 val. - „Seniausias operečių kokteilis“. Atlikėjai: 
O.Kolobovaitė (sopranas), L.Mikalauskas (bosas), 
E.Bavikinas (tenoras), V.Lukočius (fortepijonas).
5 d. 18 val. - Nijolė Narmontaitė. „Išpažintis“. 
Atlikėjai: N.Narmontaitė (vokalas), A.Kulikauskas (akor-
deonas, pianinas), M.Sučyla (kontrabosas), K.Žukauskas 
(saksofonas, pianinas), Ž.Mockūnas (mušamieji).

ŠV.JOnŲ BAŽnYČiA
7 d. 18 val. - „Alma Mater Musicalis“. Lietuvos 
edukologijos universiteto 80-mečiui skirtas vakaras. 
Choras „Ave Vita“ (meno vadovas ir dir. K.Barisas). 
Ansamblis „Credo“ (vadovas R.Vitkauskas). Dainų ir 
šokių ansamblis „Šviesa“ (meno vadovė J.Kisielytė-
Sadauskienė), orkestro vadovai: E.Narmontienė ir 
A.Jedemskij, chormeisteris V.Tavoras, choreografė 
R.Žyplytė).

TRAKŲ Pilis
6 d. 15 val. Didžiojoje menėje - Iš ciklo „Muzika Trakų 
pilyje“. Programa „Garsų žaismė“. Čiurlionio kvarte-
tas. LMTA Dainavimo katedros studentai: V.Talerko, 
R.Pultarackaitė, E.Davidovičius, I.Melnikas.
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dalyviams, jog tapo vienintele JAV grupe, 
dar kartą pakviesta pasirodyti 2015 m. WO-
MEX konferencijoje Budapešte kartu su 
kitomis patraukliausiomis „world“ muzikos 
grupėmis.

Grupės vedlys Sergijas Mendoza, gi-
męs Meksikos Nogaleso mieste Sonoros 
valstijoje, būdamas 18 metų apsigyveno 
Arizonoje (JAV) esančiame Tuksone. Jame 
2009 m. subūrė keletą geriausių šio mies-
to muzikantų, kad surengtų pasirodymą, 
skirtą legendiniam Kubos mambo karaliui 
Perezui Pradui. Prie multiinstrumentalis-
to Sergijo Mendozos, patirties pasisėmu-
sio su „Calexico“, „Devotchka“, „Mexican 
Institute of Sound“ ir kitomis grupėmis, 
prisijungė vokalistas Salvadoras Duranas, 
dainavęs drauge su „Calexico“, Viliu Nel-
sonu (Willie Nelson), „Iron and Wine“, 
Glenu Hansardu.

Perezo Prado ir „Chico Che y La Crisis“ 
įkvėptas orkestras greitai atrado sau patogų 

skambesį, grupės lyderio pavadintą iki tol 
neegzistavusio „indie-mambo“ žanro vardu, 
kuriame girdima nežemiška skirtingų lai-
kotarpių bei regionų muzikos sintezė. Nors 
daugelis „Orkesta Mendoza“ naudojamų 
muzikos elementų yra atėję iš tradicinių 
šaltinių - Sonoros mariachi ansamblių ir 
karšto Kubos mambo, juos perteikiant ne-
siekiama istorinio tikslumo, todėl koncer-
tuose galima išgirsti visai kitokio stiliaus 
pasirodymų ar žymių kūrinių perdirbinių.

„Orkesta Mendoza“ ansamblis sukasi 
apie gyvybingumu trykštantį Sergiją Men-
dozą, demonstruojantį puikiai įvaldytą gita-
rą, klavišinius instrumentus ir šokio ritmus, 
išmušamus kojomis šokant ant medinės dė-
žės. Klasikinis Salvadoro Durano vokalo 
skambesys, pavydėtinas grupės susiderini-
mas bei unikali instrumentuotė dovanoja 
itin gyvą, energingą ir ilgam šokėjus ant 
kojų išlaikantį garsą, padailintą gražiu nos-
talgišku pėdsaku.

l 2009 m. įkurto „Orkesta Mendoza“ pagrindą sudaro 
grupės įkūrėjas Sergijas Mendoza (vokalas, gitara, 
klavišiniai instrumentai), Salvadoras Duranas (vokalas, 
marakasai), Šynas Rodžersas (Sean Rogers) (bosinė 
gitara), Džekas Sterbis (Jack Sterbis) (timbales būgnai), 
Laris Lopesas (Larry Lopez) (būgnai), Markas Rozanas 
(Marco Rosano) (saksofonas, akordeonas ir klavišiniai), 
Džo Novelis (Joe Novelli) (lap steel gitara) bei kiti prie 
pasirodymų prisijungiantys muzikantai.

l „Sergio Mendoza y La Orkesta“ muzikoje verda 
galybė žanrų: Meksikos mambo, psichodelinė cumbia, 
ranchero (tradicinė Meksikos muzika, atliekama grojant 
gitara), merengue (šokių muzika, paplitusi Lotynų 
Amerikoje), rumba, salsa, džiazas ir indie-rokas. Šis 
žanrų mišinys tapo klausytojų be galo mėgstama formule.

l 2012 m. grupė išleido savo debiutinį albumą „Mambo 
Mexicano“, po kurio pradėjo gastroles po JAV ir Europą.

Faktai

„ORKEsTA MEnDOZA“ KOnCERTAi:

l Gruodžio 14, 16, 17 d. 19 val. klube „Tamsta“ Vilniuje

l Gruodžio 15 d. 19 val. „Renginių OAZĖJE“ Kaune

l Gruodžio 18,19 d. 19 val. klube „Combo“, Kaune

Bilietai: bilietai.lt

Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt

„Orkesta Mendoza“: karščiu ir aistra alsuojantis vakarėlis

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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Astrologinė prognozė

SVEIKINA

             

Jauskite saiką artimiems 
šeimos nariams duodami pastabas, 
jie turi savo nuomonę ir jos laikysis. 
Būsite labai aktyvūs, darbingi, kupini 
kūrybinių idėjų, antroje savaitės pusė-
je siūlau užbaigti pradėtus darbus, 
galite planuoti trumpas keliones, 
daugiau laiko skirkite poilsiui bei 
savišvietai.

JAUČIUI

Pažinčių ir kūrybinių susiti-
kimų metas. Neatsisakykite kvietimų, 
aktyviai dalyvaukite visuomeniniame 
gyvenime, galite planuoti verslo susi-
tikimus. Antroji savaitės pusė - puikus 
laikas savišvietai, komandiruotėms. 
Tikėtina, kad teks apsilankyti ir pas 
gydytojus.

DVYNIAMS

Neišvengsite rimtų asme-
ninio gyvenimo pokyčių. Galbūt 
sparčiai megsis nauji santykiai, o 
gal palengva ir seni. Savaitės pra-
džioje - puikios dienos meno sričių 
darbuotojams, galite planuoti verslo 
susitikimus. Daugiau laiko skirkite 
savišvietai, dvasinėms praktikoms, 
poilsiui gamtoje.

AVINUI

Prognozė gruodžio 4-10 d.

Asmeninio gyvenimo kelias 
bus grįstas jausmais. Jūs vėl pajusite 
tvirtą pagrindą po kojomis. Mokslai, 
darbas, visuomeniniai reikalai pakryps 
gera linkme, viskas vyks daug sklan-
džiau. Labai didelė tikimybė, kad 
darbovietėje jums gali būti pasiūlyta 
geresnė pozicija. Daugiau vaikščiokite 
gryname ore.

ŠAULIUI

Jei ieškote darbo, gausite kelis 
pasiūlymus arba bus pasiūlyta papil-
domai padirbėti, pagaliau bus įvertintas 
jūsų darbas, aplinkiniai žavėsis jūsų 
darbštumu. Tikėkite komplimentais, nes 
tikrai esate jų verti. Teks daugiau nei 
įprastai rūpintis savo šeima. Pasaugokite 
sveikatą, tikėtina, kad galite smarkiai 
sunegaluoti ar net patirti traumą.

SKORPIONUI

Bendraudami su aplinkiniais 
būkite paprasti ir ištikimi, puoselėkite 
esamus santykius. Tai kūrybinga, 
tačiau reikalaujanti didelių pastangų 
savaitė, sėkmė lydės dirbančiuosius 
grožio srityje. Pataupykite, neišlaidau-
kite mažmožiams ir ne būtiniausiems 
dalykams.

SVARSTYKLĖMS

Neatverkite širdies pirmam 
sutiktam žmogui. Gali būti, kad kaž-
kam slapta patinkate ir to nežinote, 
tačiau aplinkiniams tai ne paslaptis. 
Planuokite verslo susitikimus, šiuo 
metu pasiekti rezultatai duos pelną 
ateityje, prisiminkite, kad kiekviena 
nauja diena - naujas iššūkis ir, be 
abejo, naujos galimybės.

VĖŽIUI

Venkite konfliktų asmeniniame 
gyvenime, tegul santykiai teka 
įprasta vaga. Teks kuriam laikui 
atidėti planuotus stambius pirkinius. 
Nepatartina šiuo laikotarpiu imtis 
naujų darbų. Palankus laikas atlikti 
profilaktinį sveikatos patikrinimą.

LIŪTUI

Nepalankus metas permai-
noms, teks daug ir atkakliai dirbti, 
vieno darbo nespėsite padaryti, o 
jau kitas lips ant kulnų. Išmokite 
paprašyti pagalbos, o ne vieni 
tempti sunkią naštą. Galite gauti 
papildomų pinigų. Darbdavius 
imponuos jūsų darbštumas ir daly-
kiškumas.

MERGELEI

Geras laikas naujų darbų pra-
džiai, bet gali persekioti ir neužbaigti 
darbai. Viską suplanavus sėkmė jums 
šypsosis. Nors užgrius darbų lavina, 
kasdieniai rūpesčiai teiks savotišką 
malonumą, nusiraminimą ir saugumo 
jausmą. Palankus laikas atlikti sveika-
tinimo procedūras.

OŽIARAGIUI

Visa galva pasinersite į darbą, 
kad neliktų laisvo laiko mintims apie 
nelaimingą gyvenimą. Atminkite, 
visa tai laikina. Tai svarbių 
sprendimų metas, galite planuoti 
verslo keliones, daugiau ilsėkitės, 
aplankykite gimines.

ŽUVIMS

Jausite draugų pagalbą, kai to 
labiausiai reikės. Darbe gausite šansą 
parodyti, ko esate verti, priimkite visus 
iššūkius, tai padės tobulėti profesinėje 
srityje. Tai puikus ir kūrybingas laikas. 
Saugokitės kojų lūžių.

VANDENIUI

Aktorius  
Algirdas Gradauskas
1973 12 07

Rašytoja Laura Sintija 
Černiauskaitė
1976 12 08

Viešųjų ryšių specialistė 
Vaida Bičkutė
1988 12 04

Aktorius Andrius Kaniava
1964 12 05

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

Astrologė   
lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės  LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Penkiasdešimtmetis. 
Kolonija. Ms. Lora. Gidonas. 
Marinatas. Enėjas. Pakoja. Asilėnas. 
Ka. Dakaras. Badysis. Arafatas.  
Lav. Radijas. Relės. „Yva“.  
Kabala. Vitas. Star. Emeritas.  
Kaire. Pasaką. Ūsas. Klunis.  
Ana. Ikas. Tironija. Tąsosi. Oi. 
Karakasas.
Horizontaliai: Madera. Nuotaka. 
Abasas. Rokada. Ano. Ironija. 
Ilekas. Narajamą. Saiga. Tasas. 
Rūko. Etatas. Visai. Sibaritas. Ižma. 
Lafetas. Ėdalas. TA. Genytės. Ir. 
Dinasas. Kra. Dėsis. Klok. Tyloj. 
Sauna. Ona. Lytinis. Surask. Avarija. 
As. Alvaresas.
Pažymėtuose langeliuose: 
NuosKlaNda.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo salono 

„Equador“ abonementą. 

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio 8 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Violeta antanaitytė iš 
Vilniaus. Jai bus įteiktas „Equador“ 
abonementas.

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

 Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mo-
kyklos ir pareiškia:

- Viskas, į mokyklą daugiau neisiu!
Tėvai klausia:
- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, skaityti irgi ne-

moku. Tai dar ir kalbėtis neleidžia! 
l

Miestelio autobusų stotyje kalbasi du 
vaikinai.

Vienas jų pareiškė:
- Žinai, atsibodo man tėvams ant 

sprando sėdėti.
- Tai ką ruošiesi daryti? Ieškosi darbo?
Ne, važiuosiu pas močiutę į Kuktiškes...

l

Du svečiai jau švintant išeina iš res-
torano. Vienas jų rūbinėje duoda penkis 
eurus rūbininkei. Lauke antrasis jam 
priekaištauja:

- Kas tau šovė į galvą? Penkis eurus 
rūbininkei! Ar ne per daug?

- Per daug?.. Tu ką... Tik pažiūrėk, 
kokią ji man striukę davė!

l

Nepatenkinta ponia skambina elekt rikui.
- Aš jau kelias savaites prašau jūsų 

sutaisyti mano durų skambutį.
Elektrikas:
- Buvau pas jus jau keturis kartus, 

skambinau, bet niekas neatidarė durų...
l

Motina priekaištauja sūnaus mokytojai: 
- Na, kaip jūs galėjote mano sūnui duo-

ti spręsti užduotį, kur alus - tik 42 centai? 
Vyras visą naktį negalėjo užmigti...

l

- Mano žmona laikosi labai keistos 
dietos.

- Kokios?
- Po šeštos valandos nevalgo.
- Ir kaip jai sekasi? Ištveria?
- Taip. Iki septintos valandos visuomet. 

l

Susirinkusi šeima tariasi, kur pra-
leisti atostogas. Sūnus ir sako:

- Aš su didžiausiu malonumu vykčiau 
ten, kur seniai nesu buvęs.

- Puiku, - pastebi tėvas, - še porą eu-
rų ir eik į kirpyklą!

l

Kalbasi du draugai:
- Ko toks nuliūdęs?
- Išsiskyriau su žmona.
- O kaip jūs turtą pasidalinot? Pas 

jus jo buvo kaip iš gausybės rago!
- Pasidalinom. Jai gausybė, man - ragai.

l

Pragyvenimo lygis Lietuvoje taip paki-
lo, kad 80 proc. gyventojų jo nepasiekia.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

EPA-Eltos nuotr.

KARŠTINĖ. Kalėdų ir naujametinis šurmulys jau 

prasidėjo. Japonijos sostinės Tokijo pramogų 

parko akvariume žuvis šeria Kalėdų Seneliai.

DEBIUTANTĖ. Sparčiai popu-
liarėjantis JAV modelis Džidži 
Hadid (Gigi Hadid, 20)  
pirmąkart buvo pakviesta į 
gražuolių komandą dalyvauti  
prestižiniame „Victoria’s 
Secret 2015“ šou Niujorke.  
Gražuolės ūgis - 1,78,  
matmenys: 86-64-89.


