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 ■ Kokių šventinių tradicijų laikosi Beata Nicholson ir kiti žinomi žmonės bei kaip tas tradicijas 
aiškina etnologai.  12 p.

 ■ Kas laidos „Labas rytas“ vedėjui Richar-
dui Jonaičiui kelia stresą ir koks didžiau-
sias jo gyvenimo pomėgis? 39 p.

„labas rytas“ su 
richardu jonaičiu

10 faktų apie evitą

Kūčių ir kalėdinių švenčių tradicijos ir papročiai
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 ■ Kokių žiedų ir kodėl aktorė Evita Malaš-
kevičiūtė niekada nenusiima?  11 p.
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Niekada Nerašiau 
kalėdų SeNeliui 
laiškų ir Specialių 
dovaNų Nė karto 
Neprašiau. vieNodai 
džiugiNo kalėdų 
SeNelio formoS 
šokoladaS ir 
rogutėS

„LaisvaLaikio“ interviu
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n Gimimo data: 1989 m. liepos 24 d.n Tuoktuvių data: su renginių 
organizatoriumi Jogaila Morkūnu 
susituokė 2015 m. rugsėjo 5-ąją
n Išsilavinimas: teisės magistras
n Gyvenimo credo: kai žinai, ką darai, visuomet viskas pavyksta 

Dosjė

TV3 projektų ir laidų vedėja Indrė KaValIausKaITė-morKūnIenė (26), 
rugsėjį aukso žiedus sumainiusi su renginių organizatoriumi Jogaila  
morkūnu (42), šiuo metu gyvena stebuklų laukimu. Šv. Kūčios ir Kalėdos 
Indrei yra laukiamiausios ir stebuklingiausios metų šventės. Tad per 
Kalėdas Indrė, vesdama šventinį „Išsipildymo akcijos“ koncertą, žiūrovus 
kvies prie TV3 televizijos ekranų dalintis gerumu su tais, kuriems jo reikia 
labiausiai, ir padėti sukurti daugiau stebuklų. Šių metų šventės  ypatingos 
dvigubai - Indrė su Jogaila jau laukia ir šeimos pagausėjimo. 

Ringailė Stulpinaitė

Indrė KavalIausKaItė 
kalėdinius stebuklus  
kuria visą gyvenimą

„LaisvaLaikio“ interviu



- Liko vos kelios dienos iki gražiausių 
metų švenčių. Jau supirktos dovanos? 
Gal atskleisite, kuo per šventes ketinate 
nustebinti vyrą?

- Su dovanomis Jogailai paprasta: viskas, 
kas susiję su lėktuvais ir kelionėmis, yra tobu-
los dovanos. Dovanas mėgstu pirkti kuo anks-
čiau, mėgstu tuo mėgautis, ieškoti smulkme-
nėlių, kurios būtų ne paskutinės minutės idėjos. 
Dovanoti kur kas smagiau nei gauti dovanų, 
todėl niekada nepraleidžiu progos pasimėgauti 
procesu.

- Tai pirmos judviejų su Jogaila šei-
mos Kalėdos. Ketinate Kūčių vakarienę 
organizuoti savo namuose ar keliausite 
pas tėvus?

- Sukūrus šeimą savų tradicijų kūrimas bu-
vo mums abiem labai svarbus. Apie tai pradė-
jome kalbėti net gerokai prieš vestuves. Abu 
svarstėme, kokios turėtų būti mūsų šeimos 
šventės. Kūčių vakarienė ir Kalėdos - svarbiau-
sia ir laukiamiausia metų šventė, todėl nutarė-
me, kad Kūčių vakarienės pasikviesime mano 
tėvus ir Jogailos mamą į savo namus. Kaip nau-

jų namų šeimininkė noriu pati paruošti Kūčių 
stalą. Tebūnie tai graži naujos tradicijos pradžia. 
Tačiau džiaugsmo, kai į tėvų namus Kaune su-
sirenka visa gausi mūsų giminė, iš tėvelių ne-
atimsiu. Kalėdas visi drauge švęsime Kaune. 

- Ar šventėms jau papuošti namai? 
- Daugumai gruodžio pirmosios dienos - 

per daug ankstyvas laikas pradėti Kalėdų 
šventę, o aš namus ir eglutę pradedu puošti 
būtent tada. Man tiesiog per mažai laiko pa-
sidžiaugti Kalėdomis, jei eglutė puošiama tik 
prieš pat Kūčių vakarą. Eglutę visuomet puo-
šiu tik dirbtinę. Ne dėl to, kad man patiktų 
plastikas arba nepatiktų gyvos eglutės kva-
pas. Vaikystėje perskaičiau H.K.Anderseno 
pasaką „Eglutė“ ir nebegaliu negalvoti apie 
eglučių išmetimą po Kalėdų į sąvartyną. Tad 
džiaugiuosi eglutėmis, augančiomis lauke, ir 
niekada nenoriu prisidėti prie jų kirtimo. Sa-
vo požiūrį jau pernai papasakojau ir Jogailai, 
tad jau tada abu nusipirkome dirbtinę eglutę.

- Gal prisimenate, kaip laukdavote 
Kalėdų Senelio vaikystėje? Kokių dova-
nų laukdavote? Rašydavote jam laiškus?

- Kalėdos buvo užburianti, stebuklinga 
šventė ir aš laukdavau tiesiog paties stebuklo. 
Visiškai nesvarbu, ką rasi po eglute, niekada 
nerašiau Kalėdų Seneliui laiškų ir specialių 
dovanų nė karto neprašiau. Vienodai džiugino 
Kalėdų Senelio formos šokoladas ir rogutės. 
Svarbiausia, kad dovana po eglute atsirasdavo 
stebuklingai! Kūčių naktį prašydavau mamos 
pakloti lovą miegoti prie eglutės, stengdavau-
si laukti Kalėdų Senelio nemiegodama. O 
nuostabiausia, kad mama su tėčiu taip šauniai 
ir įsijautę žaisdavo šį žaidimą. Miegodavo kar-
tu prie eglutės, surenkamų žaislų dalis išmė-
tydavo kartais net kieme, neva benešdamas 
Kalėdų Senelis pametė kelias dalis, mama po 
apsnigtą kiemą palikdavo pėdsakus nuo tėčio 
batų, palikdavo atvirus langus ir primesdavo 
sniego ant palangių. Manau, ir jiems labai pa-
tiko būti mano stebukladariais. 

Nedaug ūgtelėjusi ir pati norėjau kurti 
stebuklus. Vaikystėje turėjau kiemo draugę, 
kuri man pasakė, kad Kalėdų Senelio nėra. 
Buvau gana lakoniškai informuota, kad jai 
taip pasakė jos seneliai, su kuriais gyveno, 
jie neturi pinigų ir dėl to ji negaus dovanų. 
Dėl Kalėdų Senelio nebuvimo galvos visai 
nesukau, susirinkau visas kuklias vaikiškas 
santaupas ir pati nupirkau dovanų, supakavau 
ir Kalėdų rytą palikau prie draugės namų. 
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Vienas kitam 
pabrėžtinai 
sakome „Vyras“, 
„žmona“ ir mums 
tai tebekelia 
džiaugsmą

Indrė ir Jogaila Morkūnai  
aukso žiedus sumainė šių metų rugsėjo 5-ąją

Gedimino Savicko (ELTA) nuotr.

„LaisvaLaikio“ interviu
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„LaisvaLaikio“ interviu

Naujųjų Naktį 
Neskubu žadėti, 
labiau mėgstu 
padėkoti už visa, 
ką padovaNojo 
praėję metai
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Šiemet Šv. Kūčių vakarienei Indrė ir Jogaila 
Morkūnai į savo namus pakvies abiejų tėvus. O 
Indrė, kaip naujų namų šeimininkė,  
šventinę vakarienę ketina paruošti pati

9

Atsimenu puikiai tą rytą ir draugės džiaugsmą 
bei jos senelių nuostabą - Kalėdų stebuklai 
gali būti ir mažiausiose smulkmenose. 

- O kas jums yra Kalėdų stebuklas 
šiandien? 

- Mūsų giminėje buvo teta, mano prosene-
lės sesuo, bet visa giminė ją vadino tiesiog teta 
Aldona. Aš mėgdavau, būdama maža, sėdėti jos 
kambary ir klausytis jos pasakojimų. Jaučiausi 
labai svarbi, nes ji su manim kalbėjo kaip su 
suaugusia. Vieną žiemos vakarą sėdėjau jos 
kambaryje, ji lupo obuolius, vieną griežinėlį sau 
į burną, vieną man. Ji buvo religinga, per savo 
gyvenimą nelabai ką mačiusi. Man pasakojo, 
kad turi svajonę - per Kalėdas nuvykti į Vatika-
ną. Na, santaupų kažkiek turi, kiek čia jai liko 
gyventi, va, ims nuvažiuos į Italiją, o visi nu-
stebs. Negi ji negali sau to leisti? Abi kikenom 
kaip kokios sąmokslininkės. Aš patenkinta, kad 
teta tik man, tokiai mažei, pasakoja savo slaptą 
svajonę, ją drąsinau: važiuokit, teta, būtinai va-
žiuokit. Atėjo Kalėdos. Teta niekur neišvažiavo. 
Aš vieną vakarą  įslinkau  į jos kambarį ir pa-
klausiau kodėl. Ji ramiai lupa obuolius, pjausto 
skiltelėm, vieną sau, vieną man paduoda ir ra-
miai sako: sūnėnas buvo atvažiavęs, bankui sko-
lingas, jis šeimą turi, būtų netekęs buto, tai 
atidaviau jam visas santaupas. Jam labiau reikia. 
Nori obuolio? Štai čia tikras Kalėdų stebuklas.  

- Šiais metais šventės bus kitokios 
dar ir dėl to, kad esate viena iš TV3 „Iš-
sipildymo akcijos“ vedėjų. Kuo, jūsų nuo-
mone, šis projektas yra toks svarbus ir 
reikšmingas?

- Tai, kad mes dovanojame ar aukojame, 
turi būti savaime suprantama. Ir tikrai dėl to 
nesame nei herojai, nei ypatingi, esame tiesiog 
žmonės. Dovanoti tikrai lengva, ir tai yra ma-
žiausia, ką galime padaryti. Ypatingi ir didžiau-
sios pagarbos verti tie, kurių širdyse tiek mei-
lės, kad ją dovanoja svetimam vaikui ir priima 
jį į šeimą. Ypatingi medikai, kurie neskaičiuo-
dami darbo valandų, aukodami laiką, kurį ga-
lėtų skirti savo šeimoms, tiek dažnai nepelny-
tai koneveikiami, tiesiog daro stebuklus. Išsi-
pildymo akcija - tai laikas, kai Kalėdų vakarą 
su šeima galime atsisėsti prie televizijos ekra-
nų, kad išsiųstume gerumo žinutę. Kaip gera 
suprasti, kad nors tą vieną vakarą visi Lietuvos 
žmonės susivienija padėti tiems, kuriems tos 
pagalbos labiausiai reikia. 

- Gerumą ir pati dalijate nuo mažens. 
Pamenate, kada su mama pirmą kartą 
apsilankėte vaikų namuose? 

- Pamenu savo pirmąjį apsilankymą vaikų 
namuose. Buvau gal septynerių, kai pirmą kar-
tą su mama, sudėjusios daiktų labdarai, žaislų, 
nuvykome į Kauno vaikų namus. Įstrigo ne tai, 
kaip dalijome atneštus daiktus. Man labai no-
rėjosi būti dosniai ir gerai. Tai atrodė labai gra-
ži misija.  Juk malonu dalinti, malonu dovano-
ti įsivaizduojant, kad darai labai gerą darbą, 
atiduodama savo išaugtus rūbus ar pabodusias 
lėles. Taip, jie džiaugėsi gavę asmeniškai kiek-
vienas kažkokį daiktelį ar skanėstą. Bet sujau-
dino mane vienas berniukas, atbėgęs pavėla-
vęs ir stumdamas visus kitus vaikus, apspitu-
sius mane su mama. Jis garsiai šaukė: „Trau-
kitės, čia atvažiavo pas mane.“ Jis užvertęs 
galvą paklausė: „Ką man atvežei?“ Tuo metu 
jau visos dovanos buvo išdalintos. Jis pabaks-
nojo į mamos rankinę: „Kažką dar vis tiek 
turi.“ Mama atidarė rankinę parodyti, kad ne, 
jau ir saldainius išdalijome, nieko neliko. Tie-
sa, rankinėje mėtėsi tuščia ledinukų dėžutė: 
„Va, šito noriu“, - jam tiko ir tokia, „tik jam 
skirta dovana“. Susigrūdo tuščią dėžutę į ki-
šenę, nustūmė mane, tvirtai įsikibo į mamos 
ranką ir dar kartą jau net rėkdamas man ir 
kitiems vaikams pasakė: „Eikit iš čia, ar nema-
tot, čia pas mane atvažiavo.“ Galiausiai atsisu-
kęs į mano mamą paklausė: „Jūs mane pasiim-
sit?“ Ir tada staiga man tai visai nebepatiko. 
Kodėl jis nori mano mamos? Čia MANO mama, 
aš gi atnešiau jums dovanų, taigi jūs turite man 
dėkoti ir būti laimingi. Kas čia dabar vyksta? 
Tik daug vėliau supratau mažo berniuko elge-
sį, kad ne daiktai jam buvo svarbūs. Jis tiesiog 
į kiekvieną atvykėlį žiūrėjo kaip į gelbėtoją, 
kuris išves jį iš to pasaulio ir parsives į šeimą. 
Jis tiesiog norėjo turėti mamą. 

- Daug darbų nusimato šventiniu lai-
kotarpiu. Ar vis dėlto rasite laiko ra-
miems vakarams su karštu šokoladu?

- Kad ir kaip skubėtume, radau laiko pasi-
puošti eglutę kartu su vyru. Ir svarbiausia, kad 
rasčiau laiko pabūti su šeima. O karšto šoko-
lado galėsiu išgerti ir kur nors tarp darbų. 

- Vestuvinius žiedus su Jogaila sumai-
nėte rugsėjo pradžioje. Kokie tie pirmie-
ji vedybinio gyvenimo mėnesiai? 

- Tiesą sakant, turbūt niekas nepasikeitė, 
tik vis vienas kitam pabrėžtinai sakome „vy-
ras“, „žmona“ ir mums tai tebekelia džiaugs-
mą. Tuoktis nusprendėme per praėjusias Ka-
lėdas, šeima pasijutau turbūt jau tada. Kalė-
dos - tikrai stebuklų metas! 

- Kartais sakoma, kad kelias į vyro šir-
dį - per skrandį. Tenka gaminti vakarienę 
vyrui? Gal turite kokį firminį receptą?

- Gaminame beveik po lygiai, t.y. man be-
veik pavyksta gaminti tiek, kiek pagamina Jo-

gaila man. Bet šiemet pelniau daug balų paga-
mindama jam... paprasčiausių švilpikų. Nega-
lėjau patikėti, kad jis niekada jų nebuvo valgęs! 
Dabar Jogaila vadina juos mano firminiu patie-
kalu ir laukia jų labiau nei didžiausių delikate-
sų. Genialumas tikrai slypi paprastume.  

- Jau esate numatę, kur sutiksite 
Naujuosius metus? Galbūt vėl keliausite 
į užsienį?

- Nesvarbu juk kur, svarbiausia su kuo. 
Naujiesiems metams jau esame subūrę labai 
didelę draugų kompaniją. 

- Ar turite įprotį Naujųjų naktį imtis 
pažadų sau: nedaryti ar padaryti tą ir aną?

- Stengiuosi gyvenime žadėti kuo mažiau 
ir tik tai, ką nuoširdžiai tikiu galinti ištesėti. 
Paskutinis toks pažadas buvo „amžinai Tave 
mylėsiu ir gerbsiu“. Tad Naujųjų naktį nesku-
bu žadėti, labiau mėgstu padėkoti už visa, ką 
padovanojo praėję metai. 2015-ieji buvo tikrai 
dosnūs ir už tai esu labai dėkinga (ir spjaunu 
per petį tris kartus). 

- Indre, ko palinkėtumėte per šias 
šventes ir Naujuosius sau ir „Laisvalai-
kio“ skaitytojams?

- Gyventi paprasčiau ir dažniau džiaugtis 
paprastais kasdieniais malonumais. Pavyz-
džiui, rytiniu puodeliu kavos ir sniegu. 

„LaisvaLaikio“ interviu
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StengiuoSi gyvenime 
žadėti kuo mažiau ir 
tik tai, ką nuoširdžiai 
tikiu galinti išteSėti. 
PaSkutiniS tokS 
PažadaS buvo  
„amžinai tave mylėSiu 
ir gerbSiu“
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Ką manai?

Rūta ElžbiEta MazuREvičiūtė

Su draugais laikomės tradicijos - per šventes kiekvienas į 
dėžutę metame po du lapelius. Ant vieno užrašome, kas per 
praėjusius metus buvo blogai ir ką norime pamiršti, o ant kito 
užrašome savotiškus pažadus sau, siekius ir tikslus. Kadangi esu 
žodžio žmogus, stengiuosi sąžiningai tesėti visus pažadus ir siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Žinoma, ne viskas pavyksta, kartais pasirodo, 
kad ne viskas, ką sugalvojau, pagal mano jėgas, tačiau dažniausiai 
įgyvendinu didžiąją dalį to, ką būnu numačiusi. Šiemet dar nesu 
apsvarsčiusi, ką užrašysiu ant tų lapelių, tačiau jau pradedu apie 
tai galvoti. Kol esu jauna, man labiausiai rūpi karjeros galimybės, 
tad ir mano pasižadėjimai bei siekiai labiausiai susiję su šia sri-
timi, vėliau manau, jie bus susiję su asmeniniu gyvenimu. 

Kalėdos - puikus metas pabūti su šeima, atsipalaiduoti ir pradėti galvoti apie artėjančius naujus metus. Vienas dažniausių  
naujametės nakties ritualų - nauji siekiai ir pažadai. Vieni mano, kad kitais metais jau tikrai pradės sportuoti ar sveikiau maitintis,  
kiti kelia sau didelius karjeros uždavinius. „Laisvalaikis“ pasiteiravo žinomos aktorės VaLdos BičKutės (34) ir tituluotos 
gražuolės Rūtos ELžBiEtos MazuREVičiūtės (24), ar ir jos sau ką nors pasižadės. 

valda bičkutė

Tokio ritualo neturiu. Nemėgstu įsprausti savęs į griežtus 
rėmus, mieliau viską sprendžiu spontaniškai, čia ir dabar, palieku 
sau teisę persigalvoti. Labiau vertinu laisvės jausmą nei primyg-
tinius pažadus sau. Juolab kad jei netesi sau duoto pažado, 
psichologiškai būna sunku. Rodos, negali savimi pasikliauti, o jei 
negali pasikliauti savimi, negali pasikliauti ir pasauliu. Manau, 
pažadai sau tapo savotišku žmonių ritualu, nes Naujieji - savotiškai 
magiškas, atsinaujinimo laikas. Tačiau nemanau, kad būtina 
laukti naujų metų, kad galėtum išvalyti iš gyvenimo tai, kas sena, 
nereikalinga, ir atsinaujinti. Man tokie nauji metai buvo vasaros 
pabaigoje, prieš prasidedant naujam teatro sezonui. Po atostogų, 
prieš prasidedant darbams, ir man norėjosi atsinaujinti.

Veidai
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kurių nežinojote 
apie Evitą

Televizijos serialo „Tobula kopija“ aktorė EviTa 
MalaškEvičiūTė (18) jau pasiruošė gražiau-
sioms metų šventėms. Ji išdavė ne tik koks kū-
čių stalo patiekalas jos mėgstamiausias ir ko pa-
prašytų kalėdų Senelio, bet ir daugiau dalykų, 
kurių apie Evitą iki šiol galbūt dar nežinojote.

n Jai labiau patinka teikti dovanas, nei jas gauti, 
tad sutikusi Kalėdų Senelį paprašytų jo nebent 
daugiau laiko, kurį galėtų skirti svajonėms įgy-
vendinti ir savo pomėgiams.
n Kvailiausiu pastarojo meto savo pirkiniu Evita 
vadina labai brangų telefono dėklą, kurio nenaudoja. 
n Kaip ir dauguma dailiosios lyties atstovių, kiekvie-
ną rytą Evita stengiasi bent šiek tiek pasigražinti, 
tačiau dažniausiai prie veidrodžio užtrunka maždaug 
valandą. „Taip yra todėl, kad daugiau nei pusę to lai-
ko praleidžiu šokdama ar klausydamasi muzikos. Tai 
mano kasdienis ritualas“, - šypsojosi ji.
n Kadangi aktorę visuomet domino filosofija, pa-
sikalbėti prie puodelio kavos ji pakviestų filosofą 
Imanuelį Kantą (Immanuel Kant), labai žavintį 
savo mintimis ir intelektu.
n Didžiausia silpnybė - drabužiai. „Neretai su-
laukiu priekaištų iš mamos, kad turiu labai daug 
drabužių, tačiau man vis atrodo, kad jų galėtų 
būti ir daugiau. Taip pat sunkiai atsispiriu kvepa-
lams, tačiau su šia silpnybe stengiuosi kovoti. 
Šiuo metu turiu tik 1 buteliuką, o tai man visai 
nebūdinga“, - sakė Evita.
n E.Malaškevičiūtė renka čekius, bilietus, skra-
jutes ir panašius dalykus kaip atsiminimus iš įvai-
rių kelionių, koncertų ar renginių.
n „Turiu du žiedus, kurių niekada nenusiimu.
Vieną jų 16-ojo gimtadienio proga padovanojo 
mama, kitą įsigijau pati. Tai mano talismanai“, - 
pasakojo aktorė.
n Būdama 9 metų, Evita debiutavo kaip aktorė 
televizijos seriale „Nekviesta meilė“. Iš pirmųjų 
savo honorarų ji įsigijo kompiuterį.
n „Esi ganėtinai keistų veido bruožų gerąja pras-
me“ - taip skambėjo bene įsimintiniausias Evitai 
skirtas komplimentas.
n Aktorės šaldytuve visuomet yra varškės ir sū-
relių, o jos mėgstamiausias šventinis patiekalas - 
mamos gaminta silkė pataluose.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Veidai
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Nesvarbu ar esi žinomas, ar nežinomas - Kūčių vakarą bene visi tradiciškai sėdasi prie šventinio stalo, 
aplanko artimuosius, ragauja 12 patiekalų ir laukia Kalėdų Senelio dovanų. „Laisvalaikis“ domėjosi, 
kokių šventinių tradicijų laikosi žinomi žmonės ir kaip tas tradicijas aiškina etnologai.

Rolandas ir Ieva Mackevičiai  
skaičiuoja ne 12, o 24 patiekalus
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„Radisto“ Rolando Mackevičiaus (31) ir jo žmonos ievos (27) šventėse tradicijų netrūksta. „Pirmiau aplankome mano tėvus, 
paskui ievos. Jos šeima didelė, todėl ten ant stalo skaičiuojame nebe 12, o 24 patiekalus“, - šypsojosi Rolandas. Tėvus jaunoji šeima lanko 
ne tuščiomis. Jiedu veža savo gamintą silkę „Mojito“, gardintą mėta, žaliąja citrina, avokadu ir ruduoju cukrumi, morkų pyragą bei rudojo 
cukraus sausainius. Tiesa, anksčiau Rolando kūčios būdavo kiek kitokios. „Mano namuose švenčiančiųjų ratas buvo nedidelis - pora mo-
čiučių, tėtis, mama ir aš. laužydavome kalėdaičius, iš po staltiesės traukdavome šiaudus, stengdavomės, kad ant stalo būtų 12 patiekalų, 
bet kartais tekdavo įskaičiuoti ne tik baltą ar juodą duonas, bet ir šakutes“, - pasakojo R.Mackevičius. Tradicija keistis dovanomis jo šei-
moje taip pat nebuvo labai tvirta. „Mes su tėčiu ką nors padovanodavome mamai, mama man dovanodavo „lego“, iš močiutės gaudavau 
loterijos bilietų. Tik dabar atsirado tradicija, kad kiekvienas kiekvienam šeimos nariui ką nors dovanoja. Be abejo, didelė dovana po eglu-
te lauks ir mūsų su ieva sūnaus Motiejaus“, - sakė Rolandas. Paklaustas apie kalėdų senelį, „radistas“ pasakojo, kad juo nuoširdžiai tikė-
jo. „Tikėjau, nors kartais net ir negaudavau dovanų. Pamenu, kartą kūčių naktį nakvojau pas močiutę, nusprendžiau miegoti prie kalėdų 
eglutės, kad sutikčiau kalėdų senelį, pristačiau jam įvairių spąstų, kad tik sugaučiau, kai jis naktį ateis, kad prabusčiau ir nepramiegočiau. 
deja, ryte prabudau ir išvis neradau jokių dovanų“, - prisiminimais dalijosi R.Mackevičius.

Švenčių tradicijos 
pagal žinomus žmones
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Eglutės žaisliukus  
Viktorija kepa pati

Dizainerė Viktorija jakučinskaitė (34) su 

šeima šventėms ruošėsi ne vieną savaitę. Drauge su 

dukromis namus papuošė kalėdų vainikais, pastatė eglu-

tę, o vėliau iškepė ir saldžius eglutės papuošimus - spal-

votus sausainius. „juos gimus dukroms kasmet kepame 

drauge su mergaitėmis. tai atima daug laiko ir jėgų, 

reikia paruošti skirtingų spalvų glaistus, dekoruoti sau-

sainius... ir nors kartais atrodo, kad mieliau pailsėčiau, 

nei sukiočiausi virtuvėje, stengiuosi puoselėti šią tradi-

ciją. Vis dėlto ir man, ir dukroms tai teikia daug džiaugs-

mo“, - pasakojo dizainerė.
Per šventes Viktorijos namuose susirenka visa šei-

ma, atvyksta giminės, kurios gyvena užsienyje. „Šven-

tės - puiki proga pamatyti artimuosius, kurių galbūt 

nemačiau visus metus. nuo vaikystės žinau, kad ant 

stalo turi būti ne mažiau kaip 12 patiekalų, tačiau per 

kūčias visuomet būna suneštinė vakarienė, tad patie-

kalų būna daugiau. Visada yra silkės pataluose, silkės 

su grybais, kūčiukų. Vaikystėje mama gamindavo aguo-

nų pieną, kurį labai mėgau“, - apie mieliausias jai šven-

čių tradicijas pasakojo Viktorija.
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Švenčių tradicijos 
pagal žinomus žmones
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Kai kurie 
Kūčių burtai 
išsipildo

Televizijos sporto žurnalistų  
šeima AstA (30) ir sAulius (30) 
NAlivAikos sako, kad Kūčios ir 
Kalėdos yra susikaupimo dienos, ta-
čiau per metus pačios laukiamiau-
sios, svarbiausios ir skaniausios. 

Saulius pamena, kad vaikystėje 
jo šeimoje buvo tradicija Kūčių vaka-
rą pagerbti tuos, kurių jau nebėra ša-
lia. Ant stalo būdavo padėta papildo-
ma lėkštė ir paruošta vieta mirusiųjų 
vėlėms. „Įsiminė tai, kad vaikystėje 
aš tikrai nuoširdžiai tikėjau, jog per 
Kūčias vanduo virsta vynu, o gyvuliai 
pradeda kalbėti žmogaus kalba. Vis 
klausdavau, ar jau prabilo kaimo gy-
vuliai, o vandenį gurkšnodavau nesu-
stodamas“, - prisiminė Saulius. Astos 
šeimoje buvo tradicija visą dieną iki 
Kūčių vakarienės nevalgyti, o gerti 
tik vandenį. Tad jau per vakarienę 
Asta su seserimi varžydavosi, kuri 
suvalgys daugiau patiekalų, o jų ant 
stalo būdavo daugiau nei 12. Tačiau 
baisiausia būdavo iš po staltiesės 
traukti šiaudą, kad kuris šeimos na-
rys neištrauktų per trumpo. 

Asta ir Saulius tikėjo meilės bur-
tais Kūčių naktį. Asta su sese vis 
klausydavo, iš kurios pusės loja šu-
nys, tai rodydavo, iš kur bus kilęs bū-
simas vyras. Šis burtas Astai išsipil-
dė, šunys vis lodavo nuo Vilniaus pu-
sės, o Saulius ir yra kilęs iš sostinės. 
„Pamenu tokį burtą, kai reikia apka-
binti tvoros stulpelius, ir jei lyginis 
skaičius, kitais metais rasi antrąją pu-
sę, jei ne - teks laukti kitų metų. Vai-
kystėje galvodavau, kad tiems, kurie 
gyvena kaimuose ar miesteliuose, la-
bai gerai, nes kur tu Justiniškėse ar 
Karoliniškėse rasi tą tvorą su stulpe-
liais“, - pasakojo Saulius. 

Dabar šeima puoselėja ir naujas 
tradicijas. Seniau po Kūčių vakarie-
nės likdavo namuose, o dabar visi 
važiuoja į mišias. 

TEMA
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A.Zacharevičienės šventės su pirtimi ir burtais
Kūčios ir Kalėdos TV laidų vedėjai Agnei ZAchAreVičienei (35) - didžiausios metų šventės. Moteris tik apgailestauja, kad 

kuo toliau, tuo labiau tai tampa komercine švente, kai didžiausias galvos skausmas yra dovanos, o kai kurie vaikai net nežino šios 
šventės esmės. Pačios Agnės Kūčios visada būna pas jos tėvelius. „Vakarienę pradedame malda, po jos šeimos vyriausiasis dalijasi 
kalėdaičiu ir linkėjimais tiems, kurie laužia. Mes su mama suruošiame stalą su 12 patiekalų. Tradiciškai aš ruošiu keptą žuvį folijoje 
ir burokėlių su fetos sūriu salotas. Dieną prieš tai labai griežtai pasninkaujame, atiduodame visas skolas, susitvarkome namus, pagal 
senus papročius nueiname į pirtį. Juk senoliai sakydavo: tik švariame kūne švari siela“, - pasakojo A.Zacharevičienė. Prie šventinio 
stalo iš po staltiesės su visa šeima Agnė traukia šiaudus. „Kol buvau netekėjusi, su sese po pagalve dėdavome popierėlius su ber-
niukų vardais. Kalėdų rytą traukdavome - kokį ištraukei, tas bus tavasis. Be to, visada tikėjomės sulaukti, kad prakalbs naminiai gy-
vūnėliai“, - prisiminimais dalijosi laidų vedėja. Dabar po Kūčių vakarienės ji su visa šeima eina į šventas mišias. Po jų tradiciškai 
vaikams galima pasmaližiauti pyrago ir eiti į lovas sapnuoti dovanėlių. „na, o Kalėdų rytą visi su pižamomis renkasi prie eglutės pa-
kuoti dovanėlių ir gerti kalėdinės arbatos“, - pasakojo A.Zacharevičienė.
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Kalėdų Senelis 
Ugnę aplanko 
kasmet

Kalėdų eglutę televizijos žurnalistė ir žinių ve-
dėja Ugnė galadaUsKaitė (25) stengiasi pa-
puošti kuo anksčiau, kad kuo ilgiau galėtų pasi-
džiaugti taip mėgstamu prieššventiniu laikotarpiu, 
juk Kalėdos - jos mėgstamiausia šventė. Kasmet 
per Kūčias Ugnė būna su šeima Marijampolėje, per 
Kalėdas - pas senelius. „Eglutės puošimas - šeimos 
tradicija, procese privalo dalyvauti visi nariai. ant 
durų kabiname Kalėdų vainikus, viską apdėliojame 
eglės šakomis, ant židinio kabiname kojines. Šiemet 
net Kalėdų kvapo žvakę nupirkau, - pasakojo žur-
nalistė. - tėvų namuose visuomet laikomasi 12 
patiekalų tradicijos, o aš stengiuosi bent po trupu-
tį paragauti jų visų. tikiu, kad taip galima pritrauk-
ti sėkmę kitiems metams. Prie stalo paliekama ir 
vieta iškeliavusiems šeimos nariams.tiesa, daž-
niausiai esu gaminančiųjų maistą asistentė, mano 
darbas - paserviruoti ir gražiai papuošti stalą. iš 
servetėlių moku išlankstyti gulbes ar ką kita“. 
Ugnės šeimą kasmet aplanko Kalėdų senelis, o 
tiksliau juo persirengia kuris nors šeimos narys: 
„Pamenu, vienais metais seneliu persirengė mano 
teta ir jai nukrito barzda. taip sužinojau, kad Ka-
lėdų senis neegzistuoja.“ Vis dėlto jai pati gražiau-
sia švenčių dalis - kai visa šeima susirenka kartu. 
„Visais kitais metų laikais su pusbroliais dažnai 
prasilenkiame, senelių, tetų neaplankau taip dažnai, 
kaip norėčiau, o Kalėdos - toks metas, kai tikrai su 
visais susitinku“, - sakė Ugnė.
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Liucina ir Tadas Rimgailos 
švenčių tradicijas perėmė iš tėvų

Vestuvių planuotoja ir verslininkė Liucina (26) ir renginių vedėjas Tadas (31) RimgaiLos sako, kad kai kurias švenčių tra-

dicijas perėmė iš savo tėvų ir senelių, o kai kurias šeima ir patobulino. 

„iš vaikystės pamenu, kad ant Kūčių stalo turi būti 12 patiekalų. suprantama, turi būti kūčiukų, silkės ir visokių mišrainių. o di-

džiausia ir svarbiausia tradicija - visai šeimai susirinkti prie vieno stalo. Be to, per Kūčias visuomet švenčiame ir mano mamos gim-

tadienį“, - pasakojo Tadas. o Liucina tvirtino, kad jos vaikystės namuose šventinę vakarienę visuomet ruošdavo močiutė, kuri kep-

davo pasakiškai skanius pyragėlius su grybais arba aguonomis. Tokių skanių Liucinai daugiau niekur neteko ragauti. „Tiesa, dabar 

mes, visos šeimos moterys, pasidalijame darbus, tad maisto gaminimas negula ant vienos močiutės pečių“, - sakė Liucina. Beje, šio-

je šeimoje vis dar gyvas paprotys dėti šiek tiek šieno po šventinio stalo staltiese, o vaikystėje Liucinos šeima šiaudus traukdavo ir 

burdavosi - kieno šiaudas ilgiausias, tas bus sveikiausias ir ilgiausiai gyvens.
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Beatos Kūčios - lietuviškos,  
o Kalėdos - britiškos
Kulinarinių laidų vedėja žurnalistė Beata 

NicholsoN (36), prieš porą metų iš Didžio-
sios Britanijos su visa šeima grįžusi į Lietuvą, 
šiemet Kalėdas švenčia gimtinėje. „tai - ypa-
tingas laikas, labai mėgstu šventines tradicijas, 
o eglutę papuošiu dar gruodžio pradžioje. Mūsų 
šeimoje taip susiklostė, kad jau daugelį metų 
vienodai puoselėjame ir angliškas, ir lietuviškas 
tradicijas. Kūčių vakarą pradedame malda, plot-
kelėmis ir, žinoma, turime dvylika tradicinių ve-
getariškų patiekalų, o Kalėdoms jau kepame 
paukščius ir viską ruošiame angliškai“, - 
sakė už brito ištekėjusi Beata. Žinomai kulina-
rei bene smagiausia švenčių dalis, be abejo, - 
maisto ruošimas. „Jei to nedarau, man šventės 
kažkokios ne tokios, bet džiaugiuosi, kad kie-
kvienais metais pavyksta nepersivalgyti ir ne-
prigaminti per daug. Jokio malonumo tą pačią 
silkę valgyti savaitę, - sakė ji. - Praėję metai 
buvo kaip niekad darbingi ir turtingi įvykių bei 
projektų. Išsipildė ilgametė svajonė - anglų kal-
ba parašyta knyga apie lietuvišką virtuvę, ten 
yra ir Kūčių skyrius, neseniai pasirodė ir lie-
tuviškas knygos variantas. taip pat šiais me-
tais mano šventinis stalas bus padengtas mano 
namų kolekcijos gaminiais. Juk svarbu ir tai, 
kaip papuošiame stalą. Nesu iš tų, kurios pusę 
dienos dirba prie stalo dekoro, bet džiaugiuosi, 
kad tai galima padaryti panaudojant keletą de-
talių ar ryškesnį takelį. Nebūtina persistengti, 
bet nors truptį pasistengti reikia, juk gyventi 
turime gražiai, o stalo manieros yra svarbi gra-
žaus gyvenimo dalis“.

TEMA
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Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

12 patiekalų

„12 patiekalų nėra labai sena tradicija. 
Ji įsitvirtino tik XX a., kai žmonės tapo 
labiau pasiturintys. Pavyzdžiui, Mikalojus 
Katkus dar XIX a. aprašydamas Kūčių va-
karą pasakojo, kad pasrėbė barščių, užkan-
do silke, užsrėbė aguonpieniu su kūčiukais 
ir nuėjo miegoti. 12 patiekalų ant stalo 
skaičiuodavo tik tie, kurie juos turėdavo. 
Tie, kurie neturėjo, dėdavo tiek, kiek turi. 
Todėl ir šiandien 12 patiekalų skaičius nė-
ra privalomas, tai tik žaidimas. Svarbiau 
yra, kokie patiekalai dedami ant stalo. Pa-
geidautina, kad ant Kūčių stalo nebūtų 
įvežtinių produktų. Ant jo yra tai, kas už-
auginta mūsų soduose: javų produktai, dar-
žo, miškų ir pievų gėrybės, visa tai, ką 
mums duoda gamta ir žmogaus darbas“.

kūčiukai

„Kūčiukai - tai simbolis senovinės duo-
nos, kuri būdavo kepama iš kviečių. Kai 
duonos būdavo nedaug, jos visa šeima val-
gydavo po trupinėlį. Kūčiukai yra duonos 
trupinėlio simbolis“.

Šienas po staltiese

„Kūčios yra pati seniausia mums žino-
ma padėkos protėviams diena. Kai žmogus 
prisijaukino gyvulius, tapo už juos atsakin-
gas. Kūčių dieną įvyksta susitaikymas. Tai 
diena, kai žmogus visų atsiprašo, ant sta-
lo nededa jokių gyvulinės kilmės produk-
tų. Atvirkščiai, jų maisto - šieno - dedame 
ant savo stalo, o Kalėdų rytą, kai staltiesė 
yra nudengiama, ant to šieno šeimininkas 
įtrupina žmogaus maisto ir nuneša gyvu-
lėliams. Kitas paaiškinimas - kad šienas 
po staltiese simbolizuoja patalėlį ėdžiose, 
kuriose gimė kūdikėlis Jėzus. Miestiečiai 
dažnai apsieidavo ir apsieina be šieno, bet 
būtinai stalą dengia specialia staltiese, 
skirta tik šiai progai. Jos būdavo perduo-
damos iš kartos į kartą“.

tuščia lėkštė išėjusiesiems

„Per Kūčias šeimininkės ant stalo visų 
patiekalų deda tik po vieną dubenį, ne dau-
giau. Šeima paragauja tik tiek, kad liktų 
uždengtas dugnas. Stalas nakčiai nenu-
kraustomas, o paliekamas protėvių vėlėms, 
kad jos pasižvalgytų į tai, ką jie kadaise su-

kūrė ir kaip gyvenimas tęsiasi po jų. Taigi 
seniausiems protėviams yra palikti valgiai, 
o jei žmogus mirė tais metais, į jo vietą 
dėdavo lėkštelę ir nedidelę eglės šakelę, 
kuri simbolizuoja perėjimą į pomirtinį gy-
venimą. Tuščią lėkštę dėdavo ir kur nors 
toli iškeliavusiems šeimos nariams. Dabar 
viskas yra paprasčiau - galėtume šitą lėkš-
tutę pakeisti planšetiniu kompiuteriu, įsi-
jungti „Skype“ ir susisiekti su tuo žmogu-
mi. Jis simboliškai perlauš kalėdaitį. For-
mos gali keistis, bet jas reikia keisti taip, 
kad atitiktų prasmę. O prasmė yra visų kar-
tų suvienijimas prie padėkos stalo“.

eglutės puošyba

„Eglutės puošimas atėjo vėliau. Tai vo-
kiečių išradimas. Kur buvo daugiau vokiš-
kos kultūros, ši tradicija atėjo greičiau. Dar 
XIX-XX a. sandūroje Ieva Simonaitytė rašė, 
kad tokią eglutę pamatė pas savo pussese-
rę germaniškoje mokykloje. Didžiojoje Lie-
tuvoje turime paliudijimų, kad XX a. pra-
džioje mokytojai puošdavo Kalėdų eglutę 
mokyklose, vaikus išmokydavo dainelių, 
paruošdavo saldainių, pakviesdavo visą kai-
mą ir suruošdavo gražią šventę. Į namus 
eglučių puošimo tradicija ėjo ilgai - dar ir 
XX a. ne visi puošdavo“.

kalėdų senelis

„Europinėje tradicijoje jis tapatinamas 
su šv.Mikalojumi. Gruodžio 6 d. buvo mini-
ma jo diena. Nuo tos dienos anksčiau sam-
diniai eidavo atostogų. Jiems buvo sumoka-
mas atlygis, įdedama lauktuvių ir paleidžia-
ma namo iki Trijų Karalių (sausio 6 d.). 
Kaimuose lietuviškasis Kalėdų Senelis - 
Kalėda - simbolizavo senuosius vaidilas. 
Jis buvo apsivilkęs tikrais kailiniais, atei-
davo, paberdavo grūdų, atlikdavo įvairius 
ritualus. Tik vėliau jis transformavosi į 
Kalėdų Senelį“.
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Kaip švenčių tradicijas aiškina  
etnologė Gražina Kadžytė?
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KOKTEILIŲ VAKARUI

Aprangos kodas: kokteilinė apranga  
(angl. Coctail Attire, Coctail Dress).

Drabužiai: šventinių renginių kvietimuose 
dažniausiai įrašytas būtent šis aprangos kodas. Jis 
nėra toks formalus kaip Black Tie. Geriausiai tinka 
kokteilinė ar maža juoda suknelė, taip pat kokybiškas 
išeiginis kostiumas ar kombinezonas. Jei  
norite puoštis kelnių kostiumu, verčiau rinkitės ką nors 
įdomesnio - trumpintas, labai plačias ar dekoruotas šilko 
detalėmis kelnes. Ilgas, pūstas, standaus, blizgaus audinio 
taftos sijonas su kišenėmis stilingai atrodys derinamas su 
klasikiniais marškiniais.  

Pėdkelnės: plonos, 
peršviečiamos. 
Raštuotos ir tinklinės 
pėdkelnės šiuo 
atveju netinka.

Bateliai: dailūs 
aukštakulniai, jokiu 
būdu ne bateliai su 
platforma.

Rankinė: 
delninukė.

Papuošalai: paly-
ginti su Black Tie, 
šiuo atveju galimi 
stambesni, įdomesni 
papuošalai - 
kokteiliniai žiedai, 
dažniausiai su dides-
niais akmenimis, 
masyvūs karoliai, 
daug apyrankių ar 
didesni auskarai. 
Oficialesnio vakaro 
metu tiks ir smulkūs, 
tačiau prabangūs 
papuošalai.

StiliuS

1. Madingiausios spalvos - marsalos (raudonojo 
vyno) ir garstyčių. Tarpusavyje derinti šių dviejų 

spalvų nepatartina, tačiau norinčiosios būti itin ma-
dingos gali pasirinkti kurios nors iš šių spalvų palaidi-
nę, rankinę ar paltą.

2. Su rudens tendencijomis į madą grįžo klasikiniai 
marškiniai. Jie gali būti platūs, pailginti, plonos 

medvilnės ar viskozės, primenančios šilką, atvira nugara 
ir panašiai. Šis drabužis puikiai dera su sijonu, kelnėmis 
ar džinsais. Jaunimo vakarėliui tai puikus sprendimas.

3. Į madą grįžo aukštakulniai storu kulnu, dažniau-
siai buka nosimi, vintažinio stiliaus. Žinoma, 

Black Tie ar kokteilių vakarui tokie netiks, tačiau nepra-
šausite juos pasirinkę jaunimo vakarėliui ar neforma-
liam vakarui.
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Žiemos šventės - ypatingas laikas, kai norisi 
ne tik papuošti namus ir Kalėdų eglutę, bet 
ir pasipuošti patiems. Juk tai taip pat kuria 
šventinę nuotaiką. Kaip nepasimesti spintų 
labirintuose, atrodyti stilingai ir deramai, 
kaip sufleruoja kvietime nurodytas apran-
gos kodas, pasakoj a stilistė Agnė gilyTė.

AGNĖS patarimas:Jei sukate galvą, kuo pasipuošti,  o kvietime nenurodytas aprangos  kodas, atsiminkite - kuo prabangesnis renginys, tuo mažesnę rankinę,  smulkesnius papuošalus  ir plonesnes pėdkelnes  
reikia rinktis.

Kaip pasipuošti per šventes?
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JAUNATVIŠKAM VAKARĖLIUI

Aprangos kodas: puošnus neformalus  
(angl. Dressy Casual).

Drabužiai: tai gana laisvas aprangos stilius, tačiau puošnus, 
ne kasdieniškas. Svarbu pagalvoti, koks tai vakarėlis. Jei ketinate 
daug šokti, vargu ar aptempta suknelė tokiu atveju bus patogus 
pasirinkimas. Švenčių proga galite rinktis blizgiomis detalėmis 
dekoruotus švarkus, ne itin formalų kostiumą, sijonus ar patogias 
sukneles. Puikiai tiks ir džinsų bei blizgios palaidinės derinys. 
Galite derinti mini suknelę su dideliu megztiniu. Šventinę nuotaiką 
kuria blizgūs audiniai, drąsesni siluetai ar kiek atviresni drabužiai. 

Pėdkelnės: gali būti ir spalvotos, taškuotos ar pan.

Bateliai: aukštakulniai, balerinukės (angl. ballerina flats). 

Rankinė: deranti prie aprangos ansamblio, galima rinktis 
netgi dailią kuprinę (žinoma, kiek puošnesnę, ne mokyklinę).

Papuošalai: galima 
drąsiai puoštis bižuterija, 
šventėms labiau tiks 
įdomesni, stambūs 
papuošalai, tačiau ne 
sportinio stiliaus.

stilius

Parengė Eimantė Juršėnaitė

PRABANGIAM VAKARUI 

Aprangos kodas:  pusiau formali apranga (angl. Black Tie). 

Drabužiai: šis aprangos kodas reiškia, kad reikia pasipuošti gana formaliai ir prabang-
iai. Vadinasi, rinkitės tai, ką turite geriausia. Tinkamiausia žemę siekianti suknelė, tačiau 
leidžiama ir kelius dengianti kokteilinė suknelė. Jei renkatės trumpesnę suknelę, ji turi 
būti labai puošni, galbūt siuvinėta, nebūtinai juoda, tinkanti jūsų figūrai, - atrody site 
puošniai ir subtiliai. Maža juoda suknelė šiuo atveju veikiausiai atrodys per kukliai.

Pėdkelnės: plonos, peršviečiamos.

Bateliai: dailūs aukštakulniai.

Rankinė: kuo mažesnė delninukė.

Papuošalai: gali būti smulkūs, svarbu, kad nebūtų bižuterija. Rinkitės 
pusbrangius ir brangius akmenis bei metalus.

Astrologė VAiVA BudrAitytė
Naujus metus derėtų sutikti kuo spalvingiau ap-
sirengus. Puikiai tiks karnavaliniai rūbai, kuriuose 
dominuotų auksinės spalvos, o taip pat daug bliz-
gučių , blizgus metalas.
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KoKteilių vaKarui

Makiažas: Darbo vakarėliui ar vakarienei mieste galima rinktis klasikinį ar kiek ryškesnį vakaro makiažą. Prie klasikinio 
makiažo lengvai priderinsite ryškias lūpas, o toks įvaizdis tiks ir prie kokteilinės suknelės, ir prie džinsų ar švarkelio derinio. 
Papildomus dekoro elementus - veido kristalus, blizgučius - verčiau palikite vakarėliui. Jei formaliai renginio daliai ryškinate 
akis, o lūpas paliekate blankesnes, šį makiažą galite greitai paryškinti raudonais ar vyno spalvų lūpų dažais ir eiti į vakarėlį. 

Šukuosena: Garbanos ir bangos - ir šiuo atveju geriausias pasirinkimas. Glotnios tvarkingos garbanos atrodo 
elegantiškai, be to, jos lengvai transformuojamos. Po oficialios renginio dalies jas galite tiesiog lengvai išsklaidyti 
pirštais ir būsite pasirengusi vakarėliui.

Tinka su kokteiline apranga (angl. Coctail Dress/Coctail Attire), o transformuotas įvaizdis -
vakarėliui (angl. Dressy Casual)

Nemažas galvosūkis - kokį makiažą ir šukuose-
ną pasirinkti šventiniams renginiams. Kartais 
net kvietime nurodytas aprangos kodas šios už-
duoties nepalengvina, nes einant į formalų va-
karėlį svarbu nenusižengti etiketui, o ruošiantis 
vakarėliui - išlaisvinti fantaziją. Grožio salono 
„Gatineau“ plaukų stilistai bei vizažistė Nora 
VaNaGaitytė pateikia keletą naudingų patari-
mų, kaip atrodyti stilingai ir nenuobodžiai.
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Oficialesniam kokteilių vakarui tinkamas  
įvaizdis - glotnios garbanos ir vakarinis makiažas...

Šventinės grožio
idėjos

... o iškedenus pirštais plaukus ir paryškinus lūpas jis gali virsti vakarėlio įvaizdžiu

Grožio paletė
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Jaunatviškam vakarėliui

Makiažas: Jaunų merginų pranašumas - jaunystė, tad tai reikėtų pabrėžti 
ir rinktis lengvą makiažą, kad veidas atrodytų gaivus ir šviesus. Patarčiau 
paryškinti akis, o lūpas palikti šviesesnes.

Šukuosena: Šiuo metu itin madingos įvairios uodegos, palaidi ar pabanguoti 
plaukai. Neformaliame vakarėlyje jokios taisyklės negalioja: šukuoseną galima 
pasidaryti, kokią tik norite - nuo valiūkiškų garbanų iki jaunatviškų uodegų ar 
žaismingų kuodukų. Viskas priklauso nuo fantazijos. 

Tinka prie puošnios neformalios aprangos  
(angl. Dressy Casual, Smart Casual)

iškilmingam, formaliam vakarui

Makiažas: Prie ištaigingų apdarų galima rinktis ryškų vakarinį makiažą - dūmines akis ar šį 
sezoną labai madingas vyšnines ar raudonas lūpas. Galite rinktis klasikinį makiažą - paryškinti 
akies kontūrą ir ryškiai padažyti lūpas. Jei ryškinate lūpas, akis verčiau palikite blankesnes arba 
atvirkščiai. Įmanoma suderinti ir ryškiai padažytas akis bei lūpas, tačiau tokiu atveju būkite atsar-
gios, kad makiažas išliktų skoningas. Ruošiantis į labai formalų vakarą galima žaisti lūpų spalva, 
tačiau kitaip eksperimentuoti nepatariama. 

Šukuosena: Galima susisukti kuodą ar rinktis retro stilių. Pastaruoju metu net ir žymios pasaulio 
mo terys prašmatniuose renginiuose nebesidaro įmantrių kuodų, o pasaulinės mados tendencijos suf-
leruoja, jog madingiausia - tvarkingos garbanos ir bangos.

Tinka su pusiau formalia, vakarine apranga (angl. Black Tie)

Grožio paletė

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

1.Vyšnių, raudono vyno 

 lūpų dažų spalvos

2. Ryškus kontūras, įvairūs 
 akių  apvedimai

3. Daugiaspalvės lūpos (ombre),
  kai lūpų kontūras dažomas  

 tamsesne spalva,  
 pereinančia į derančią  
 šviesesnęM
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Uodegos ir 
garbanos

Prabangiam vakarui puikiai tinka 
klasikinis makiažas ir šiuo metu itin 
madingos ryškiai raudonos lūpos

Šventinės grožio
idėjos
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SpalvingoS  
kopūstų salotos

6 asmenims reikės:
 1 nedidelio raudongūžio kopūsto
 pusės vidutinio baltagūžio kopūsto
 1 raudonojo svogūno
 2 morkų
 saujos šviežių kalendrų lapelių
 2 v.š. skrudintų sezamų sėklų

Padažui:
 1 v.š. sezamų pastos
 2 v.š. citrinų sulčių
 2 v.š. alyvuogių aliejaus
 žiupsnelio aitriosios paprikos
 1/2 a.š. kumino
 druskos

Nuo raudongūžio kopūsto atsargiai nulupkite 6 gražius lapus taip, kad jie nesuplyštų. Likusį kopūstą supjaustykite specialia pjaustykle, taip pat supjaustykite ir baltagūžį kopūstą. 
Morkas nuskuskite ir supjaustykite juostelėmis, svogūną - griežinėliais. Kalendrų lapelius sukapokite peiliu. Visas daržoves suberkite į indą ir sumaišykite. Padažui sezamų pastą 
sumaišykite su citrinų sultimis, aliejumi ir prieskoniais. Padažą supilkite ant salotų ir palikite pusvalandžiui. Paruoštas salotas sudėkite į atlikusius raudongūžio kopūsto lapus ir 
pabarstykite sezamų sėklomis.

Kulinarinių knygų kūrėja ir tinklaraštininkė Renata  
Ničajienė prieš šventes pristatė savo naują knygą  
„Gero maisto dienoraštis. Žiema“. Moteris pakvietė  
žinomus žmones stoti prie viryklės ir išbandyti  
sveikesnius patiekalus, kurie galėtų papuošti Kūčių  
ar Kalėdų stalą. „Laisvalaikis“ pristato keletą receptų  
iš naujausios Renatos knygos ir siūlo paįvairinti  
šventinį stalą.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

VAIŠĖS

Kad Kalėdų stalas būtų 
ne tik sotus,bet ir sveikas
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VAIŠĖS

Pikantiški 
grikiniai blyneliai

4 asmenims reikės:
 120 g neskrudintų grikių miltų
 1 a.š. kepimo miltelių
 150 ml avižų pieno
 1 kiaušinio
 2 v.š. rapsų aliejaus
 1 a.š. medaus
 žiupsnelio jūros druskos
 maltų juodųjų pipirų
 1 a.š. džiovintų krapų

Patiekti:
 4 v.š. graikiško jogurto
 1 a.š. tarkuotų krienų
 druskos ir pipirų pagal skonį
 silkės, rūkytos lašišos arba ikrų
 čiobrelių arba svogūnų laiškų 
apibarstymui

Užmaišykite blynelių tešlą: išplakite 
kiaušinį su druska, pipirais, krapais, 
medumi ir aliejumi, įpilkite avižų 
pieną ir įmaišykite grikių miltus 
su kepimo milteliais. Iš graikiško 
jogurto ir tarkuotų krienų pagamin
kite padažą, jį pagardinkite druska 
ir pipirais. Iškepkite blynelius. Ant 
kiekvieno jų dėkite po šaukštelį 
padažo, o ant jo  silkės ar lašišos. 
Apibarstykite druska ir žalumynais.

TV laidų vedėja Eglė Daugėlaitė net ir per 
šventes pirmenybę teikia sveikai mitybai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Šokoladinis grikių miltų ir rieŠutų pyragas

Ištirpinkite sviestą ir šokoladą. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius 
išplakite su cukrumi ir jogurtu, į plakinį įmaišykite lydytą sviestą su šokoladu. 
Suberkite maltus riešutus ir grikių miltus. Išmaišykite. Kiaušinių baltymus išplakite 
su druska iki standumo ir įmaišykite į paruoštą tešlą. Supilkite tešlą į popieriumi 
išklotą ir sviestu išteptą kepimo formą. Dėkite kepti į 180 laipsnių Celsijaus įkaitintą 
orkaitę 30 min. Iškepusį palikti praaušti, paskui apibarstykite kakavos milteliais.

silkės prakandas ant burokėlių patalo

Silkę sukapokite į smulkius gabalėlius. Svogūną smulkiai supjaustykite ir nuplikykite 
verdančiu vandeniu, kad nebūtų tokie aštrūs. Obuolį nulupkite ir susmulkinkite panašaus 
dydžio gabalėliais kaip ir silkę. Apšlakstykite citrinų sultimis, kad nepatamsėtų. Kiaušinį 
sukapokite taip pat kaip ir silkę ir obuolį. Viską sumaišykite su aliejumi ir likusiomis 
citrinų sultimis, pagardinkite pipirais. Keturis indelius išklokite maistine plėvele, į juos 
sudėkite paruoštą prakandą, kiek paspauskite ir statykite bent pusvalandžiui į šaldytuvą. 
Burokėlius supjaustykite plonais apskritimais ir gražiai sudėliokite į lėkštes. Burokėlius 
apšlakstykite keliais šaukštais obuolių sulčių ir aliejumi, apibarstykite druska ir pipirais. 
Silkės prakandą išverskite ant burokėlių ir papuoškite žalumynais.

24 cm torto formai reikės:
 200 g juodojo šokolado
 100 g sviesto
 4 kiaušinių
 100 g nerafinuoto rudojo cukraus

 80 ml natūralaus jogurto
 60 g maltų lazdyno riešutų
 50 g skrudintų grikių miltų
 1 a.š. vanilės ekstrakto
 žiupsnelis druskos

4 asmenims reikės:
 1 sūdytos silkės
 1 nedidelio svogūno
 1 virto kiaušinio
 1 obuolio
 2 v.š. rapsų aliejaus
 2 v.š. citrinų sulčių
 juodųjų pipirų ir druskos pagal skonį

Burokėliams:
 2 keptų arba virtų burokėlių
 1/2 stiklinės natūralių obuolių sulčių
 4 v.š. rapsų aliejaus
 druskos ir pipirų pagal skonį

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

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:

Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05,
  (8-618) 07-959

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

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

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

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose 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
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Orkaitėje kepti vištienOs suktinukai

4 asmenims reikės:
 2 vištienos filė
 1 v.š. alyvuogių aliejaus
 1 poro
 2 v.š. džiovintų pomidorų aliejuje
 druskos ir pipirų pagal skonį
 šaukšto purškiamo alyvuogių aliejaus

Barstiniams:
 1 v.š. alyvuogių aliejaus
 1 v.š. citrinų sulčių
 4 v.š. duonos džiūvėsėlių
 1 a.š. džiovintų raudonėlių

Vištienos filė perpjaukite išilgai į dvi vienodas dalis, bukuoju peilio galu kiek pamuškite, kad paplonėtų. Iš abiejų pusių vištieną apibarstykite druska ir pipirais. Porą smulkiai sup-
jaustykite ir pakepinkite alyvuogių aliejuje, kol suminkštės. Įberkite supjaustytus džiovintus pomidorus, pagardinkite druska ir pipirais. Palikite, kad atvėstų. Lėkštėje sumaišykite 
alyvuogių aliejų su citrinų sultimis. Kitoje lėkštėje - džiūvėsėlius su raudonėliais. Ant kiekvieno vištienos gabalėlio dėkite po šaukštą paruošto įdaro ir paspausdami suvyniokite į 
suktinuką. Kiekvieną suktinuką pavilgykite aliejaus ir citrinų sulčių mišinyje ir apiberkite džiūvėsėliais. Paruoštus suktinukus padėkite valandai į šaldytuvą. Orkaitę įkaitinkite iki 220 
laipsnių Celsijaus, prieš dėdami kepti suktinukus apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite orkaitėje 30 min.

Vaišės

Dainė ir Donatas Baumilos - puikus duetas 
ne tik gyvenime, bet ir prie viryklės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Danija

Ne tik žuvies uodega
Būdingas šventinių vaišių variantas - silkės stalas: dideliuose 

dubenyse patiekiama ši riebi žuvis, paruošta pagal įvairiausius re-
ceptus. Ji marinuojama su obuoliais ir kariu, garstyčiomis ir grietine, 
apelsinais ir vyšnių vynu, kepama su actu ir vaisiais, apibarstoma 
krapais. Silkės dedama ant 
storų duonos riekių, prideda-
ma daržovių ir vaisių ir sma-
giai užkandžiaujama, užge-
riant alumi, degtine ir šauniai 
šūkaujant „Skol!“ (tai reiškia 
„Išgerkim!“). Mėsos danai 
taip pat neatsisako, todėl per 
šventes bus ir apvalių mėsos 
arba žuvies kukuliukų, ir ka-
lėdinių dešrelių, ir kiaulienos 
traškia plutele, ir kepenų 
pašteto, ir šaltienos su pries-
koniais ir portveinu, ir... Tęs-
ti galima iki begalybės.

Vaišės sVetur

Kuo per Kalėdas 
vaišinasi kitų šalių gyventojai

Prancūzija

Gurmaniškai ir skoningai!
Kur gurmanui traukti per šventes? Aišku, į Prancūziją. 

Namuose prancūzai rengia vaišes artimiesiems, gamina dar-
žovių salotas su krevetėmis, patiekia kimštą kalakutą ir bū-
tinai - glazūruotų kaštonų. Pagrindinis prancūzų Kalėdų pa-
tiekalas - kaštonais įdarytas keptas kalakutas ar kitas paukš-
tis. Įdaras: nulupti ir apvirti kaštonai sumaišomi su mėsos 
faršu, paukščių kepenėlėmis arba pievagrybiais... Gražiai 
apskrudęs kalakutas patiekiamas su svieste pašildytais kaš-
tonais arba bulvių koše. Tiesa, meniu priklauso nuo regiono 
kulinarinių tradicijų. Burgundijos gyventojai valgo kalakutą 
su kaštonais, o paryžiečiai mėgaujasi austrėmis. Prancūzai 
taip pat kepa Trijų karalių pyragėlius ir į kai kuriuos įdeda 
pupų. Tie, kurie jų randa, tampa tos dienos karalienėmis ar 
karaliais.

Prancūzai taip pat kepa į medį panašų kalėdinį pyragą, 
vadinamą „Buche de Noel“. Valgoma vėlai, po vidurnakčio 
Mišių. Paryžiuje po vakarienės visi gražaus gyvenimo mėgė-
jai traukia į Eifelio bokšto čiuožyklą. Ne kasdien tenka su 
vėjeliu pačiužinėti 57 m aukštyje!
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Bulgarija

Nešykštėti!

Bulgarijoje svarbiausias veiksmas vyks-
ta per Kūčias, šventės išvakarėse. Prie stalo 
renkasi tik šeima, nebūna pašalinių žmonių. 
Šeimininkė iš anksto paruošia kokią dešimtį 
patiekalų: balandėlių, kimštų pipirų, troškin-
tų pupelių, pyragėlių su brinza... Bet svar-
biausias akcentas - kalėdinė duona, kurioje 
įkepama moneta. Kam moneta tenka, tam ir 
laimės Naujaisiais metais teks daugiau negu 
kitiems. Stalas pavalgius nenukraustomas: 
jei staiga pasirodys svečias, jis bus pasodin-
tas prie stalo ir pavalgydintas - gal tai persi-
rengęs angelas užsuko, pamatęs žiburėlį...

 Islandija

Nepabėgiosi - nepavalgysi
Apsirijimo nuodėmę islandai gali išpirkti dar iki Kalėdų: pagauti žvyrę, kuri turi 

tapti šventinio stalo puošmena, galima tik gerokai palaksčius po pusnis - šis šiaurės 
paukštis ne tiek skraido, kiek bėgioja. Pirkti nupeštą paukštį prekybos centre, kaip 
suprantate, nesportiška, bet dauguma islandų taip ir daro. Paukštis įtrinamas druska 
ir juodaisiais pipirais, troškinamas su kadagių uogomis ir grietinėle ir patiekiamas su 
virtomis bulvėmis, pagardintomis muskato riešutu, arba troškintais kopūstais. Antra-
sis nepakeičiamas islandų Kalėdų atributas - lakštinė duona. Ji tokia plona, kad per 
paplotėlius galima skaityti.

Desertui - saldi ryžių košė su migdolo riešutu - kam jis teks, tas yra laimės kūdikis 
ir toks bus visus metus. Baigiant gausias vaišes svečiai apsunksta. Tad nieko keista, 
kad didžiąją kitos dienos dalį suaugusieji šalies gyventojai praleidžia lovose. Tik į va-
karą vėl renkamasi prie stalo pabaigti Kalėdų vakarienės likučių ir pasigardžiuoti rū-
kyta avino koja, paruošta specialiai šiam vakarui.

Vokietija

Maišas laimės
Vokiečiai - žmonės nuodugnūs, 

todėl Kalėdas pradeda švęsti prieš 
4 savaites. Vaikai gauna advento ka-
lendorius, kurių kiekviename lape, 
specialiame langelyje, yra paslėptas 
šokoladukas. Virtuvėje pakabinami 
maišeliai su saldumynais, kasdien 
nukerpamas vienas iš jų ir suvalgo-
mas jo turinys. Per Kūčias šeima 
sėda prie stalo valgyti virto karpio 
su krienų padažu, lengvos daržovių 
sriubos, bulvių su sviestu ir keptų 
obuolių su vaniliniu padažu. Per Ka-
lėdas ant stalo bus kepta žąsis arba 
kalakutas, bulvių kukulių ir kopūstų. 
Neapsieinama ir be kalėdinio vaisi-
nio pyrago, vadinamo „Stollen“. Šis 
pyragas gardinamas kardamonu, ci-
namonu, marcipaniniu įdaru bei ra-
zinomis, riešutais ar migdolais, o 
puošiamas cukriniu glajumi.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

vaišės svetur
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Estija, Rakverė
Rakverės mieste menininkas Titas Suras (Teet Suur), 
padedamas studentų, sukūrė 12 metrų aukščio Kalėdų 
eglę, sukonstruotą iš 121 lango. Jaunimas langų pri
rinko iš senų namų ir įvertinimo sulaukusiam kūriniui 
panaudojo įspūdingą įvairiaspalvį apšvietimą.

Vilniaus pagrindinė eglė,  
stovinti Katedros aikštėje,  
jau pateko ne į vieną gražiausių 
pasaulio žaliaskarių sąrašą.  
Skaitytojams pristatome keletą 
kalėdinių eglių, kurias gražiau-
siomis ir įspūdingiausiomis  
įvardijo britų dienraštis  
„The Guardian“.

Vilniaus eglė - tarp gražiausių pasaulyje
KaleidosKopas

JAV, Vašingtonas
Kalėdų eglę prie Baltųjų rūmų 
įžiebė JAV prezidentas Barakas 
Obama (Barack Obama). 
Iškilmingoje ceremoni
joje dalyvavo jo žmona Mišelė 
(Michelle), dukterys Malija 
(Malia) ir Saša (Sasha).

Lietuva, Vilnius
Sostinės Katedros aikštėje įžiebta Kalėdų eglė primena žalią pasakų namelį. Ryškiai apšviesti langai visus kviečia į vidų, 

kur galima klausytis pasakų. Taip simboliškai sostinė pasitinka 2016 metus, kurie Lietuvoje paskelbti Bibliotekų metais 

ir bus skirti skaitymui skatinti visoje šalyje. Vilniaus eglės aukštis  25 metrai. Vien tik jos viršūnė yra 5 metrų, o visos 

konstrukcijos plotis  apie 10 metrų. Ant jos šviečia 50 tūkst. lempučių. Pačios eglės lemputės žalios, o stogelių  bal

tos. Pro langus, lyg tikrų namų, šviečia šilta gelsva šviesa. Jau ne pirmus metus Katedros aikštėje puošiama Kalėdų 

eglė, atvežta ne iš miško, o sukonstruota iš specialios metalinės konstrukcijos, dengtos tikromis eglių šakomis.
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JAV, Niujorkas
Prie Rokfelerio centro Manhatane stovinčios eglės 
švieselės buvo įjungtos pompastiškoje ceremonijoje. 
Prie Rokfelerio centro eglė įžiebiama nuo 1933 metų. 
Tai viena mėgstamiausių Niujorko kalėdinių tradicijų. 
Eglės aukštis yra 24 metrai, jos svoris - beveik 10 
tonų, ant jos sužibo 45 000 LED švieselių, viršūnėje 
spindi beveik trijų metrų dydžio žvaigždė.

Vilniaus eglė - tarp gražiausių pasaulyje
KaleidosKopas

Australija, Melburnas
Federacijos aikštėje Melburne išdygo Kalėdų 
eglė iš „Lego“ kaladėlių. Jai, Kalėdų Seneliui 
ir kitoms kalėdinėms dekoracijoms panau-
dota daugiau kaip pusė milijono kaladėlių.

Australija, Kanbera
Australijos sostinės Kanberos 
gy ventojai pasiekė naują dirbtinės 
Kalėdų eglės iliuminacijos rekordą - 
ant jos sužibo 518 tūkst. 838 lem  - 
putės. Australų rezultatas jau 
įrašytas į Gineso rekordų knygą. 
Rekordo iniciatorius Kanberos 
verslininkas Deividas Ričardsas 
(David Richards) surinko savanorių 
komandą, kuri pastatė 22 metrų 
aukščio Kalėdų eglę iš plieno.
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Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Kalėdinė imbierinių meduolių pasaka
Koks Kalėdų skonis? Retas šiandien įsivaizduoja Kalėdas be imbierinių 
meduolių, puoštų saldžiu glajumi. Imbieriniai kepiniai įvairiose šalyse 
neretai tampa ir įspūdingomis kalėdinėmis dekoracijomis -  
statomi lyg pasakos iliustracija imbierinių sausainių ir meduolių  
namai ar ištisi miestai.

Švenčių skonis
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Būsimieji konditeriai Šiauliuose „iŠkepė“ miestą

Šokoladiniais bėgiais aplink imbie-

rinę bažnyčią, šviečiančią iš drebuti-

nės masės pagamintais vitražiniais 

langais, per kremo pusnis važiuoja šo-

koladinis traukinys. Aplinkui - dešim-

tys beveik 20 cm aukščio imbierinių 

meduolių namelių, juos supa meduo-

lių tvoros. Šalia namelių - eglės ir 

sniego seniai. Kiek tolėliau - šokola-

diniai medžiai ir dvylika meduolinių 

elnių su rogėmis, vežančiomis Kalėdų 

Senelį ir dovanas. Tokį saldų Kalėdų 

stebuklą sukūrė Šiaulių profesinio 

rengimo centro moksleiviai. 22 būsi-

mieji konditeriai ir du jų mokytojai 

kurdami meduolių Kalėdų miestelį 

darbavosi 10 dienų. Iki Kalėdų šį 

nuostabų statinį galės pamatyti visi 

Šiaulių „Akropolio“ lankytojai.

17,6 kg cukraus, 10 kg cukraus 

pudros, 8 kg miltų, 6 kilogramai šo-

kolado, 3,5 kg medaus ir tiek pat 

grietinės, 130 kiaušinių ir dar daugy-

bė įvairių kitų priedų buvo panaudo-

ta kuriant saldųjį Kalėdų miestelį. 

Viskas iš pradžių buvo suprojektuo-

ta ant popieriaus, o tada perkelta į 

tikrovę. Kiekvienas miestelio name-

lis yra vis kitoks - skirtingų formų, 

kitaip papuoštas.

Šiauliuose 22 būsimieji konditeriai  
ir 2 jų dėstytojai kurdami meduolių 
Kalėdų miestelį darbavosi 10 dienų

EPA-Eltos nuotr.

n Pirmasis imbierinių sausainių receptas atke-

liavo iš Graikijos 2400 m. pr. Kr. Vėlyvaisiais 

viduramžiais kiekviena Europos šalis jau turėjo 

savąjį imbierinių sausainių receptą.

n Imbierinių meduolių nameliai atsirado XIX a. 

Vokietijoje, kai tokius namelius pradėta gaminti 

Kalėdoms.

Faktai

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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RekoRdinis namas viešbutyje

„Fairmont“ viešbučio vestibiulyje San 
Fransiske (JAV) pastatytas milžiniškas 6,7 m 
aukščio, 7 m pločio namas iš imbierinių me-
duolių. Jam pagaminti prireikė 7750 įvairaus 
dydžio imbierinių meduolių, 680 kg glajaus ir 
317 kg ledinukų.

Švenčių skonis

San Fransisko viešbučio „Fairmont“ 
vestibiulyje stovi rekordinio dydžio imbierinių 
meduolių namas, į kurį galima užeiti

EPA-Eltos nuotr.
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rubriką pristato „Gaumina“
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Ar internetu galima valdyti parduotuvės 
vitrinos žaislus? Ko tikėtis, kai tau skam-
bina pats Kalėdų Senelis? Kaip aviakom-
panija sužinojo žmonių slapčiausius norus 
ir padovanojo būtent tai, ko reikėjo? Atsa-
kymus į šiuos klausimus rasite čia.

Vietoj išVadų
n Geros reklamos nesensta.

kalėdų senelio skambutis 

Kas?
„Christmas24“.

Kokia situacija?
Britai šalia įprastų televizijos kana-

lų gali stebėti ir „Christmas24“. Visi per 
jį rodomi filmai, serialai ir laidos susi-
jusios su šventėmis, tačiau kaip šiuo me-
tų laiku žmonėms priminti apie jo egzis-
tavimą ir priversti įsijungti?

Ką padarė?
Viename prekybos centrų buvo pa-

statytas didžiulis supakuotos dovanos 
muliažas. Vos šalia praeidavo žmogus, 
imdavo skambėti jame įtaisytas telefo-
nas. Praeiviui pakėlus ragelį, kitame 
laido gale pasigirsdavo Kalėdų Senelio 
balsas ir iškrisdavo dovana. Balsas 
nupasakodavo netoliese esančio žmo-
gaus išvaizdą ir paprašydavo perduoti 
dovaną.

Rezultatai?
Vaizdo klipas dar kartą priminė, kad 

Kalėdos yra dalijimosi metas. Internau-
tams jis taip patiko, kad vien „Facebook“ 
kanale buvo peržiūrėtas 15,5 mln. kartų, 
o juo pas save ant sienos jau pasidalijo 
daugiau kaip 220 tūkst. žmonių.

https://goo.gl/d0tzZY

 El.reklama: geros reklamos nesensta
inteRnetas
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vietoj kelionių lagaminų - dovanos 

Kas?
„WestJet“.

Kokia situacija?
Šventinės reklamos panašiai kaip ir 

dainos - jei sukuri tikrai gerą, jos kasmet 
klausys ir klausys. Kanados pigių skry-
džių aviakompanija „WestJet“ prieš porą 
metų pasistengė iš peties, kad jų reklamą 
taip pat prisimintume kasmet.

Ką padarė?
Burtais pasirinktas vienas skrydis, o juo 

keliavusiems žmonėms lagaminų atsiėmimo 
salėje laukė staigmena - takeliu riedėjo ne 
bagažas, o vardais pažymėtos dovanos. Kad 
įspūdis būtų šimtąkart didesnis, prieš lėk-
tuvui pakylant kiekvienam keleiviui pasiū-
lyta interaktyviame ekrane nuskenuoti savo 
bilietą. Tai padarius jame pasirodydavo Ka-
lėdų Senelis ir ragindavo papasakoti, kokios 
dovanos šiemet tikimasi. Norų buvo įvai-
rių - nuo šiltų kojinių iki filmavimo kame-
rų, žaislų ar plačiaekranių televizorių. Ir 
visus, net didžiausius, „WestJet“ išpildė.

Rezultatai?
Šią kampaniją minėjau ir pernai. Tuo-

met vaizdo klipas buvo peržiūrėtas 30 mln. 
kartų. Kiek šiandien? Ogi jau 43,5 mln.

https://goo.gl/Ozsyyq

 El.reklama: geros reklamos nesensta internetu valdomi 
vitrinos žaislai 

Kas?
„IdeaWorks“.

Kokia situacija?
Prieš didžiąsias šventes informa-

cinis triukšmas gerokai didesnis nei 
kitu metų laiku. Į tai reaguoja visi, kas 
tik gali, - internetinė reklama, televizi-
niai vaizdeliai, stendai ir pan. Ar tokia-
me chaose įmanoma išsiskirti iš minios?

Ką padarė?
Sidnėjuje veikianti reklamos agentūra 

„IdeaWorks“ pasiūlė vieną idėją. Parduo-
tuvės vitrinoje išdėliojo kalėdinius žaislus, 
kurie sujungti specialiomis nuotoliniu bū-
du valdomomis mikroschemomis. Vitrina 
nuolatos filmuojama, o vaizdas transliuo-
jamas į parduotuvės tinklalapį. Kiekvienas 
vartotojas gali surinkti adresą ir valdyti 
žaislų veikimą - vienas paspaudimas - ir 
Kalėdų Senelis ima šokti, pradeda važiuo-
ti traukinys ar pasikeičia lempučių spalva.

Rezultatai?
Ši idėja buvo pasiūlyta prieš ketve-

rius metus, tačiau net šiandien tai pri-
trauktų internautų susidomėjimą.

inteRnetas

https://goo.gl/faZMQk
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Manoma, kad Mikalojus, kuris vėliau ir 
tapo Kalėdų Senelio simboliu, gimė 280 m. 
Pataroje, dabartinės Turkijos teritorijoje. 
Anot legendos, jis atidavė visą savo turtą ir 
iškeliavo padėti vargstantiesiems ir neturtin-
giesiems. Bene geriausiai žinoma istorija apie 
tai, kaip jis nuo vergystės išgelbėjo tris se-
seris. Metams bėgant istorijos apie jo gerą 
širdį paplito po visą šalį. Jis tapo žinomas kaip 
vaikų saugotojas. Anot šaltinių, Mikalojus mi-
rė gruodžio 6 d. ir buvo paskelbtas šventuoju. 
Dar ir šiandien gruodžio 6-oji minima kaip 
Šventojo Mikalojaus diena. Nuo to laiko ši 
diena laikoma itin tinkama dideliems pirki-
niams ar tuoktuvėms.

Renesanso laikotarpiu šv. Mikalojus buvo 
populiariausias šventasis Europoje. Net po 
reformacijos, kai daugelis šventųjų prarado 

savo gerą vardą, šv. Mikalojus išlaikė teigiamą 
reputaciją, ypač Olandijoje.

Vis dėlto jo įvaizdis dar buvo toli nuo šian-
dienio, kurį vėliau išpopuliarino amerikiečiai. 
XVIII a. viename Niujorko laikraštyje pasiro-
dė žinutė, kad olandų šeimos susirinko pami-
nėti šv. Mikalojaus mirties metinių. Tiesa, 
olandai jį vadino „Sinter Klaas“, nuo to kilo 
ir šiandienis pavadinimas „Santa Claus“. 1820 
m. parduotuvės ėmė reklamuoti Kalėdų do-
vanas, kurios anuomet dažniausiai buvo per-
kamos tik vaikams. Tuo metu 1841 m. tūks-
tančiai vaikų susirinko viename prekybos 
centre Filadelfijoje, kur pirmą kartą buvo pri-
statytas natūralaus dydžio Kalėdų Senelio 
prototipas. Nuo tada visame pasaulyje jis ta-
po neatsiejamu Kalėdų simboliu.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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DATOS

Iš kur atsirado Kalėdų Senelis?
l Pirmą kartą faktas, kad Kalėdų Senelis į namus 
patenka pro kaminą, buvo paminėtas 1809 m. 
satyrinėje knygoje „Niujorko istorija“.
l Anot Kanados imigracijos departamento, Kalėdų 
Senelio tautybė yra kanadietis, mat jis gyvena Šiaurės 
ašigalyje.
l Didžiausias Kalėdų Senelių susibūrimas vienoje 
vietoje buvo užfiksuotas 2007 m. Airijoje. Tuomet 
susitiko 13 tūkst. Kalėdų Senelių.
l Daugiausia laiškų Kalėdų Senelis gavo 2006 m. Iš 
viso į jo paštą tada atkeliavo 1,06 milijono laiškų.
l Nors daug kur yra pateikiamas faktas, kad Kalėdų 
Senelio tokį įvaizdį, koks jis yra dabar, sukūrė „Coca-
Colos“ kompanija 1931 m., iš tiesų dar 1860 m. 
dailininkas Tomas Nestas (Thomas Nest) nupiešė tokį 
Kalėdų Senelį, kokį daugelis pažįsta ir dabar.
l Kalėdų Senelis turi asmeninį pašto indeksą.
l Specialioje mokykloje kiekvienas panorėjęs gali 
įgyti Kalėdų Senelio išsilavinimą. Pirmoji tokia 
mokykla buvo įkurta 1937 m.
l Remdamiesi Einšteino teorijomis, mokslininkai 
mano, kad Kalėdų Senelis keliauja 1000 km/s greičiu 
ir turi vos 31 valandą, kad išdalintų dovanas visiems 
pasaulio gyventojams, tai reiškia, kad per vieną 
sekundę jis turi aplankyti 823 žmones.

ĮDOMŪs FakTaiNors šiandien Kalėdų SeNeliS asocijuojasi su raudonai apsirengusiu, ilga, balta barz-
da pasipuošusiu pilvotu garbingo amžiaus vyriškiu su skraidančiomis rogėmis ir dideliu 
maišu dovanų, jo atsiradimo istorija su šiuo įvaizdžiu visiškai nesusijusi. Tikrojo Kalėdų 
Senelio istorija siekia 280-uosius metus.
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2015 m. gruodžio 23-30 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Richardu Jonaičiu - 39 p.

R.Jonaičio
rytas su žadintuvais
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Veidai

TRUMPai

Tiesiai šviesiai viską mėgstanti sakyti TV laidos 
„Prieš srovę“ vedėja Audrė KudAbienė TV3 
apdovanojimuose „TV3 Ouskarai“ pretenduoja į 
„Saldžiausios vedėjos“ titulą. A.Kudabienė humoris-
tinių apdovanojimų filmavimo metu išdrįso priimti ir 
nelengvą iššūkį. Sau įprastą įvaizdį ji pakeis ryškia 
rožine suknele, rožiniais aukštakulniais bei pečius 
siekiančių, šviesių plaukų peruku. Kaip ji atrodys, 
jau netrukus žiūrovai pamatys per TV3.

Dainininkas deivis norvilAs pasakojo, kad 
Kalėdų rytas prasideda ne tik dovanomis, bet ir 
anties ar žąsies kepimu. O baigiasi? „Tada jau daug 
vaistų virškinimui“, - juokavo Deivis. Jis pripažino, 
kad namie iki šiol besistengia palaikyti tikėjimą 
Kalėdų Seneliu. „Man pačiam yra Kalėdų stebuklas, 
kai galiu stebėti, kaip vaikai džiaugiasi, kaip jie tiki, 
kaip rašo laiškus, kaip jie stebi eglutę kas rytą - nuo 
to ir pats kaifuoju“, - atviravo atlikėjas.

aŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiS

infoRMacinės laidos 

Vakarais kartais pažiūrime. Tai vienas iš 
tų retų dalykų, dėl kurių dar įsijungiame te-
levizorių.

laidos iR  
aniMacija vaikaMs 

Savaitgaliais įsijungiame pažiūrėti filmukus.

išManioji Televizija 

Gerai, kad tokia atsirado, nes jei yra kokia 
nors įdomi laida, galima ją pažiūrėti bet kuriuo 
metu praleidžiant reklamas.

fUTbolo RUngTynės 

Būtinai žiūrime futbolo rungtynes. Žiūri-
me ir kai žaidžia nacionalinė rinktinė, ir Eu-
ropos bei pasaulio čempionatus.

klasikinė švenTinė MUzika 

Šiuo metu mūsų namuose vyrauja klasikinė 
arba kalėdinė muzika, Frenko Sinatros dainos.

dienos PRadžia  
PRie TelevizoRiaUs 

Nemėgstu dienos pradėti prie televizo-
riaus, nes tuomet visą dieną būni be ener-
gijos.

Vaidą Grikšaitę-
Česnauskienę

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Modelis, tituluota gražuolė Vaida 
Grikšaitė-Česnauskienė (32) prisipa-
žįsta, kad televizorių įjungia tik dėl trijų 
dalykų - žinių, sporto rungtynių ir anima-
cinių filmų. Visam kitam moteris negaišta 
laiko, mat ir taip jos šeimos dienotvarkė 
užimta darbais, mokslais ir sportu.

Kol kas didžiausias iššūkis jam buvo - 
vaidinimas projekto klipe. Nežinant būtų 
galima pagalvoti, kad čia nusifilmavusią po-
rą sieja išties rimti ir šilti santykiai, tačiau 
po filmavimo Ž.Stakėnas atskleidė, kad toks 

vaidmuo jam buvo pakankamai sunkus. 
„Labai stengėmės įsijausti, bet buvo sudė-
tinga liestis prie svetimos moters - tiek 
filmuojant anonsą, tiek ir fotosesijos metu. 
Teko Nainę tiek prie savęs glausti, kad ir 
žmonos turbūt nesu tiek čiupinėjęs“, - juo-
kėsi vyras, pridūręs, kad jo paties žmona į 
viską žiūri protingai ir scenos dėl tokio 
karšto anonso nekėlė.

Į LNK eterį legendinis projektas 
„Žvaigždžių duetai“ sugrįš jau sausį, o ne-
trukus paaiškės ir kiti jo dalyviai.

 Ž.Stakėnas dalyvaus „Žvaigždžių duetuose“
televizijos laidų vedėjas ŽyGis 
stakėnas priėmė iššūkį ir dalyvaus 
po naujųjų metų startuosiančiame Lnk 
šou „Žvaigždžių duetai“. ten jis pasirodys 
poroje su dainininke simona naine.
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LRT „Labą rytą“ pradėjęs vesti RichaRdas 
JonaiTis (32) prisipažįsta, kad kartais jo ir 
buvusio laidos vedėjo igno Krupavičiaus ly-
ginimai kelia stresą, bet jo tikslas nėra įtikti 
žiūrovui. Jo tikslas - gerai atlikti savo darbą, 
išklausyti pašnekovus ir įdomiai pateikti in-
formaciją. ilgametę patirtį darbo radijuje 
turintis Richardas džiaugiasi netikėtais iššū-
kiais, mat išbandyti naujas sritis - bene di-
džiausias jo gyvenimo pomėgis.

- Pradėjote vesti rytinę LRT laidą 
„Labas rytas“. Su kokiais didžiausiais 
iššūkiais jau susidūrėte?

- Nebūsiu labai originalus, bet didžiausias 
iššūkis yra anksti atsikelti. Man tai nėra labai 
įprasta. Keltis reikia apie 4 valandą, dar tamsu 
ir šalta. O kalbant apie darbinius iššūkius, visas 
tiesioginio eterio valandas būnu labai susikau-
pęs, susikoncentravęs. Svarbiausia yra atidu-
mas - sekti laiką ir įdėmiai klausytis pašnekovų.

- Tai kas padeda atsikelti?
- Du žadintuvai. Vienas mobiliajame tele-

fone, o kitas toks labai skausmingas, metali-
nis, labai garsiai skambantis. Su juo, matyt, 
neįmanoma pramiegoti.

- Ar neerzina, kad žiūrovai jus neiš-
vengiamai lygina su buvusiu vedėju Ignu 
Krupavičiumi?

- Šiek tiek dar mokausi to psichologinio 
stiprumo ir drąsos. Kiek skaudokai mane pa-
veikia, jei pamatau kokį komentarą, kuriame 
sakoma: Ignai, greičiau grįžk ar pan. Negaliu 
pasakyti, kad erzina, bet nusimenu. Kita ver-
tus, suprantu, kad nieko nepadarysiu. Natūra-
lu, kad Ignas yra prisimenamas, jis yra „Labo 
ryto“ ikona, dirbo čia daugiau nei 8-erius me-
tus. Normalu, kad žmonės lygina mūsų stilių, 
šukuosenas, kalbėjimo manierą, bet ir aš dirb-
tinai negaliu forsuoti, kad žmonės mėgtų ma-
ne labiau. Tai nėra mano tikslas. Mano tikslas - 
gerai atlikti savo darbą, išgirsti savo pašneko-
vus, nesutrikti tiesioginiame eteryje.

- Matyt, praverčia radijuje įgyti įgū-
džiai?

- Taip, nuo 18 metų dirbu radijuje, todėl 
tie įgūdžiai padeda.

- Kai gavote pasiūlymą, ilgai svarstė-
te, ar sutikti?

- Buvo svarstymų. „Labame ryte“ gvilde-
namos labai įvairios temos. Tai vieną laidą ga-
lima kalbėtis ir apie korupciją, ir apie gruziniš-
kų desertų gaminimą ar muziką. Temų paletė 
yra labai plati ir spalvinga. Tad svarstymų bu-
vo. Bet radijuje dirbu jau ilgai, o augti norisi ir 
kitose šalia esančiose sferose. Taigi sakiau, 
kad jei LRT vadovai mane pasirinks, mielai 
išbandysiu save „Labo ryto“ kėdėje.

- O kas padeda prakalbinti tiesioginio 
eterio baimę turinčius pašnekovus?

- Labai geras būdas yra tai, ko TV žiūro-
vai nemato. Prieš kiekvieną pokalbį turime 
keletą, o kartais ir keliolika minučių, per ku-
rias su pašnekovu pasikalbu apie tai, ką ap-
tarsime laidoje, kaip jis jaučiasi. Jei sako, kad 
jaudinasi, klausiu, ko labiausiai bijo. Tai žmo-
gų šiek tiek nuramina. Kai jis įvardija, ko la-
biausiai bijo, pasidaro lengviau.

- Ar pats peržiūrite savo laidas?
- Keletą laidų žiūrėjau. Kartais kliūna žo-

džiai, kalbėjimo tempas ar žvilgsnis. Bet nie-
ko, pratinuosi, mokausi, išgirstu režisierių 
pastabas. Svarbiausia, kad man šis darbas la-
bai patinka, todėl esu motyvuotas atlikti jį 
kuo geriau.

- Naujos pareigos, matyt, pakeitė ir 
gyvenimo ritmą, tiesa?

- Taip. Vakaroti labai ilgai jau net neleidžia 
organizmas. Artėjant vakarui jaučiuosi labai 
mieguistas. Dar neturiu tokio labai aiškaus 
ritmo, bet gal vėliau išsiugdysiu. Tada gal 
atsiras laiko pasidžiaugti kinu ir teatrais.

- Laisvalaikis dabar nukenčia?
- Taip, rečiau einu į teatrą, į kiną. Kita 

vertus, rečiau eidamas labiau jų pasiilgsiu. 
Daug labiau vertinsiu ir pasimėgausiu.

- Kokių turite laisvalaikio pomėgių?
- Man daug ką patinka daryti pirmą kartą. 

Pavyzdžiui, snieglenčių sportas, jėgos aitva-
rai, vandenlenčių sportas, jodinėjimas, šuoliai 
parašiutu, sieninis (skvošas), tokios aktyvios, 
įdomios pramogos - riedlentės, dviračiai. Šią 
vasarą išmokau važinėti riedučiais. Na, o di-
džiausias pomėgis - kelionės.

- Gal artėjant Naujiesiems metams 
turite kokių nors užsibrėžtų tikslų, ką 
norėtumėte dar išmėginti?

- Didelių pažadų neturiu. Bet labai norė-
čiau vasarį išvažiuoti paslidinėti. Tai labai ge-
ras poilsis. Apie nieką negalvoji, vėjas pučia. 
Paskui norėčiau trumpam grįžti į Filipinus, 
kur kitados praleidau pusantrų metų. O pro-
fesinėje srityje noriu tiesiog toliau tobulėti.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„Labas rytas“ su 
R.Jonaičiu
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 9.10  „Pamišę dėl 
 eglučių“

 9.10  „Didžiosios visatos 
paslaptys su M.Frimanu“

 13.35  „Evanas 
 Visagalis“

 9.50  „Haris Poteris ir
 paslapčių kambarys“

 18.15  „Madagaskaro 
pingvinų Kalėdų nuotykiai“

 TV8
6.50 Džeimio Oliverio ir vaikų Kalėdos (1). 7.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 9.40 Senoji ani-
macija. 10.55 Romantinė komedija „Kalėdinių 
sausainių konkursas“. 12.45 Romantinė drama 
„Kalėdinis žaisliukas“. 14.35 komedija „Kalėdų 
senelių šeimynėlė“. 16.15 Drama „Vienijančios 
Kalėdos“ (N-7). 18.10 Drama „Sėkmingosios 
Kalėdos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.20 Romantinė komedija „Linksma 
santuoka“. 23.10 Romantinė drama „Ypatinga do-
vana“ (N-7). 0.55 Drama „Lietaus spalva“ (N-14). 

 Info TV
6.15, 9.50, 18.25 KK2 (N-7). 6.50, 22.30 Beatos 
virtuvė. 7.35, 4.40 Yra, kaip yra (N-7). 9.25, 
11.00, 17.30, 1.05, 2.30 Dviračio šou. 10.30, 
17.00, 2.05 A.Ramanauskas Plius. 11.25, 21.25 
Vakarų efektas. 12.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 12.25 Statyk! 12.50, 19.35 Auto-
pilotas. 13.20 Nuo... Iki. 13.55, 19.00 Pagalbos 
skambutis (N-7). 14.30 24 valandos (N-7). 
15.30, 17.55 Mes pačios. 16.00 „Diktatorių 
ponios“. 20.00 Vilniaus šv. Mikalojaus baž-
nyčia. 21.00 Panikos kambarys. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Žinios rusų kalba. 23.15 Yra, kaip yra 
(N-7). 1.30, 3.25 KK2 (N-7). 2.55 Apie žūklę. 
4.00 Bus visko. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 
Vaikų klubas. Animacija. 7.00, 9.25 Labas rytas. 
10.10 Gyvenk sveikai! 11.25, 12.20 „Laikinai 
nepasiekiamas“. 12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 
14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.50, 4.55 Mados nuosprendis. 17.50 „Lauk 
manęs“. 18.50 Jumorina. . 20.00 Laikas. 20.30 
Stebuklų laukas. 21.40 „Izmailovo parkas“. 
23.40 Vakaras su Urgantu. 0.30 „Žvelgiant į 
naktį“ . 1.15 EURONEWS. 1.45 „SinCity“. 2.15 
Pasverti ir laimingi. 5.45 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
 4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Kamenskaja“. 14.00 „Mūsų žmogus“. 15.00 
„Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 
„Naujoji banga“. 23.40 „Atvykėlis šaunuolis“. 

 Ren
7.50 Žiūrėti visiems. 7.30 „V ir M“. 8.40 „Pa-
skutinė meistro paslaptis“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 „Jūrmala“ Juoko festivalis. 
0.30 Rusiškas vairavimas. 1.15 „Labiausiai 
šokiruojančios hipotezės“. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas 2“. 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 
žibintų gatvės 09“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 17.00 
Kalbame ir rodome. 18.40 „Voratinklis 8“. 22.35 
Dauguma. 23.35 „G“ laikas su Vadimu Galyginu. 
0.05 Kriminalinė Rusija. 0.40 „Kelių patrulis“. 

 TV PolonIa
8.05 „Eglutė Zlotopolicuose“. 9.15 „Nežinomas 
Kūčių pasakojimas“. 10.30 Šlovė aukštybėse. Ka-
lėdos Zakopanėje. 11.30, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
11.55, 23.30, 5.45 Sveika, Polonija. 12.55 Palaimi-
nimo „Urbi et Orbi“ transliacija iš Vatikano. 12.30 
Koncertas „Kalėdos su Mazovija“. 13.25 „M, kaip 
meilė“. 14.20, 4.45 Koncertas „Gensovskis šven-
tiškai“. 14.50 „Ne tik Gustlikas“. 15.50 „Pas poną 
Dievą už krosnies“. 17.30 TV ekspresas. 18.55 
Žvaigždės prie eglutės. 19.50 „Kylie Christmas“ 
- šventės su Kylie Minogue. Koncertas. 20.20 La-
banaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 
21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.50, 5.10 Polo-
nija užsienyje. 0.30 „Pas poną Dievą už krosnies“. 
2.10 Kalėdines giesmes gieda J.Slovinska. 2.30 
Animacinis f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
6.40 „King Kongas“. 9.45 „Sparnuoti padarai“. 
11.20 „Kaulų kolekcininkas“. 13.20 „Nepaprasta 
kelionė“. 15.10 „Tavo kompanija“. 17.10 „Išsis-
kyrimas“. 19.00 „Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko“. 20.55 „Moteris juodais drabužiais“. 
22.30 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 
Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Kovos dėl konteinerių. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavi-
nėtojai. 13.35 Aliaska: įlankos mūšis. 14.30 
Traukiniu į Aliaską. 21.00 Diletantas prieš eks-
pertą. 22.00 Pasaulio keistuoliai. 23.00 Į gamtą 
su B.Grilsu ir B.Obama. 24.00 Katastrofa ant ratų. 

 TRaVel
6.00-11.30, 18.00 Naujo būsto paieška. 12.00, 
17.00, 23.00, 4.00 Ekstremaliosios Kalėdos. 13.00, 
22.00, 3.00 AB Šventės. 14.00 Neįtikėtini namai 
ant vandens. 21.30 JAV. Kalėdos ištisus metus. 
24.00 Muziejų paslaptys. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Šrekas. Kalėdų 

bumas“.
7.15 Filmas šeimai 

„Kalėdų  
melodijos“.

9.05 „Niko. Kelias į 
žvaigždes“.

10.45 Animacinis 
miuziklas 
„Anastasija“.

12.35 Komedija 
„Sraiduolis“.

14.15 „Legendos 
susivienija“  
(N-7).

16.10 Komedija 
„Sniego  
šunys“.

18.15 „Madagaskaro 
pingvinų Kalėdų 
nuotykiai“.

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 „Ledo šalis“.
20.55 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Hobitas.  
Smogo dykynė“ 
(N-7).

0.05 Komedija 
„Jei tai būtų tiesa“ 
(N-7).

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

6.05 Dienos programa.
6.10 „Princesė Gulbė. 

Kalėdos“.
7.40 Komedija „Linksmų 

Kalėdų, Dreikai ir 
Džošai“ (N-7).

9.20 „Smurfai. Kalėdų 
giesmė“.

9.50 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir 
paslapčių  
kambarys“ (N-7).

12.55 Nuotykių f. 
„Berniuko  
Rykliuko ir  
Lavos mergaitės 
nuotykiai“.

14.40 Nuotykių komedija 
„Juodasis riteris“ 
(N-7).

16.30 Romantinė 
komedija „Mano 
žmona - ragana“ 
(N-7).

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.00 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Komedija 
„Pagirios Las 
Vegase“ (N-14).

23.05 Nuotykių f. 
„Sachara“ (N-7).

1.25 Parodijų 
komedija 
„Pasimatymo filmas“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.30 Šventinis Kūčių 

vakaras su Zita 
Kelmickaite.

8.00 Fantastinė komedija 
„Kasparas“.

9.40 „Mažylis mieste“.
11.15 „Gustavo nuotykiai“.
13.00 Popiežiaus sveiki-

nimas „Miestui ir 
pasauliui“. 

13.35 Fantastinė komedija 
„Evanas Visagalis“.

15.20 Klausimėlis.lt.
15.50 Romantinė drama 

„Ponia Stebukladarė“.
17.25 Ingos Valinskienės 

koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Kalėdinis interviu su 

Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu.

21.15 „Vario audra“.
23.00 Romantinė drama 

„Vagišių Kalėdos“.
0.35 Dokumentinis f. 

„Kūdikiai“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Kalėdų aviganis“.
3.35 Klausimėlis.lt.
4.00 LRT radijo žinios.

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

8.05 Komedija šeimai 
„Kalėdų dvasia“.

9.50 TV serialas „Pono 
Byno Kalėdos“.

10.20 Nuotykių drama 
„Stebuklinga Aladino 
lempa“.

12.05 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis. 2014 m.

14.35 Kalėdiniai sveiki-
nimai. Sveikinimų 
koncertas.

16.35 Grupės 
„Džentelmenai“ 
koncertas „Deganti 
aistra“. Vedėjai: 
I.Valinskienė ir 
Deivis. Svečiai: 
I.Starošaitė, 
Ž.Žvagulis, Deivis ir 
Renata, K.Nemycko, 
E.Jakštytė. (N-7).

18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 Karinė drama 

„Snaiperis. 
Atgimimas“ (N-14).

23.20 TV serialas 
„Tramdytojai“.

0.15 TV serialas 
„Tramdytojai“ (N-14).

1.10 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dar pažiūrėsim.
8.00, 16.20 Kalėdų 

skanėstai.
8.05 VO Gelbėkit 

vaikus.
8.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.10 Romantinė 
komedija „Pamišę 
dėl eglučių“.

11.00, 2.50 Dokumentinis f. 
„Amazonės  
džiunglės“.

12.50, 5.40 Komedija 
„Vadinkite mane 
Kalėdų Seneliu“ 
(N-7).

14.50, 16.25, 17.20, 18.30 
Istorinis  
detektyvas 
„Fandorino bylos. 
Puolęs angelas“ 
(N-7).

16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 
Orai.

20.30 Muzikinis 
gimtadienis. 
Kalėdos.

22.30 Reporteris. 
Orai.

23.00, 4.10 Siaubo f. 
„Ledinis vėjas“ (S).

1.00 Komedija 
„Pakvaišėliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas.
6.35 Kūrybos metas. 
7.10 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
8.15 Atspindžiai.
8.45 Mokslo sriuba.
9.10 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

10.00 Rasos lašeliai 2015. 
12.00 „Mama Katinas“. 

Vilniaus mažojo 
teatro spektaklis vai-
kams. Rež. E.Jaras.

13.30 P.Čaikovskio baletas 
„Spragtukas“. 

15.30 Trijų tenorų kalėdinis 
koncertas. 1999 m.

17.00 Komedija „Kvailių 
vakarienė“ (N-14).

18.20 Dokumentinis filmas, 
skirtas Kauno Įgulos 
bažnyčios jubiliejui. 

18.55 Lietuvos jaunimo 
dienos 2015. 

19.30 Labanaktukas.
20.00 Aš - laidos vedėjas.
21.15 Italų kino muzika. 
22.45 M.Sperr „Medžioklės 

scenos“. 
0.45 DW naujienos.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 B.Radzevičiaus drama 

„Nuoširdumas“.
3.00 IQ presingas.
3.30 „Akis už akį 5“ (N-7).

 18.25  Labai juokinga 
 laida

PenktadienisTV PROGRAMA
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7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mauglis. Rakša“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(5) (Married with 
Children VII). N-7.

11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyvenimas“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Žiedų ritmai“.
13.50 „Tėvas Motiejus“.
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Blogio sėkla“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.55 „Brokenvudo paslap-
tys. Elnių medžioklė“ 
(N-7).

21.00 Detektyvas 
„Midsomerio 
žmogžudystės XVII. 
Žudanti magija“ 
(N-14).

23.15 Snobo kinas. 
Romantinė drama 
„Gyvenimo užrašai“ 
(N-7).

1.40 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.50, 14.30 Teleparduotuvė.
7.05 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

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

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ (1) (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“ (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 

(1) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 Fantastinis f. „Cirque 

du Soleil. Visatos 
pakrašty“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 
TV3 sportas.

22.00 Dokumentinis muzi-
kinis f. „Samsara“ 
(N-7).

24.00 Veiksmo f. 
„Raudonosios uode-
gos“ (N-14).

2.10 „Greislendas“ 
(N-14).

3.00 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

3.50 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kontinentų 
kelionė“.

11.00 „Pūkuoti ir 
dantyti“.

12.35 „Poniutė kaime“.
14.20 „Įvaikis“.
16.00 Kas paleido 

šunis?
16.30 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
17.30 Reidas. Eismo įvykių 

kronika.
18.00 „Likimo ietis“ 

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

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.20 Šventinis filmas. 

„Kažkas skolinto“ 
(N-7).

23.20 Balticum TV 
žinios.

23.50 Robbie 
Williams koncertas 
„Live at the  
Royal Albert Hall“. 
2001 m.

1.15 The Rolling 
Stones koncertas 
„A Bigger Bang“. 
2007 m.

„SACHARA“
Nuotykių filmas. JAV, Ispanija, 
Vokietija. 2005.
Režisierius: Breck Eisner.
Vaidina: Jude Akuwidike, 
Mark Aspinall, Rakie Ayola.

Šiaurės Afrikoje pasklinda naujas 
pragaištingas virusas. Jis stumia 
vietos gyventojus į beprotybę ir 
kanibalizmą. Ištirti siaubingo viru-
so pasiunčiama daktarė Eva. 

„JEI TAI BŪTŲ TIESA“
komedija. JAV. 2005.
Režisierius: Mark Waters.
Vaidina: Reese Witherspoon, 
Mark Ruffalo, Donal Logue.

Apželdintojas Deividas San Fran-
siske randa nuostabų butą. Paaiš-
kėja, kad ten vaidenasi buvusios 
nuomininkės daktarės Elžbietos 
dvasia. Ji turi sunkumų pomirtinia-
me gyvenime. Deividas pradeda 
domėtis Elžbietos gyvenimu. 

gruodžio 25 d.

 12.35  „Poniutė kaime“ 18.00  „Pagrindinis 
 įkaltis“

 10.00  „Vedęs ir turi 
 vaikų“ 

 AnImAl PlAnET
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Kasdieniai 
maratonai. 8.15, 19.15, 4.15 Liūtė karalienė. 
9.10 Didžiausi ir blogiausi. 10.05, 17.25, 21.05, 
3.25 Upių pabaisos. 11.00, 16.30 Ryklių atakos. 
11.55, 15.25, 22.55, 2.35 Laukinė prigimtis su 
Deivu Salmoniu. 12.50, 23.50 Kinija žurnalisto 
akimis. 13.45, 0.45 Su Džeine Gudol. žmogaus 
ir šimpanzės panašumai. 14.40, 1.40 Mirtinos 
salos. 20.10, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 

 SPoRT1
6.00, 16.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Toronto „Raptors“. 2015-11-22. 
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
Vyrai. Berlynas. 9.00 Švęskime kalėdas. Dailiojo 
čiuožimo šou. 10.00 „Šventės ir sportas“. Kalė-
diniai interviu su sportininkais. 10.30 Žvaigždžių 
šou ant ledo. Dailusis čiuožimas. 11.30 Žiemos 
pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 14.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Rio Natura“ - 
Madrido „Real“. 2015-12-22. 18.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. Moterys. Berlynas. 
Premjera. 19.00 Ledo šeima. Dailusis čiuožimas. 
Premjera. 20.00 Kovos menų festivalis 2015. 
Vilnius. Premjera. 23.00 Švęskime kartu. Šven-
tinis koncertas. Sportininkų sveikinimai. 24.00 
„One“. Kovos menų turnyras. 

 VIASAT SPoRT BAlTIC
6.55 Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
7.25 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - 
Ukraina. 9.15 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Estija - Lietuva. 11.05 Krepšinis. Europos čempi-
onatas. Latvija - Estija. 12.55 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Čekija - Lietuva. 14.45 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Latvija - Slovėnija. 16.35 
Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - Gru-
zija. 18.25 Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Lada“. 
Tiesioginė transliacija. 21.00 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 21.30 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Ketvirtfinalis. 23.20 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ketvirtfinalis. 1.10 Krepšinis. Eu-
ropos čempionatas. Mačas dėl 5-8 vietų. 3.00 
Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - Čekija. 

 EuRoSPoRT
6.30 Sporto linksmybės. 15.30, 20.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė, Švedija. 16.00, 0.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 18.00 
Tenisas. Australijos atvirasis teniso čempionatas. 
19.00 Biatlonas. Pasaulio čempionatas Suomi-
joje. 21.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. 22.00 Dviračių sportas. Italijos 
turas. 23.00 Dviračių sportas. 24.00 Jojimas. 0.15 
Motosportas. TBA. 2.30, 5.30 Motosportas. „Le 
Mans 24“, Prancūzija. 3.30 Sporto linksmybės. 

„PAGIRIoS lAS VEGASE“
komedija. JAV, Vokietija. 2009.
Režisierius: Todd Phillips.
Vaidina: Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha.

Triukšmingas bernvakaris Las Vegase pavirsta lenktynėmis su laiku, kai 
trys pabroliai atsibudę suvokia, kad jaunikis dingo, ir stengiasi vestu-
vių dieną laiku atvesti jį prie altoriaus. Suprasdami, kad tai jų paskutinis 
audringas vakarėlis su geriausiu draugu, Dago pabroliai suorganizuoja 
tokią viengungių puotą, kurios jis niekada nepamirš.

„YPATInGA DoVAnA“
RomaNtiNė dRama. JAV. 2010.
Režisierė: Lisa Mulcahy.
Vaidina: Marla Sokoloff, Mark 
Webber, Michelle Beamish.

Jaunavedžių pora trokšta nuste-
binti vienas kitą per Kalėdas, nors 
jų kišenėse švilpia vėjai. Apakinti 
meilės jiedu tiesiog nemato, kokie 
apsitrynę jų baldai, kaip lupasi sienų 
dažai, kaip suskilinėję indai...

lnK
23.05

TV8
23.10

TV3
0.05

lnK
21.00

rekomenduoja
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6.50 Teleparduotuvė.
7.05 „Madagaskaro pingvi-

nų Kalėdų nuotykiai“.
7.25 „Elfas lentynoje“.
7.50 „Naktis prekybos 

centre“.
9.40 „Niko. Mažasis 

brolis - didelė bėda“.
11.05 Komedija „Vienas 

namuose 4“ (N-7).
12.55 Romantinė komedija 

„Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“ (N-7).

15.20 Komedija „Kaip 
Grinčas Kalėdas vogė“.

17.30 Lithuanian Open 
2015. Tarptautinis 
šokių čempionatas.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ 
kalėdinis koncer-
tas. 2015, vedėjai 
I.Kavaliauskaitė-
Morkūnienė ir 
M.Stasiulis.

19.50 Eurojackpot.
19.55 Paramos projekto 

„Išsipildymo akcija“ 
kalėdinio koncerto 
tęsinys.

22.30 Drama „Pakeliui“.
0.30 Romantinė drama 

„Romeo ir Džuljeta“.
2.30 Komedija „Jei tai 

būtų tiesa“ (N-7).

6.30 Dienos 
programa.

6.35 „Dora ir 
draugai“.

7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.

7.25 „Rifo pasaka 2“.
9.00 „Tomas ir Džeris. 

Pasaka apie 
Spragtuką“.

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

12.40 Nuotykių 
komedija „Zebriukas 
Dryžius“.

14.35 Komedija „Sniego 
diena“.

16.20 Nuotykių 
komedija „Fredo 
Kalėdos“.

18.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

19.00 „Kalėdų senelio 
slaptoji tarnyba“.

20.50 Fantastinis f. 
„Titanų susidūrimas“ 
(N-7).

22.50 Komedija 
„Pakvaišęs tėtis“ 
(N-14).

1.00 Komedija 
„Smagios  
Haroldo ir  
Kumaro Kalėdos“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.35 Emigrantai.
7.30 „Alfa ir Omega“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 

Orai.
12.00 Kalėdų šv. Mišios 

iš Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios. 

13.30 „Patys mieliausi 
gyvūnai“ (subtitruota).

14.25 Pasaka „Auksinė 
žąsis“.

16.00 Žinios. Orai.
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00  „Dainų daina“.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 BIPLAN - 20!
1.10 Trumposios žinios.
1.15 Fantastinė komedija 

„Evanas Visagalis“.
3.00 „Patys mieliausi 

gyvūnai“ (subtitruota).
3.55 Gyvenimas.
4.50 Juditos Leitaitės 

koncertas „Meilė 
keičia viską“.

 16.15  Popietė su 
Algimantu Čekuoliu

 19.00  „Išsipildymo akci-
jos“ kalėdinis koncertas

ŠeŠtadienis

„ROMEO IR DŽULJETA“
Romantinė dRama. Jungtinė Karalystė, Italija, Šveicarija. 2013.
Režisierius: Carlo Carlei.
Vaidina: Hailee Steinfeld, Douglas Booth, Damian Lewis.

Kai jauna pora - Romeo ir Džuljeta - susitinka, jie akimirksniu įsimyli 
vienas kitą, nepaisydami savo besivaidijančių šeimų paniekos viena 
kitai. Netrukus jie slapta susituokia, taip užmegzdami kruvinų įvykių 
grandinę. Ir visa tai baigiasi pačiu tragiškiausiu įvykiu.

rekomenduoja

„HOLIVUDO  
ŽMOGŽUDYSČIŲ SKYRIUS“
KRiminalinė Komedija. JAV. 2003.
Režisierius: Ron Shelton.
Vaidina: Harrison Ford, 
Josh Hartnett, Lena Olin.

Senas detektyvas laisvu nuo darbo 
metu uždarbiauja kaip nekilnoja-
mojo turto agentas. Keikdamas 
likimą, jis desperatiškai bando at-
sikratyti namo kalvose. Džo gyve-
nimas sujauktas: dukart išsiskyręs, 
paliktas dabartinės merginos, kiše-
nėse švilpia vėjai. O jaunąjį detek-
tyvo kolegą kamuoja kitos bėdos. 

„ĮSTATYMUS  
GERBIANTIS PILIETIS“
KRiminalinis tRileRis. JAV. 2009.
Režisierius: F.Gary Gray.
Vaidina: Jamie Foxx, Gerard 
Butler, Colm Meaney.

Žiauriai nužudoma Klaido Šeltono 
šeima, žudikai sulaikomi. Dėl netin-
kamų policijos veiksmų prokuroras 
turi tik netiesioginius įrodymus. Pa-
mažu paaiškėja, kad Šeltonas paskel-
bė karą teisinei sistemai ir visiems, 
susijusiems su jo artimųjų žūtimi. 
Prokuroras bando užkirsti jam kelią, 
tačiau Šeltoną pričiupti nelengva.

„SMAGIOS HAROLDO IR 
KUMARO KALĖDOS“
Komedija. JAV. 2011.
Režisierius: Todd Strauss-Schulson.
Vaidina: Neil Patrick Harris, 
Danny Trejo, Danneel Harris.

Praėjo šešeri metai nuo Gvantanamo 
kalėjimo, po kurio Haroldas ir Kuma-
ras nesimatė. Tačiau vieną dieną Ku-
maras pasirodo prie Haroldo namo 
durų su paslaptingu paketu rankose, 
o paskui netyčia sudegina Haroldo 
svainio numylėtąją Kalėdų eglę. 

TV1
 22.55

 TV8
6.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. 7.50 Komedija 
„Kalėdų senelių šeimynėlė“. 9.40 Senoji ani-
macija. 11.00 Filmas šeimai „Kalėdų giesmė“. 
12.55 Romantinė komedija „Linksma santuoka“. 
14.45 Komedija „Kalėdų Senelio kostiumas“. 
16.25 Filmas šeimai „Kalėdų senelio paslaptis“. 
18.15 Komedija „Kalėdų senelis ieško žmo-
nos“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.25 Drama „Likit sveikas, pone 
Kringlai“ (N-7). 23.15 Romantinė drama „Meilė 
parade“ (N-7). 1.00 Komedija „Kalėdų Senelio 
kostiumas“. 

 INfO TV
6.30, 8.00, 12.05, 13.00, 17.40 Dviračio šou. 
6.55, 8.50, 13.25, 15.55 KK2 (N-7). 7.30, 22.00 
A.Užkalnis Plius. 8.25, 5.05 Mes pačios. 9.25 
Pagalbos skambutis (N-7). 10.00, 3.50 Valanda 
su Rūta. 11.10, 1.00 24 valandos (N-7). 12.30 
A.Ramanauskas Plius. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.25 Apie žūklę. 19.00 Pani-
kos kambarys. 19.30 „Diktatorių ponios“. 20.30 
Diagnozė. Valdžia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.30 
Vakarų efektas. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 3.00 
Bus visko. 

 PBK
6.05 EURONEWS. 6.35, 9.00 Naujienos. 6.45 
Grok, mylimas akordeone! 7.35 Vaikų klubas. 
Animacija. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Nauji 
nuotykiai“. 8.05 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ga-
nytojo žodis. 9.20 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
10.05 „Pororo. Mažasis pingviniukas“ . 10.25 
Skanėstas. 11.00, 17.10 Naujienos. 11.10, 17.25 
„Naktinės kregždutės“. 19.00 Kas nori tapti milijo-
nieriumi? 20.00 Laikas. 20.20 Ekstrasensų mūšis.  
22.30 Kas? Kur? Kada? 0.15 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.20 Juoko kambarys. 4.50, 7.20 „Bjaurusis 
ančiukas“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
7.10, 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 8.25 Eismo 
taisyklės. 9.20 Svetlana Nemoliajeva. 10.25 
„Dvi žmonos“. 11.10, 13.30 „Nemylimas“. 15.20 
Žinios - jėga. 16.35 Svarbiausia scena. 20.00 
„Penktas aukštas be lifto“. 23.50 „Negaliu pasa-
kyti sudie“. 1.35 „Štirlico žmona“. 3.20 Sudie, 
Amerika. Kompozitorius Zacepinas. 

 REN
 7.05 Pažink mūsiškius! 7.55 „Kovotojas“. 18.10 
„Jūrmala“. Juoko festivalis. 23.25 „Druska“. 
Grupės „Alisa“ koncertas „Mes kartu 20 metų“. 

BTV
23.55

 16.20  „Fredo Kalėdos“

TV3
0.30

LNK
1.00
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7.10 Amerikos 
talentai.

9.00 Brydės.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji 

pavara“.
11.00 Pasaulio 

galiūnų  
čempionų  
lygos etapas 
Portugalijoje.  
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“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Muzikinė kaukė. 
FINALAS.

22.10 Veiksmo f. 
„Kobra“ (N-14).

23.55 Kriminalinis 
trileris  
„Įstatymus  
gerbiantis  
pilietis“ (S).

2.05 Bamba TV (S).

7.15 Programa.
7.19 TV parduotuvė.
7.35 Šiandien kimba.
8.10 Kalėdų skanėstai.
8.15, 6.15 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.15 Kalėdų skanėstai.
9.20 Drama „Kalėdų 

stebuklas“ (N-7).
11.25 Kalėdų 

skanėstai.
11.30, 4.50 Muzikinis 

gimtadienis. 
Kalėdos.

13.25, 15.50 Kalėdų 
skanėstai.

13.30, 3.05 Komedija 
„Mano pamotė  
iš kosmoso“ (N-7).

16.00, 17.00, 21.00 Žinios. 
Orai.

16.20, 17.20 Istorinis 
detektyvas 
„Fandorino  
bylos.  
Turkiškas  
gambitas“ (N-7).

21.30 Veiksmo f. 
„Pavojingas žmo-
gus“ (N-14).

23.30 Kriminalinis
 trileris 
 „Gangsterių  
puota“ (S).

1.30 Drama „Kalėdų 
stebuklas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Dokumentinis filmas, 

skirtas Kauno Įgulos 
bažnyčios jubiliejui. 

6.35 Lietuvos jaunimo 
dienos 2015. 

7.05 Menora. (subtitruota).
7.20 Vilniaus sąsiuvinis.
7.35 Krikščionio žodis.
7.50 Kelias (evangelikams).
8.05 Komedija „Kvailių 

vakarienė“ (N-14).
9.30 Didžioji Lietuva. 

Lietuvių kalbos istorija.
10.00 Kaunas Talent 2015.
12.00 Knygių mūšiai. Finalas. 
13.30 „Spaikas“.
14.05 Komedija „Daug 

triukšmo dėl nieko“.
17.00 Komedija „Aukštas 

blondinas juodu batu“.
18.30 Legendos.
19.15 Laimio Vilkončiaus 

jubiliejinis koncertas.
21.15 J.Patrick „Mūsų 

brangioji Pamela“. 
Nacionalinio Kauno 
dramos teatro spek-
taklis. 

23.55 Juditos Leitaitės 
koncertas.

1.00 Panorama. 
1.30 Šventė Kvėdarnoje 

2015. Vytautas 
Šiškauskas.

2.15 Dainuoja Montserrat 
Caballe. 

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 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Reičelės Alen Kalėdų 

saldumynai.
12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Sostinės keksiukai“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.35 Nustebink mane.
17.50 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
19.00 Romantinė drama 

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

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir pasiutęs šuo“ 
(N-7).

22.55 Kriminalinė komedija 
„Holivudo žmog-
žudysčių skyrius“ 
(N-7).

1.10 „Begėdis“ (N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.30, 12.30 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 iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Sporto žmonės.
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia 

pavara.
15.35 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

16.00 Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis (N-7).

17.00 „Aukščiausia pavara 
Indijoje“.

19.00 Veiksmo f. „Kapų 
plėšikė Lara Kroft“ 
(N-7).

21.00 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

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

22.30 Veiksmo f. „Beverli 
Hilso policininkas 3“ 
(N-14).

0.35 Drama „Pirmūnai“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Svajonių kruizai“.
10.30 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
11.30 Kas paleido 

šunis?
12.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

14.30 „Tėvai už borto“.
15.20 „Paskui Kalėdų 

žvaigždę...“
16.45 „Širdies muzika“.
18.30 Šventinis filmas. 

„Gelbstint Kalėdų 
Senelį“.

20.00 Klaipėdos 
savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

21.30 Jūros šventė 2015: 
Rebelheart  
koncertas.

22.50 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

23.50 Metallica 
koncertas „Francais 
pour une nuit“. 
2009 m.

 17.00  „Aukštas blondinas 
 juodu batu“

 11.25  Kalėdų 
skanėstai

 17.00  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 21.30  Rebelheart 
 koncertas

 12.00  Reičelės Alen
 Kalėdų saldumynai

TV PROGRAMAgruodžio 26 d. 

 NTV Mir
6.30 Ir vėl sveiki! 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šian-
dien. 7.20 Apžiūra. 7.50 Jų papročiai. 8.20 Pa-
grindinis kelias. 9.20 Gaminame su A.Zyminu. 
9.55 „Kulinarinė dvikova“ su Dmitrijumi Na-
zarovu. 10.55 Buto klausimas. 12.25 „Rusijos 
MČS. 25 metai vardan išgelbėjimo!“ 13.20 
Važiuosime, pavalgysime! 14.05 „Vaisiai“. 
Iš S.Maloziomovo ciklo populiarus mokslas 
„Gyvas ir negyvas maistas“. 15.20 „Liejyklos 
gatvė“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė 
televizija. 19.00 Naujos Rusijos sensacijos. 
20.00 Tu nepatikėsi! 21.00 50 atspalvių. Be-
lova. 22.00 „Geriausi priešai“. 23.55 „Antrasis 
pasaulinis. Didysis Tėvynės“. 

 TV PoloNia
9.15 Šventinis žvaigždžių reviu. 9.50 „Panelė 
šlapia galva“. 11.35 Visa Lenkija su TVP1 ir 
radiju ZET gieda kalėdines giesmes. Koncer-
tas. 12.30 Polonija 24. 12.55 Sveika, Polonija. 
13.50, 22.40 Sveikinimų koncertas. 14.10 „Tėvas 
Mateušas“. 15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 
Kalėdinis koncertas Bukovinoje. 17.00 Kultūrin-
gieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 Šventi-
nis žvaigždžių reviu. 20.25 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.45 „Gelbėtojai“. 23.05 „Meškis“. 

 TV1000
7.20 „Vėlyvas kvartetas“. 9.05 „Haris Poteris ir 
išminties akmuo“. 11.40 „Išsiskyrimas“. 13.30 
„Rizikos riba“. 15.20 „Stounas“. 17.10 „Zulu“. 
19.00 „Prarasta upė“. 21.10 „Profesionalai“. 
23.10 „Amerikos gangsteris“. 1.50 „Strečas“.

 DiscoVery 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Greiti ir triukšmin-
gi. 8.15 Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works 
dirbtuvės. 10.05 Relikvijų medžiotojai. 10.55 
Sandėlių karai. 11.50 Karai dėl bagažo. 12.40 
Jukono vyrai. 15.25 B.Grilsas. Sala. 16.20 Įveikti 
baimes su B.Grilsu. 17.15 Pasprukti nuo perse-
kiotojų. 18.10 Sunkvežimių vairuotojai. 19.05 
Edas Stafordas: į nežinomybę. 20.00 Penktoji 
pavara. 21.00 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 22.00 Prasti inžinierių sprendimai. 23.00 
Nekilnojamojo turto karai. 24.00 Sandėlių karai. 

 TraVel
7.00, 17.00 Naujo būsto paieška. 9.30 Neįtikėtini 
priemiesčio namai. 11.00, 15.00 Neįprastos vilos. 
12.00 Ekstremalios jachtos. 19.00 Karai dėl ba-
gažo. 20.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00 Kelionė 
laiku su Brajanu Angeriu. 22.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 16.30 Pasi-
plaukiojimas su pabaisomis. 11.00 Tasmanijos 
tigro medžioklė. 12.50 Širšės-žudikės. 13.45, 
21.05, 1.40 Undinės. 14.40, 5.02 Upių pabai-
sos. 20.10, 0.45 Mirtis atslinkus tamsai. 22.00, 
2.35 Ežero pabaisa. 23.50, 4.15 Žudikai-tigrai. 

 sPorT1
6.00 NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio var-
žybos. 2015 m. 8.00 Šiuolaikinės penkia-
kovės čempionatas. Moterys. Berlynas. 9.00 
Ledo šeima. Dailusis čiuožimas. 10.00 Kovos 
menų festivalis 2015. Vilnius. 13.00 NBA 
„Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeštadienio nak-
ties šou. 2015 m. 16.00 „Supercopa Endesa“ 
krepšinio taurė. Finalas. Madrido „Real“ - 
„FC Barcelona“. 2014 m. 18.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. Estafetės. Berlynas. 
Premjera. 19.00 Šventinis ledo karnavalas. Dai-
lusis čiuožimas. Premjera. 20.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Vilnius. Premjera. 22.30 
NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 23.30 
NBA top gražiausių sezono metimų. 24.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 2.30 
NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 2.45 
Pasaulio rali-kroso čempionatas. Norvegija. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 
8.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Pusfinalis. 
10.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Finalas. 
12.50 Boksas. Floydas Mayweatheris - Manny 
Pacquiao. 14.10 Futbolas. Premier lygos apž-
valga. 14.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Manchester United“. Tiesioginė trans-
liacija. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Chelsea“ - „Watford“. . 19.00 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Newcastle“ - „Everton“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Southampton“ - „Arsenal“. 23.45 Dviračių 
sportas. Pasaulio taurės lenktynės. 0.50 Dviračių 
sportas. Pasaulio taurės lenktynės.  

 eurosPorT
7.30, 23.30, 15.00, 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė, 
Austrija. 9.30, 16.00, 21.00, 0.30 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 10.30, 
17.00, 1.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Šveicarija. 11.30 Tenisas. Australijos 
atvirasis teniso čempionatas. 12.30, 18.00 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis teniso čempionatas. 13.30 
Tenisas. Atvirasis JAV teniso čempionatas. 14.30, 
23.00 Sportas iš arti. 22.00 Dviračių sportas. „Tour 
de France“. 2.30 Sporto linksmybės. 

 10.00  Crisso Angelo 
 iliuzijų pasaulis
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 19.00  „Kedrų įlanka III“  1.30  „The House 
  of Twang“

 10.00   Gustavo 
   enciklopedija

 

 17.20   Teleloto 9.00  „Dručkiai“

 TV8
7.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 8.00 Filmas 
šeimai“Kalėdų senelio paslaptis“. 9.45 Senoji 
animacija. 11.10 Komedija „Kalėdų senelis 
ieško žmonos“ (N-7). 12.55 Romantinė drama 
„Ypatinga dovana“ (N-7). 14.45 Drama „Kalė-
dų kepuraitės“ (N-7). 16.25 Romantinė drama 
„Meilė parade“ (N-7). 18.15 Fantastinė drama 
„Kalėdų pagalbininkė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 Filmas šei-
mai „Kalėdos su Hole“ (N-7). 23.10 Drama 
„Likit sveikas, pone Kringlai“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.45, 23.30 Valanda su Rūta. 7.55 
Mes pačios. 8.20, 2.25 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 
Dviračio šou. 11.55, 1.55 Statyk! 12.25, 1.25 Ne 
vienas kelyje. 12.55 Apie žūklę. 13.25, 21.00 
Vakarų efektas. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 24 
valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 
Diagnozė. Valdžia. 20.30 Panikos kambarys. 
21.30 „Alfa“ savaitė. 22.00 A.Ramanauskas 
Plius. 22.30 „Diktatorių ponios“. 0.45 Nuo... Iki.

 

 PBK
6.15, 1.35 EURONEWS. 6.45, 9.00, 11.00 Nau-
jienos. 6.55 „Armėnijos parduotuvė“. 7.35 Vaikų 
klubas. Animacija. 7.50 „Juokingi kamuoliukai“. 
8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 „Poro-
ro mažasis pingviniukas“. 10.25 Fazenda. 11.20 
„Jumorina“. Juoko festivalis. 11.45 „Violeta iš Ata-
manovkės“. 13.00 „Naktinės kregždutės“. 15.00 
„Jumorina“. 15.35 Kalėdinė komedija „Sniego an-
gelas“. 17.40 Vienas prie vieno. 21.00 Laikas. 22.40 
„Dvi žvaigždės“. 0.55 Tyrimas parodys. 2.05 Ekstra-
sensų mūšis. Savi prieš svetimus. 3.45 „Jūrmala“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.05 Juoko kambarys. 4.50 „Penktas aukštas be 
lifto“. 8.00 Pats sau režisierius. 8.50 J.Petrosiano 
humoro laida. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 
19.00 Žinios. 10.15 Rytinis paštas. 10.55, 13.15 
„Silpna moteris“. 14.50 Parodijos! Parodijos! Pa-
rodijos! 17.00 „Ninos meilė“. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Snieguolė suau-
gusiam sūnui“. 1.15 „Tėvai ir seneliai“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.05 Mums net nesisapnavo. 
9.40 „Jūrmala“. Juoko festivalis. 14.35 „Pan-
tera“. 0.25 Z.Prilepino muzikinis šou „Druska“. 

 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 at-
sakas. 12.25 Medicinos paslaptys. 13.00 „Mūsų 
„Potrebnadzor“. Neleisk savęs apgauti!“ 14.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Liejyklos gatvė“. 
17.00 Savaitės akcentai. 18.00 „Taškas“. 18.55 
„Šamanas 2“. 20.50 Tu nepatikėsi! 22.30 „Propa-
ganda“. 23.00 „Petrovičius“. 1.00 „Kelių patrulis 2“. 

 TV PolonIa
8.15 Kalėdos su Mazovija. 8.35 Zamoisko filmų fes-
tivalis „Susitikimai su istorija“. 9.40, 18.25 Lenkija 
su Miodeku. 9.50 Kasdien su gamta. 10.20 Eko-
logijos laida. 10.50 Grūdas. 11.20 „Kelias“. 12.30, 
0.35, 6.25 Sveikinimų koncertas. 12.50 Tarp žemės 
ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame 
Pasaulio jaunimo dienų. 14.00 Šv.Mišių translia-
cija. 15.25 Sveika, mažoji eglute. 16.30 „Sapnas 
apie Varšuvą“. 18.55, 1.50 „M, kaip meilė“. 19.50 
Valstybės interesai. 20.25 Džiazo Kalėdos. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žiniosė. 21.45, 3.40 „Aukštes-
nioji jėga“. 22.40 TV spektaklis „Žudantis tikrumas“. 
23.45, 5.40 Koncertas „Žvaigžde, šviesk, kalėdine 
giesme, skambėk...“ 0.55 Valstybės interesai. 1.25 
Džiazo Kalėdos. 1.40 Lenkija su Miodeku. 

 TV1000
8.10, 2.20 „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“. 
11.00 „Sparnuoti padarai“. 12.50 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 15.20 „Imogene“. 17.05 „Šokis 
hip-hopo ritmu“. 19.00 „Blaškomi“. 20.40 „Loftas“. 
22.35 „Blicas“. 0.15 „Išgyvens tik mylintys“.

 DIscoVeRy 
8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovė-
jai. 10.05 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 10.55 
Prasti inžinierių sprendimai. 11.50 Troja. 12.40 
Sandėlių medžiotojai. 13.35 Kovos dėl konteinerių. 
14.30 Legendiniai automobiliai. 15.25 Dalaso auto-
mobilių rykliai. 16.20 Automobilių kolekcionieriai. 
18.10 Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Lobių 
ieškotojai. 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 22.00, 
3.40 Išgyventi drauge. 23.00 Į gamtą su B.Grilsu ir 
B.Obama. 24.00, 5.20 Didysis žvejys.

 TRaVel
7.00, 17.00 Naujo būsto paieška. 9.30 Neįtikė-
tini priemiesčio namai. 11.00, 15.00 Neįprastos 
vilos. 12.00 Neįtikėtini namai ant vandens. 19.00 
Didžiosios kelionės traukiniais po Europą. 21.00 
Sunki kelionė traukiniais. 22.00 Muziejų paslap-
tys. 23.00, 3.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 
24.00, 4.00 Kelionė laiku.

6.55 Teleparduotuvė.
7.10 Fantastinė 

komedija  
„Pluto Nešo  
nuotykiai“.

9.00 Komedija 
„Dručkiai“  
(N-7).

11.00 Komedija 
visai šeimai 
„Vienas namuose 5. 
Šventinis  
apiplėšimas“  
(N-7).

12.50 Romantinė 
komedija  
„Gražuolė ir pabaisa“ 
(N-7).

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

17.00 Pasaulio standartinių 
sportinių šokių  
čempionatas.

18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 

Lietuva, didysis 
muzikos projektas, 
2015, vedėjas 
Martynas Starkus.

22.30 Fantastinė mistinė 
drama  
„Debesų žemėlapis“ 
(N-14).

1.45 Romantinė drama 
„Romeo ir Džiuljeta“ 
(N-7).

6.30 „Kalėdų 
senelio  
slaptoji  
tarnyba“.

8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

8.35 „Tomo 
ir Džerio  
pasakos“.

9.00 Sveikatos 
ABC televitrina.

9.30 Mes pačios.
9.55 Nuotykių f. 

„Haris Poteris  
ir ugnies taurė“ 
(N-7).

12.50 Veiksmo 
komedija  
„Aplink  
pasaulį  
per 80 dienų“ 
 (N-7).

15.05 Nuotykių f. 
„Rašalo  
širdis“.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos 

balsas.
22.30 Vesternas 

„Ištrūkęs  
Džango“  
(N-14).

1.40 Komedija 
„Pakvaišęs  
tėtis“  
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Nacionalinė 

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

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

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

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Kaip jaunikaitis 

baimės ieškojo“.
12.00 „Laukinė karalystė“.
13.00 „Musonų viešpatija“. 
13.55 „Mis Marpl 4“.
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.
16.10 Istorijos detektyvai.
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Nerija“ - 45.
23.00 Trumposios žinios.
23.05 Komedija „Atsiti ki-

mas prieš Kalėdas“.

7.00 Brydės.
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų  
lygos etapas 
Portugalijoje.  
2015 m.

8.30 Tauro ragas 
(N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 FAILAI X. 

„Riteriai II.  
Už garbę ir šlovę“.

12.10 „BBC dokumentika. 
„Pingvinai.  
Slapta kamera“.

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

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

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

21.00 „Okupuoti“ 
(N-14).

23.00 Romantinė 
komedija  
„Kaip išgyventi 
Kalėdas“  
(N-7).

0.45 „Penktoji pavara“.
1.40 Bamba TV (S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kelionių vėjai. 

Azerbaidžanas.
7.50, 8.55, 11.05, 
15.50, 16.50 

Kalėdų skanėstai.
7.55, 9.30 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.00 Šiandien kimba.
10.30 Gamink sveikiau!
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 VO Gelbėkit vaikus.
12.20 „Iššūkis“ (N-7).
14.20 Ginčas (N-7).
16.00, 17.00, 21.00 

Žinios.
16.20 Dar pažiūrėsim.
17.30 Mis Pasaulis.
19.30 Dar pažiūrėsim.
20.00 Vaivos pranašystės. 

Kalėdos (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Aklas įniršis“ (N-14).
23.30, 4.30 

Veiksmo trileris 
„Persekiojimas“ 
(N-14).

1.25 Veiksmo f. 
„Pavojingas  
žmogus“ (N-14).

2.55 Kriminalinis trileris 
„Gangsterių puota“ 
(S).

6.00 Muzikinis gimtadie-
nis. Kalėdos.

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Pažvelk į 

profesiją kitaip.
8.05 „Aukštas blondinas 

juodu batu“
9.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
10.00 Nacionalinei 

M.K.Čiurlionio menų 
mokyklai - 70. 

11.55 Lietuvos naciona-
linio dramos teatro 
spektaklis. „Pelenė“.

13.25 „Spaikas 2“.
14.00 „Pranciškus Asyžietis“.
17.00 „Aukšto blondino juo-

du batu sugrįžimas“.
18.30 R.Wieckiewicziaus 

personažų mįslės.
19.15 Koncertas, skirtas 

J.Cechanovičiaus 
kūrybos 50-mečiui.

21.15 Arbatvakaris „Lig 
Tave sulauksim...“

22.45 Rusų gatvė.
23.15 „Visu garsu“ koncertas.
1.00 Panorama.
1.30 Visagino Country 

2015. Dalyvauja 
Texas Martha ir 
grupė „The House of 
Twang“ (JAV).

2.10 Nacionalinio Kauno 
dramos teatro 
spektaklis. „Mūsų 
brangioji Pamela“.

4.45 „Gatvės vaikai“.

 16.20  Dar pažiūrėsim

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  2 3 45

gruodžio 27 d.

 17.20  „Kitoje lovos 
  pusėje“

 13.30  Jokių kliūčių! 20.00   Deividas Bleinas

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 16.30, 5.02 
Tasmanijos tigro medžioklė. 9.10, 18.20 Širšės-
žudikės. 10.05, 19.15 Undinės. 11.00, 20.10 Upių 
pabaisos. 12.50 Pasiplaukiojimas su pabaisomis. 
22.00, 2.35 Džiunglių kanibalas. 23.50 Mįslinga 
žygeivių žūtis. 1.40, 4.15 Kraugerės katės. 

 SPort1
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Es-
tafetės. Berlynas. 9.00 Šventinis ledo karnavalas. 
Dailusis čiuožimas. 10.00 Žiemos pasaka ant ledo. 
Dailusis čiuožimas. 11.50 NBA krepšinio lyga. Mil-
vokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 14.00 Tiesiogi-
nė transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Bilbao Basket“ - „Joventut“. 16.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. Moterys. Berlynas. 17.00 
NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 17.20 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 10 laida. Prem-
jera. 17.50 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ -
Toronto „Raptors“. Šiandien. 20.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - „FC Barcelona“. 22.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - „Joven-
tut“. Šiandien. 24.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 0.30 NBA pasaulis. Speciali krepšinio 
laida. 1.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio 
lyga. Memfio „Grizzlies“ - Los Andželo „Lakers“.

 ViASAt SPort BAltic
7.00 UEFA Čempionų lygos apžvalga. 7.25 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 9.25 Eu-
rolygos finalinio ketverto varžybos. 11.55 Premier 
lygos apžvalga. 12.55 KHL. „Avangard“ - CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 15.30  Futbolas. Vokietijos 
taurės varžybų apžvalga. 15.55 KHL. „HC Sochi“ -
„Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 18.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 20.30 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 22.50 Euroly-
gos finalinio ketverto varžybos. CSKA - „Olympia-
cos“. 0.50 Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 
„Real“ - „Fenerbahce Ulker“. 2.50 Boksas. Vincen-
tas Feigenbutzas - Giovanni De Carlosas.

 euroSPort
6.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 
Pekine. 7.30, 19.00 Biatlonas. Pasaulio taurė, 
Austrija. 8.30, 15.00, 20.00, 23.30 Biatlonas. 
Pasaulio taurė, Slovėnija. 9.30, 16.00, 21.00, 
0.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 10.30, 17.00, 1.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 11.30 
Dviračių sportas. Italijos turas. 12.30 Dviračių 
sportas. „Tour de France“. 13.30 Sportas iš arti. 
14.00, 22.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas. 
18.00 Tenisas. Atvirasis JAV teniso čempiona-
tas. 23.00 Biatlonas. Pasaulio taurė, Švedija. 

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės 

šaltinis - vanduo“.
12.00 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Nemarus kinas. 

Komedija  
„Viktoras“.

19.00 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

20.00 Deividas Bleinas. 
Paskandintas gyvas.

21.00 Detektyvas 
„Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir tylusis svečias“ 
(N-7).

22.55 „Antrininkas“ 
(N-14).

0.50 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50, 12.30 

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

iliuzijų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

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

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus.

19.00 Veiksmo f. „Kapų 
plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Trileris „Žmogus be 

praeities“ (N-14).
0.15 „Išgyvenimas“ 

(N-14).
1.05 „Pavojingiausias 

karys“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
11.30 „Svajonių 

kruizai“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

15.00 „Vėjas kyla“.
17.20 „Kitoje lovos 

pusėje“.
19.00 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

20.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

21.00 Šventinis 
filmas. „Trys  
muškietininkai“ 
(N-7).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Mano mama“ 
(1) (N-7).

„DeBeSŲ ŽemĖlAPiS“
Fantastinė mistinė drama. JAV, Vokietija. 2012.
Režisieriai: Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski.
Vaidina: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent.

Mūsų pasaulyje viskas yra susiję. Praeitis daro įtaką dabarčiai, vieno žmo-
gaus pasirinkimas keičia kito gyvenimą. Ir visus kamuoja klausimas: o ką 
pakeistų viena detalė, ar viskas būtų kitaip? Filmas atskleidžia sąsajas tarp 
tolimiausiuose pasaulio kampeliuose gyvenančių žmonių ir net šešių skir-
tingų laikotarpių. Kaip kelių šimtų senumo įvykiai vis dar gali veikti dabartį?

tV3
22.30

„rAŠAlo ŠirDiS“
nuotykių Filmas. Vokietija, 
Jungtinė Karalystė, JAV. 2008.
Režisierius: Iain Softley.
Vaidina: Brendan Fraser, 
Sienna Guillory, Eliza Bennett.

Mo turi galią garsiai skaitydamas iš 
knygos pasaulio atgaivinti literatūros 
kūrinių herojus. Jei kas nors iš knygos 
atkeliauja į mūsų pasaulį, tai kas nors 
iš jo yra nuskraidinamas į knygą...

„KAiP iŠGYVenti KAlĖDAS“
romantinė komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Mike Mitchell.
Vaidina: Ben Affleck, Christina 
Applegate, James Gandolfini.

Jaunas milijonierius Driu gyvena 
savo malonumui, tačiau, kad ir koks 
džiugus būtų jo paikas ir tuščias gy-
venimas, atėjus didžiosioms metų 
šventėms vyruką aplanko liūdesys. 
Driu nusprendžia vykti į savo gimtąjį 
miestelį ir aplankyti vaikystės namus.

„AntrininKAS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Ringo Lam.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme,
Michael Rooker, Catherine Dent.

Slaptoje karinėje laboratorijoje suku-
riamas žiauraus serijinio žudiko Torčo 
klonas. Jo kūrėjai viliasi, kad antrinin-
kas padės policijai surasti nusikaltėlį. 
Niekas nesitikėjo, kad du asmenys 
susikaus mirtinoje dvikovoje.

lnK
15.05

tV1
22.55

BtV
23.00

rekomenduoja



6.05 Teleparduotuvė.
6.20 Nuotykių f. 

„Hobitas. Smogo 
dykynė“ (N-7).

9.20 Muzikinis f. 
„Kalėdų pasaka“.

11.00 Filmas šeimai 
„Beieškant Rin Tin 
Tin“.

12.45 Filmas šeimai 
„Sniegas“.

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 Istorinė drama 
„Taikinys #1“  
(N-14).

1.35 Kriminalinė drama 
„Nakties klajūnai 2“ 
(N-14).

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

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 Komedija „Sniego 
diena“.

11.30 Nuotykių komedija 
„Zebriukas Dryžius“.

13.30 „Na, palauk!“
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (1).
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos 

(N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.00 Veiksmo f. 
„Supermenas. 
Sugrįžimas“ (N-7).

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

1.55 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 „Auksinė žąsis“.
12.45 „Kaip atsiranda daiktai“
13.10 Klauskite daktaro.
14.00. 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.20 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
19.30, 3.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.14 Loterija „Perlas“.
21.15 Teisė žinoti.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Lietuva gali.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 TV serialas „Šlovės 

dienos. Sukilimas“.
23.40 Trumposios žinios.
23.45 „47 dienos tarp ryklių“.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
4.05 Teisė žinoti.

 22.15  Lietuva gali 21.30  TV3 vakaro žinios  20.20  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.40 Vilnius gyvai. 8.25 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.25 „Šunyčiai patruliai“. 9.55 Senoji 
animacija. 11.20 „Kalėdos su Hole“ (N-7). 13.10 
„Kalėdų Kupidonas“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. 
Kelias namo“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.15 „Kalėdų angelas“ (N-7). 
23.05 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 1.05 Gydytojai 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 6.30 
Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 Pani-
kos kambarys. 8.00, 12.00 „Alfa“ savaitė. Savai-
tės įvykių apžvalga. 8.30 Diagnozė: valdžia. 9.30 
Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.00 Valanda su Rūta. 
12.30 „Diktatorių ponios“. 13.20 Panikos kam-
barys. 13.45 Pasivaikščiojimai. 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, 22.30 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 

 REn
7.10 „Fiksikai“. 7.55 Rusiškas vairavimas. 8.50 
„Gobšumas“. 9.35, 18.15 „Šeimos dramos“. 10.30 
„Senovės tautų aviacija“. 11.20 „Kuras Visatai“. 
12.10 Mums net nesisapnavo. 14.55 „Didžiosios 
paslaptys“. 15.50 Nuteisk mane. 19.30 Tinkama 
priemonė. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Slap-
tosios teritorijos“. 23.10 Žiūrėti visiems! 24.00 
„Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 

 TV PolonIa
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05 „Laukinė Lenkija“. 
12.35 K.Kovalskis kviečia. Nakties tyloje. 13.25 
Lenkija su Miodeku. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštes-
nioji jėga“. 15.25 TV teatras: spektaklis „Žudantis 
tikrumas“. 16.25 Visa Lenkija gieda kalėdines 
giesmes su TVP1 ir radiju ZET. Koncertas. 17.10 
„Notacijos. E.Višnevska. Diena po dienos“. 17.25 
„Naszaarmia.pl“. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 
2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji 
PL. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 3.45 
„Tyla prie užliejamos pievos“. 23.05 Polonija 24. 
23.35,Sveika, Polonija. 0.35 T.Lisas gyvai. 1.30 
„Notacijos. E.Višnevska. Diena po dienos“. 2.15 
„Šeši milijonai sekundžių“. 2.45 Animacinis f.

„TRIGUBaS X. aUKŠTESnIS lYGIS“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius: Lee Tamahori.
Vaidina: Samuel L.Jackson, Scott Speedman, Willem Dafoe.

Karinė grupuotė surengia sąmokslą prieš JAV vyriausybę. Nacionali-
nio saugumo agentūros vadovas patiki prezidento apsaugą agentui 
Augustui Gibonsui. Augustas ir naujasis agentas Darius Stounas kodi-
niu vardu XXX turi susekti ir likviduoti pavojingą grupuotę. Tik reikalai 
komplikuojasi, kai paaiškėja, kad išdavikas sukinėjasi tarp artimiausių 
prezidento patikėtinių.

BTV
21.30

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

Neseniai išsiskyrusi su vaiki-
nu, Korin bando negalvoti apie 
skausmą ir ruošiasi savo mėgs-
tamiausiai šventei - Kalėdoms. 
Moterį užplūs didžiulė romantika, 
kai naujas paslaptingas kolega 
Haroldas darys viską, kad suvestų 
ją su vaikystės draugu Deivu, su 
kuriuo Korin dirba vienoje muzi-
kos parduotuvėje. 

„SUPERMEnaS. 
SUGRĮŽIMaS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Bryan Singer.
Vaidina: Brandon Routh, 
Kate Bosworth, Kevin Spacey.

Keletą pastarųjų metų jis buvo 
paslaptingai dingęs. Tačiau štai jis, 
Plieninis žmogus, mylimiausias vi-
so pasaulio didvyris. Tuo metu, kai 
senas jo priešas regs pinkles, kaip 
kartą ir visiems laikams jį padaryti 
bejėgį, Supermenas skausmingai 
suvoks, kad jo mylima moteris Luis 
Lein jį paliko. 

„KERŠYToJaS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Vic Armstrong.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
George Segal, Kristian Alfonso.

Buvęs lenktynininkas dirba sunk-
vežimio vairuotoju. Jis pabėga 
iš kalėjimo, kad galėtų atkeršyti 
korumpuotam policininkui. Įspū-
dingos, šiurpą varančios gaudynės, 
neįtikėtini nuotykiai - visa tai bu-
vęs lenktynininkas patiria drauge 
su žavia įkaite.

TV8
21.15

TV6
0.40

rekomenduoja

lnK
22.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas 

„Prokurorų  
patikrinimas“ (N-7).

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

18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Veiksmo f. 

„Trigubas X. 
Aukštesnis lygis“ 
(N-7).

23.35 TV serialas „Judantis 
objektas“ (1) (N-7).

0.30 TV serialas „Sunkių 
nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.35 Bamba TV (S).

7.25 Programa.
7.29 TV parduotuvė.
7.45 Žinios.
8.15 Gamink sveikiau!
9.15 Šiandien kimba.
9.50 „Iššūkis“ (N-7).
12.00 Vaivos pranašystės. 

Kalėdos (N-7).
13.00 Mūsų miškai.
14.05 Dar pažiūrėsim.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Iššūkis“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20, 3.25 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - 

Inovacijos.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.50 Kuriame ateičiai. 

Speciali laida.
18.52 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
19.55 Dar pažiūrėsim.
20.30 Užmirštas grožis.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.20 Vaivos pranašystės. 

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

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Genijai iš prigimties“.
4.35, 6.25 Gamink sveikiau!
5.00, 6.05 „Tigrų sala“.
6.50 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas. 
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 „Aukšto blondino 

juodu batu sugrįžimas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.30 Komedija „Daug 

triukšmo dėl nieko“.
15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Aš - laidos vedėjas.
18.30 „Atlantida“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
Svečias - Montserrat 
Caballe (Ispanija). 

22.00 Euromaxx.
22.30 Rašytojo Sauliaus 

Šaltenio 70-mečiui. 
„Riešutų duona“.

23.40 Roberto 
Wieckiewicziaus 
personažų mįslės.

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Muzikos pasaulio 

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

2015. 
5.00 Euromaxx.
5.30 Didžioji Lietuva. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mauglis. 

Pagrobimas“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Sostinės keksiukai“.
13.45 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Brokenvudo 

paslaptys. Elnių 
medžioklė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas“ 
(N-7).

21.00 „Mis Slaptoji agentė“ 
(N-7).

23.15 „Da Vinčio kodas“ 
(N-14).

2.00 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.55, 14.30 
Teleparduotuvė.

7.10 „Kobra 11“ (N-7).
8.10 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.05 Universitetai.tv.
9.40 „Kobra 11“ (N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(1) (N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
15.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

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

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 Siaubo drama 
„Tikrasis Amitivilio 
siaubas“ (S).

0.40 Veiksmo f. 
„Keršytojas“ (N-14).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

4.10 „Tėvynė“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

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

(N-7).
11.30 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
12.30 „Saldžioji 

gyvenimo  
pusė“.

14.05 Kas paleido 
šunis?

14.35 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.05 „Tėvai už borto“.
15.55 Klaipėdos 

savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

16.25 „Beveik ištekėju-
sios“.

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

20.00, 23.20 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Artistas“.

23.50 „Širdies muzika“.

 22.30  „Riešutų duona“ 20.30  Užmirštas grožis 18.00  Info diena  21.30  „Artistas“ 12.30  „6 kadrai“ 14.45  „Brokenvudo 
paslaptys. Elnių medžioklė“

TV PROGRAMAgruodžio 28 d.

 TV1000
7.00 „Kartu iki pasaulio pabaigos“. 8.40 „Haris 
Poteris ir Azkabano kalinys“. 11.00 „Šokis 
hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko“. 12.55 
„Arčiau“. 14.40 „Profesionalai“. 16.40 „Zoro 
kaukė“. 19.00 „Džobsas“. 21.10 „Prarasta upė“. 
23.20 „Kol nenuėjau miegoti“. 

 DiscoVery 
6.10 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 
8.15, 17.15 Paskui klasikinius automobilius. 
8.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 1.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Kovos dėl 
konteinerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 
10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automo-
bilių perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo 
persekiotojų. 14.30, 16.20 Išgyventi su Edu 
Stafordu. 15.25 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 
17.40 Legendiniai automobiliai. 20.00 Kaip tai 
pagaminta? 21.00, 2.50 Ledyninio ežero maiš-
tininkai. 22.00, 3.40 Nuogi ir išsigandę. 23.00, 
4.30 Jukono vyrai. 24.00, 5.20 Katastrofa ant 
ratų. 0.30, 5.45 Kas nutiko vėliau? 1.00 Trauki-
niu į Aliaską. 1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 2.50 
Ledyninio ežero maištininkai. 

 TraVel
7.00, 9.30, 13.00, 18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 
Neįtikėtini priemiesčio namai. 10.30 Atjungti nuo 
tinklo. 11.00 Vyrų irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 
14.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 22.00 Beprotiškos šeimos 
nuotykiai. 23.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 19.15, 22.15 
Akvariumų verslas. 18.20, 22.00 Bondai Byčo 
veterinaras. 

eurosPorT
6.15 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Norvegija. 7.15 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Rusija. 9.30, 15.30 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 10.15, 17.00, 22.00, 1.45, 4.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 11.15, 
14.15, 5.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Austrija. 12.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Italija. 19.30, 1.00 Biatlonas. „World Team Chal-
lenge“, Vokietija. 21.00 Futbolas. Futbolo geriau-
sieji. 23.00 Medkirčių sportas. Pasaulio čempiona-
tas. 24.00 Lengvoji atletika. Pasaulio čempionatas, 
Kinija. 2.30 Futbolas. Futbolo geriausieji.

 ViasaT sPorT BalTic
 7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švei-
carija - Latvija. 9.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Austrija - Latvija. 11.00 Krep-
šinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 
CSKA - „Olympiacos“. 13.00 Krepšinis. Euro-
lygos finalinio ketverto varžybos. „Real“ - „Fe-
nerbahce Ulker“. 15.00 Boksas. 15.55 Premier 
lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Watford“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester United“ - „Chelsea“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Arsenal“ - „Bournemouth“. 
23.20 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Torpedo“. 1.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Real“ - „Atletico“. 4.55 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Torpedo“. 

sPorT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - 
Los Andželo „Lakers“. Šiandien. 9.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. Fi-
nalas. 10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Bilbao Basket“ - „Joventut“. Vakar. 12.00 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
„FC Barcelona“. Vakar. 14.00 NBA krepši-
nio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Los Andželo 
„Lakers“. Šiandien. 16.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Prancūzija. 18.00 NBA krepšinio 
lyga. Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 
Vakar. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. Finalas. 21.00 „NBA pasau-
lis“. Speciali krepšinio laida. Premjera. 21.15 
NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - Los 
Andželo „Lakers“. Šiandien. 23.15 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Bilbao Basket“ - 
„Joventut“. Vakar. 1.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionatas su Žydrūnu Savicku. Finalas. 2.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ -  
„Bilbao Basket“. 2015-12-23. 3.45 ATP 1000 
Monte - Carlo. Vyrų tenisas. Finalas. Rafael 
Nadal - David Ferrer. 2011 m.

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  2 3 47



48 laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  2 3

TV PROGRAMA AntrAdienis

 23.40  „Judantis 
 objektas“ 

 17.20  Lietuva tiesiogiai  21.45  Kultūra 10.05  „Senis“ 1.40  „Mentalistas“ 21.00  „Moterys meluoja 
 geriau“

 TV8
6.45 TV Pagalba (N-7). 8.20 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 9.20 „Šunyčiai patruliai“. 9.50 Senoji 
animacija (42). 11.05 „Kalėdų angelas“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio Kalėdų varpeliai. 17.00 „Lau-
kinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.30 „Nuotaka Kalėdoms“ (N-7). 23.15 „Sila. 
Kelias namo“ (N-7). 1.15 Gydytojai (N-7). 

 Info TV
 6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.25 Panikos kam-
barys. 11.55, 15.50 KK2 (N-7). 12.30 Bea-
tos virtuvė. 13.20 Yra, kaip yra (N-7). 16.30 
A.Ramanauskas Plius. 17.00, 22.30 Info diena. 
19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 
Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 

 REn
7.10 „Fiksikai“. 7.50 Rusiškas vairavimas. 8.40 
„Gobšumas“ 9.35, 18.05 „Šeimos dramos“. 
10.10 „Naujo potvynio belaukiant“. 11.05 
Mums net nesisapnavo. 13.45 Tinkama priemo-
nė. 14.35 „Didžiosios paslaptys“. 15.35 Nuteisk 
mane. 19.30 Kviestinė vakarienė. 21.25 „Išsi-
kėlimas į Marsą“. 23.10 Rusiškas vairavimas. 
23.50 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 
1.30 „Dar ne vakaras“. 

 TV PolonIa
8.00 „Cafe Historia“. Erelio karūnavimas. 8.25 
„Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Gelbėtojai“. 15.20 
T.Lisas gyvai. 16.15 Klajūno užrašai. 16.25 Kas-
dien su gamta. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 Žvaigždės, hitai, 
istorijos: Č.Nemenas. 18.50, 22.40, 5.10 Lenkija 
su Miodeku. 18.50 Peiliu ir šakute. 19.05 Sveika-
tos 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 „Atėmė iš jo meilę“. 2.15 
„Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
6.00 „Marija, Škotijos karalienė“. 8.10 „Haris 
Poteris ir ugnies taurė“. 10.50 „Zoro kaukė“ (N-
7). 13.10 „Prieš man išeinant“. 14.50 „Norėčiau 
būti čia“. 16.50 „Džeinė Eir“. 19.00 „Ji“ (N-14). 
21.05 „Ieškokit Gudručio!“ 22.55 „Divergentė“. 
1.15 „Zulu“ (N-14). 3.05 „Haris Poteris ir 
ugnies taurė“.

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

 TRaVEl
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Neįtikėtini 
priemiesčio namai. 10.30 Atjungti nuo tinklo. 
11.00 Vyrų irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 14.00 
Vaikantis brangenybių. 21.00, 3.00 Didžiosios 
kelionės traukiniais po Europą. 22.00, 4.00 Mo-
tociklininko dienoraščiai Afrikoje. 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anImal PlanET
 6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25-5.49 Namai 
medžiuose. 

  EuRosPoRT
 6.15, 0.15 Motosportas. „Le Mans 24 Hours“, 
Prancūzija. 7.15, 10.15, 16.45, 22.00, 1.15, 4.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 8.30, 11.15, 14.15, 16.15, 21.15, 23.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 
9.30 Biatlonas. Pasaulio taurė, Slovėnija. 12.30, 
15.30, 20.15, 5.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Italija. 24.00 Motosportas. TBA. 2.30 
Futbolas. Futbolo geriausieji.

6.55 Teleparduotuvė.
7.10 „Šrekas. Kalėdų 

bumas“.
7.30 Komedija 

„Vienas  
namuose 4“  
(N-7).

9.15 Komedija 
„Visai kaip tikra“.

11.05 Filmas šeimai 
„Nuostabus šuo“.

12.50 Filmas šeimai 
„Sniegas 2“.

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 Drama „Paranoja“ 
(N-14).

0.35 Kriminalinė drama 
„Keršto kraujas“ 
(N-14).

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

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

9.50 Veiksmo komedija 
„Aplink pasaulį per 
80 dienų“ (N-7).

12.10 „Na, palauk!“
12.20 Nuotykių f. „Rašalo 

širdis“.
14.25 TV serialas „Ištark 

sudie“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.20 Pagalbos skambutis 

(N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Žinios. Verslas. 
Sportas. Orai.

22.00 Veiksmo trileris 
„Betmenas. Pradžia“ 
(N-7).

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

1.40 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  „Šešios gulbės“.
12.45 „Kaip atsiranda daiktai“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00. 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandieni.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.14 Loterija „Perlas“.
21.15 Dokumentinis f. 

„Svetimoje žemėje“.
22.15 Trumposios žinios.
22.20 Karinės paslaptys.
23.10 Trumposios žinios.
23.15 TV serialas „Šlovės 

dienos. Sukilimas“.
0.10 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 Karinės paslaptys.

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

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

8.15 Mistinės istorijos.
9.15 TV serialas „Svotai“.
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.30 Komedija „Galingasis 

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

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

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.40 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Reporteris.
8.15 Lietuva tiesiogiai.
8.50 Vaivos pranašystės. 

Kalėdos (N-7).
9.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.55 „Jermolovai. Giminės 

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

Pokario gatvės“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20, 3.25 Dokumentinis f. 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - 

Inovacijos.
18.00, 22.30 Reporteris. 
18.50  „Leningradas. 

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

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.55 „Genijai iš prigimties“.
4.35, 6.25 Gamink sveikiau!
5.00, 6.05  „Tigrų sala“.
6.50 „Laukinis pasaulis“.

6.35 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Rusų gatvė. Žinios.
12.15 Koncertas šv. 

Liucijos dienai.
13.15 „Dvynukės ir 

dvynukai“. 1 s.
14.05 „Namelis prerijose“.
15.40 Kazio Bradūno 

eilėraščius skaito 
Virginija Kochanskytė 
ir Petras Venslovas.

16.00 Globalios Lietuvos 
apdovanojimai. 

17.00 Dainuoja Irena 
Žukaitė.

17.15 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 

18.10 Istorijos detektyvai. 
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.45 Kultūra. Dailininkas 
Vilmantas 
Marcinkevičius.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Komedija „Atsitikimas 

prieš Kalėdas“.
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 15.30  „Arnas: riteris 
 tamplierius“ 

 19.00  „CSI 
 kriminalistai“ 

 17.45  „Senojo Tilto 
 paslaptis“

 Sport1
 6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - „FC Barcelona“. 2015-12-27. 8.00 
Čempionai LT. Kovos menų ir grappling imtynių 
čempionatas „Zarasai 2015“. 8.30 „NBA Acti-
on“. Krepšinio lygos apžvalga. 9.00 NBA krepši-
nio lyga. Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 
2015-12-27. 11.15 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. 11.30 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„AFC Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 
14.00 Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - 
„Zenit“. 2015-09-26. 16.00 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. Ispanija. 18.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „FC 
Barcelona“. 2015-12-27. 20.00 Čempionai LT. 
Kovos menų ir grappling imtynių čempionatas 
„Zarasai 2015“. 20.30 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 21.00 NBA krepšinio lyga. 
Milvokio „Bucks“ - Toronto „Raptors“. 2015-
12-27. 23.15 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. 24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC 
Ajax“ - „PSV Eindhoven“. 2015-10-04. 2.00 
Rusijos „Premier league“. „Spartak“ - „Zenit“. 
2015-09-26. 4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas 
„Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
5.00 Futbolo dievai. Garrincha. 5.30 Futbolo 
dievai. Schmeichel. 

ViaSat Sport Baltic
6.55 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Manchester United“ - „Bayern“. 8.55 Krepši-
nis. Eurolyga. Rungtynės dėl 3 vietos. 10.55 
Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžy-
bos. 13.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Torpedo“. 15.25 Ledo ritulys. KHL. „Barys“ - 
CSKA. Tiesioginė transliacija. 18.00 Boksas. 
18.40 Premier lygos apžvalga. 19.40 Krepšinis. 
Eurolygos TOP 16 rungtynės. Tiesioginė trans-
liacija. 23.45 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Leicester“ - „Manchester City“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos finalas. „AC Milan“ -  
„Liverpool“. 5.00 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempio natas. Čekija - Švedija. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mauglis. Paskutinė 

Akelos medžioklė“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.25 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.30 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Žudanti magija“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Kūrybinis palikimas“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Taika ir meilė“ 
(N-14).

22.50 „Velvet“ (N-7).
0.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.20 „Karadajus“ (N-7).

6.55, 14.30 Teleparduotuvė.
7.10 „Kobra 11“ (N-7).
8.10 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
9.05 Tavo augintinis.
9.40 „Kobra 11“ (N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Išlikimas (1) 

(N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Rizikinga erzinti 
diedukus“.

24.00 Kriminalinė 
komedija „Domas 
Hemingvėjus“ 
(N-14).

1.40 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

11.00 „Tėvai už borto“.
11.50 „Pašokime!“
13.30 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
14.30 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
15.30 „Arnas: riteris 

tamplierius“  
(N-7).

18.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

(N-7).
0.30 „Edeno muziejus“ 

(N-14).

„GaliNGaSiS StENaS“
Komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Rob Schneider.
Vaidina: Rob Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison.

Stenas visą gyvenimą pelnėsi sukčiaudamas ir viliodamas pinigus iš 
patiklių žmonių. Tačiau vieną dieną sėkmė jį apleido - Stenas buvo 
sučiuptas nusikaltimo vietoje. Jo advokatui pavyksta išpešti, kad baus-
mės vykdymas būtų atidėtas pusei metų. Stenas turi visą pusmetį, kad 
išsrėbtų košę, kurios prisivirė sukčiaudamas. Jis nusprendžia užsirašyti į 
kursus pas kovinių menų guru.

BtV
21.30

„BEtMENaS. praDŽia“
VeiKsmo trileris. Didžioji 
Britanija, JAV. 2005.
Režisierius: Christopher Nolan.
Vaidina: Christian Bale, Michael
Caine, Liam Neeson.

Po tėvų nužudymo gyvenimu nu-
sivylęs Briusas Veinas keliauja po 
pasaulį bandydamas suprasti, kas 
verčia žmones daryti nusikaltimus, 
išmokti jų nebebijoti.lNK

22.00

„paraNoJa“
drama. JAV. 2007.
Režisierius: Daniel John Caruso.
Vaidina: Shia LaBeouf, Sarah 
Roemer, Carrie-Anne Moss.

Keilo sieloje randą paliko autoavarija, 
kurioje žuvo jo tėvas. Įsiūčio apimtas 
vaikinas užpuola mokytoją, netinka-
mai prabilusį apie šį įvykį. Keilas išven-
gė kalėjimo, tačiau negali nutolti nuo 
namo daugiau nei per 30 metrų.tV3

22.30

„riZiKiNGa  
ErZiNti DiEDUKUS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 2010.
Režisierius: Robert Schwentke.
Vaidina: Bruce Willis, Morgan 
Freeman, John Malkovich.

Frenkas, Džo, Marvinas ir Viktorija - 
buvę geriausi CŽV agentai. Jie žino 
per daug slaptos informacijos, todėl 
tampa žudikų taikiniais. Nepelnytai 
apkaltinti nužudymu, agentai turi 
pasitelkti visą savo patirtį, išmonę...tV6

22.00

rekomenduoja
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7.10 Teleparduotuvė.
7.25 Komedija visai 

šeimai „Vienas 
namuose 5.  
Šventinis apiplėšimas“ 
(N-7).

9.10 Filmas šeimai 
„Būk savimi“  
(N-7).

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

12.55 Filmas šeimai 
„Pasiklydę girioje“ 
(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 Veiksmo f. 

„Apokalipto“  
(N-14).

1.15 Nuotykių f. 
„Į dienos šviesą“ 
(N-7).

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

reindžeris“  
(N-7).

9.50 Komedija 
„Ponas auklė“.

11.30 „Na, palauk!“
11.55 „Pramuštgalviai 

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

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
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 Komedija 

„Savaitė be žmonų“ 
(N-14).

0.05 „Kortų namelis“ 
(N-14).

1.05 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 „Mentalistas“ 
(N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.10 Pasaka „Lietaus fėja“.
12.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
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).
17.25 Klausimėlis.lt.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.14 Loterija „Perlas“.
21.15 Auksinis protas.
22.30 Trumposios žinios.
22.35 Klausimėlis.lt.
23.05 Trumposios žinios.
23.10 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
24.00 Stilius.
0.40 Mokslo ekspresas.
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 Gyvenimas.

  

Trečiadienis

„ŠEIMOS ŠVENTĖ“
Komedija. JAV. 2007.
Režisierius: Craig Clyde.
Vaidina: Dave Coulier, Alexa 
Fischer, Terisa Greenan.

Donaldas apgaudinėja žmones ir 
gyvena šia diena. Kartą jis susitinka 
du našlaičius, kuriuos ruošiamasi iš-
skirti ir atiduoti dviem skirtingoms 
šeimoms. Donaldas, trokšdamas 
gauti mirusio giminaičio palikimą, 
susitaria su vaikais „pavaidinti“ šei-
mynėlę. Jis priglaudžia abudu ma-
žylius, o galiausiai pasisamdo auklę. 
Ši nė nenutuokia tikrosios tiesos.

„GYNĖJAS“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2004.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Jerry Springer, Shakara Ledard.

JAV neketina nė per plauką nusi-
leisti teroristams, o labiausiai - Mo-
hamedui Džamarui. Džamaras - 
tikras paradoksas, nes jo negali-
ma nužudyti, rastas negyvas jis 
iškart taptų šventuoju kankiniu. 
Nacionalinės saugumo agentū-
ros darbuotoja Roberta Džons 
stengiasi, kad jis liktų šešėlyje.

 „SAVAITĖ BE ŽMONŲ“
Komedija. JAV. 2011.
Režisieriai: Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly.
Vaidina: Owen Wilson, Alyssa 
Milano, Christina Applegate.

Dviem vyrams žmonos padovano-
ja didžiausią dovaną: visai savaitei 
pamiršti, kad yra vedę, ir daryti, ką 
nori. Tačiau netrukus Rikas ir Fredas 
ima suvokti, kad jų įsivaizduotas 
laisvo vyro gyvenimas visiškai ne-
atitinka realybės.

BTV
21.30

TV6
0.10

LNK
22.00

 TV8
6.30 TV Pagalba. 8.10 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
9.10 „Šunyčiai patruliai“. 9.40 Senoji animacija. 
11.10 „Kalėdų pagalbininkė“. 13.00 „Laukinukė“. 
14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstremalūs namų poky-
čiai. 16.00 Džeimio šventinis stalas. 17.00 „Lauki-
nukė“. 18.00 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 „Karališkos Ka-
lėdos“. 23.10 „Sila. Kelias namo“. 1.10 Gydytojai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.25 Apie žūklę. 
11.55, 15.50 KK2. 12.35 Bus visko. 13.20 Yra, 
kaip yra. 16.30 A.Užkalnis Plius. 17.00, 22.30 
Info diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 
A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 REN
7.00 „Fiksikai“. 7.35 Rusiškas vairavimas. 11.30 
Mums net nesisapnavo. 14.15 „Didžiosios pa-
slaptys“. 15.05 Nuteisk mane. 17.40 „Šeimos 
dramos“. 19.30 Kviestinė vakarienė. 21.20 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 23.00 Pažink mūsiš-
kius! 23.55 „Labiausiai šokiruojančios hipote-
zės“. 1.30 „Dar ne vakaras“. 

 TV POLONIA
7.05 Koncertas. 8.00 „Krikščionys iš pusiasa-
lio“. 8.25, 2.15 „Erelio ženklas“. 9.00 Klausi-
mai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
15.25 „Atėmė iš jo meilę“. 16.30 Kaip tai 
veikia. Startuoliai. 17.00 „Budka Suflera“ - 
geriausi kūriniai. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 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 „Neonas“. 2.45 
Animacinis f. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.40 „Kol nenuėjau miegoti“. 7.10 „Haris Pote-
ris ir Fenikso brolija“. 9.30 „Džeinė Eir“. 11.30 
„Ieškokit Gudručio!“ 13.20 „Vėlyvas kvartetas“. 
15.10 „Blicas“ (N-14). 16.55 „Polokas“ (N-
14). 19.00 „Šeimos albumas. Rugpjūtis“. 21.10 
„Mirties įrankiai. Kaulų miestas“ (N-14). 23.20 
„Norėčiau būti čia“. 1.10 „Prarasta upė“. 3.15 
„Haris Poteris ir Fenikso brolija“. 

 17.25  Klausimėlis.lt 19.30   „Rezidentai“  11.55   „Pramuštgalviai 
   iškylauja“

„APOKALIPTO“
VeiKsmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Mel Gibson.
Vaidina: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer.

Filme rodomas daugiau nei prieš 3 tūkst. metų gyvavusios taikios juka-
tekų majų gentelės gyvenimas. Ją staiga užpuola negailestingi ir žiaurūs 
kariai, ieškantys vergų ir gyvų aukų savo dievams. Vienas jaunas vyras, 
jausdamas pražūtingą likimą, paslepia nėščią žmoną ir sūnų gilioje 
duobėje netoli jų kaimelio, o pats įkliūva užpuolikams.

rekomenduoja

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“  
(1) (N-7).

19.25 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija 

„Šeimos šventė“ 
(N-7).

23.20 „Judantis objektas“ 
(N-7).

0.15 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ (1) (N-7).

1.10 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.20 Bamba TV (S).

7.14 TV parduotuvė.
7.30 Reporteris.
8.15 Lietuva tiesiogiai.
8.50 Užmirštas grožis 

(N-7).
9.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

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

12.00 Dar pažiūrėsim.
12.30 Ginčas (N-7).
14.05 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. Pokario 

gatvės“ (N-7).
16.00, 17.00 Žinios.
16.20, 3.25 

„Išgyventi Afrikoje“.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
17.50 Ekskursija - 

Inovacijos.
18.00, 22.30 

Reporteris.
18.50 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

19.55 Premjera. „Žiemos 
romanas“ (N-7).

21.55 Kuriame ateičiai.
22.00 „80-ieji“ (N-7).
23.20 Patriotai (N-7).
0.20 „Miškinis“ (N-7).
1.20 Reporteris.
2.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).

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

Aš - provincijos inte-
ligentas. Dailininkas 
V.Puzonas.

7.10 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Septynios Kauno 

dienos.
12.15  „Snieguolė ir 

septyni nykštukai“.
13.15 „Dvynukės ir dvynukai“.
14.05 „Namelis prerijose“.
15.45 Pasaka „Ani Klaus 

atvyksta į miestą“.
17.15 Roberto 

Wieckiewicziaus 
personažų mįslės.

18.10 Legendos.
19.00 Trembita.
19.15 „Šlovės dienos. 

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

Žydrūnas Savickas.
20.30 Labanaktukas.
21.00 „Didžiosios visa-

tos paslaptys su 
Morganu Frimanu“.

21.45 „Žemės muzika, 
vėjo spalva“.

22.00 ARTi. Animacija.
22.30 Elito kinas. Muziki-

nis f. „Aistra“ (N-7).
24.00 „120 metų bendrystės“.

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mauglis. Mūšis“.
9.10 „Įspūdingasis  

Žmogus-voras“.
9.35 „Afigiena mokytoja“ 

(N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Reičelės Alen 

Kalėdų saldumynai.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas 

Kolambas. 
Darbotvarkėje - 
žmogžudystė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

(N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas. 

Supernova“ (N-7).
21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Aukštyn kojom“ 
(N-14).

22.50 „Velvet“ (N-7).
0.25 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.10 „Kobra 11“ (N-7).
8.10 Išlikimas 

(1) (N-7).
9.05 Adrenalinas (N-7).
9.40 „Kobra 11“ (N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

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

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Veiksmo komedija 

„Rizikinga erzinti 
diedukus 2“  
(N-14).

0.10 Veiksmo f. 
„Gynėjas“  
(N-14).

1.45 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.35 „Greislendas“ 
(N-14).

3.25 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

12.00 „80 traukinių 
aplink  
pasaulį“.

12.30 „Tėvai 
už borto“.

13.20 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

14.20 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

15.20 „Šiukšlės“.
17.05 „Medis“ 

(N-7).
19.00 „Svajonių 

kruizai“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Mano mama“ 

(N-7).
22.55 Balticum TV 

žinios.
23.25 „Paslapčių 

namai“  
(N-7).

0.25 „Likimo ietis“ 
(N-7).

TV PROGRAMAgruodžio 30 d.

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

 Travel
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Neįtikėtini 
priemiesčio namai. 10.30 Atjungti nuo tinklo. 
11.00 Vyrų irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 
14.00 Viešbučių verslas. 21.00, 3.00 Pamirš-
ta ir palaidota. 22.00, 4.00 Pakelių auksas. 
23.00, 5.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 Neįprastas Ame-
rikos maistas. 

 animal PlaneT
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25-17.25, 
22.55-5.49 Šunys/Katės/101 Gyvūnas. 18.20- 
22.25 Kaimo veterinaras. 

  viasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „AS 
Roma“ - „Dynamo Kyiv“. 7.55 Ledo ritu-
lys. Pasaulio čempionatas. Kanada - Čeki-
ja. 9.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. 
Rusija - JAV. 11.55 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionatas. Švedija - Kanada. 13.55 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV - Baltaru-
sija. 15.55 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Lietuva - Belgija. 17.45 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Ukraina - Estija. 19.40 Krepši-
nis. Eurolygos TOP 16 rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Sunderland“ - „Liverpool“. 1.35 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ 
- „Chelsea“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Torpedo“. 

sPorT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizz-
lies“ - Los Andželo „Lakers“. 2015-12-28. 
8.00 Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. 
Vyrai. Berlynas. 9.00 KOK World series. 
Bušido kovos. Vilnius. 11.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 12.00 Rusijos 
„Premier league“. „Terek“ - „Zenit“. 2015-
11-28. 14.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Bilbao Basket“ - „Joventut“. 2015-
12-27. 16.00 ATP 250 Malaysia Open. Vyrų 
tenisas. Finalas. David Ferer - Feliciano 
Lopez. 2015 m. 18.00 NBA krepšinio lyga. 
Memfio „Grizzlies“ - Los Andželo „Lakers“. 
2015-12-28. 20.00 Šiuolaikinės penkiako-
vės čempionatas. Vyrai. Berlynas. 21.00 
KOK World series. Bušido kovos. Vilnius. 
23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 24.00 ATP 250 Malaysia Open. Vyrų 
tenisas. Finalas. David Ferer - Feliciano 
Lopez. 2015 m. 2.00 „Sportinio pokerio 
Premier lyga“. Pramoginis TV šou. 4.00 
ATP 250 Gstaad. Vyrų tenisas. Finalas. Juan 
Monaco - Pablo Andujar. 2014 m. 

 eurosPorT
6.45, 10.45, 13.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Austrija. 7.45, 11.30, 14.45, 20.45, 24.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 9.30 Motosportas. TBA. 9.45, 14.00, 
20.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Ita-
lija. 16.15, 4.00 Tenisas. Australijos atvirasis 
čempionatas. 17.15 Tenisas. Prancūzijos atvi-
rasis čempionatas. 18.15 Tenisas. JAV atvira-
sis čempionatas. 19.15 Jojimas. FEI Pasau-
lio taurė, Belgija. 22.00 Plaukimas. Pasaulio 
čempionatas, Rusija. 23.00 Lengvoji atletika. 
Pasaulio čempionatas, Kinija. 1.30 Medkirčių 
sportas. Pasaulio čempionatas. 2.30 Futbolas. 
Futbolo geriausieji. 5.00 Dviračių sportas. Ita-
lijos turas.

 15.45  „Ani Klaus 
   atvyksta į miestą“

 14.55  „Leningradas. 
  Pokario gatvės“

 16.55   „Muchtaro 
   sugrįžimas“

 17.05    „Medis“  18.00  „Pagrindinis 
   įkaltis“

 14.50  „Detektyvas 
  Kolambas“
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 9.15  „Nikonovas ir Ko“  15.00  „Angelo skrydis“  15.45   „Volisas ir Gromitas. 
   Išvyka į Mėnulį“

 13.40  „Kaip Hektoras 
  laimės ieškojo“

 21.35  LNK Naujųjų 
  Metų Žiburėlis

 12.10  „Ledo princesė“

 TV8
6.55 Džeimio Oliverio Kalėdų varpeliai. 7.55 „Nuo-
taka Kalėdoms“. 9.40 Senoji animacija. 11.00 
„Karališkos Kalėdos“. 12.50 „Meilė Kalėdoms“. 
14.40 „Sugauk Kalėdų žvaigždę“. 16.20 „Kalėdų 
paradas“. 18.10 „Romanas su šokių mokytoja“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.20 
„Kalėdinė nuotaka“. 23.00 „Pats geriausias Kalėdų 
vakarėlis“. 0.45 „Šventinės svajos“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00, 
15.25 Dviračio šou. 11.25 Mes pačios. 11.55 
KK2. 12.35 Pagalbos skambutis. 13.10 Valanda 
su Rūta. 14.30 24 valandos. 15.55 Nuo... Iki. 
16.30 A.Ramanauskas Plius. 17.00, 21.00 Info 
diena. 19.00 Info verslas. 19.30 Info interviu. 
20.00 Info kriminalai. 20.30 Info pasaulis. 

 REn
7.05 „Fiksikai“. 8.00 „Jūrmala“ Juoko festivalis. 
19.30 Muzikinis maratonas „Retro FM legen-
dos“. 22.55 Naujametinis Rusijos Federacijos 
prezidento V.V.Putino kreipimasis. 23.00 Muziki-
nis maratonas „Retro FM legendos“. 23.55 Nau-
jametinis Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės kreipimasis. 24.00 „Retro FM legendos“. 

 TV PolonIa
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.20 Tik hitai! Opolė 2012 - pašėlę 60-
tieji. 11.55, 18.20 Polonija užsienyje. 12.05 Poloni-
ja 24. 12.35 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip meilė“. 
15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 „Vilnoteka“. 
16.35 „Neonas“. 17.35 Iki pasimatymo Krokuvoje. 
17.55 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.50 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 Maklovičius keliauja. 19.25 „Nuo 
Naujųjų iki Naujųjų“. 19.55 „Laimės spalvos“. 
20.25 Kultūros informacija“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 22.00 Karnavalo ritmu. 22.55 „Tour 
de Maryla. Viva Italia“ (1, 2). Koncertas. 0.50 
Naujieji 2015 su TVP2. Europa linksminasi Vro-
clave. 3.10 Diskretiškas trikampio žavesys, arba 
Aistringas šou. 4.10 Karnavalo ritmu. 5.10 Silezijos 
užstalės dainų gala koncertas 2013.

 TV1000
7.40 „Žodžių magija. JK Rowling istorija“. 9.15 
„Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“. 10.55 
„Polokas“. 13.00 „Norėčiau būti čia“. 14.50 „Di-
vergentė“. 17.10 „Piteris Penas“. 19.00 „Meilės 
punšas“. 20.40 „Las Vegas“. 22.30 „Domas 
Hemingvėjus“. 0.05 „Erina Brokovič“. 2.20 „Be-
galinis Niko ir Noros grojaraštis“. 3.50 „Marija, 
Škotijos karalienė“. 

 DIscoVERy 
6.10, 20.00 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35 Kovos dėl kon-
teinerių. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Prekiautojai 
automobiliais: Top 5. 13.35 Troja. 14.30 Nemė-
ginkite pakartoti. 18 .35 Kovos dėl konteinerių. 
21.00 Nekilnojamojo turto karai. 22.00 Sandėlių 
medžiotojai Britanijoje. 23.00 Garažų auksas. 
24.00, 1.00 Katastrofa ant ratų. 0.30 Kas nutiko 
vėliau? 4.30 Paskui nykstantį pasaulį. 

 TRaVEl
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
18.00 Naujo būsto paieška. 10.00 Neįtikėtini 
priemiesčio namai. 10.30 Atjungti nuo tinklo. 
11.00 Vyrų irštvos. 12.00 Turto gelbėtojai. 14.00 
Pagaminta Amerikoje. 16.00 Gamybos stebu-
klai. 21.00, 3.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 23.00, 5.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 1.00 Įkaušęs 
keliautojas. 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 

 anImal PlanET
7.25 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
11.55, 22.55 Liūtė karalienė. 17.25 Hienos 
ir liūtai. 18.20 Daktaras Džefas. 19.15, 4.15 
Savanų karalienė. 22.00 Daktaras Džefas. 

 VIasaT sPoRT BalTIc
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. Nauja-
metis šou. 8.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 8.30 Premier lygos apžvalga. 
9.30 Futbolas. Anglijos FA taurės finalas. 
„Arsenal“ - „Aston Villa“. 11.30 Futbolas. 
Vokietijos DfB taurės finalas. „Borussia“ - 
„Wolfsburg“. 13.30 Futbolas. Europos lygos 
finalas. „Dnipro“ - „Sevilla“. 15.40 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Estija - Lietuva. 17.30 
Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - 
Slovėnija. 19.20 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lygos finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 
21.40 Krepšinis. Europos čempionatas. Ke-
tvirtfinalis. 23.30 Krepšinis. Europos čempi-
onatas. Pusfinalis. 1.20 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Finalas. 3.30 „Trans World 
Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 5.00 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija - 
Latvija. 

7.05 Teleparduotuvė.
7.20 „Niko. Kelias 

į žvaigždes“.
8.55 Filmas šeimai 

„Kalėdų Senelio 
pamoka“.

10.40 „Barbė ir 
rokenrolas“.

12.10 Komedija visai 
šeimai  
„Ledo princesė“.

14.05 Komedija
„Kaip pavogti 
žmoną“  
(N-7).

15.50 Nuotykių f. 
„Galiūnas Džo“.

18.05 „Kung fu pandos 
šventės“.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Animacinis f. 

„Slibinai. Nakties 
tamsumų dovana“.

19.55 Animacinis f. 
„Kalėdinis 
Madagaskaras“.

20.15 „Super Džonis“ 
(N-7).

22.00 Atrask beždžionę 
savyje!  
Naujametinis vakaras 
(N-7).

0.10 360. SEL koncertas.
2.30 Lyrinė komedija 

„Likimo ironija,  
arba Po pirties“ 
(N-7).

6.50 „Rodencija ir 
Dantukų fėja“.

8.20 „Tomo ir Džerio šou. 
Kalėdos“.

8.45 „Lego Betmenas ir 
Teisingumo lyga“.

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

12.45 „12 mėnesių. 
Nauja pasaka“.

14.30 Veiksmo komedija 
„Aš - šnipas“ (N-7).

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

18.30 Žinios.
19.30 Operacija „Anekdotai“ 

ir kiti Naujųjų metų 
nuotykiai. Vedėjas 
M.Stonkus. 

21.35 LNK Naujųjų 
Metų Žiburėlis. 
Dalyvauja: A.Baukutė, 
V.Pauliukaitis, 
G.Arbačiauskas, 
Ž.Stakėnas, M.Stonkus, 
B.Nicholson, 
„Džentelmenai“, „Pop 
Ladies“, V.Genytė, „69 
danguje“, R.Cicinas, 
K.Zvonkuvienė, 
„Mango“ ir kt.

0.30 Džordanos Butkutės 
koncertas „Nesudeginta 
ant laužo“.

1.50 „Projektas X“ (S).
3.25 „Kaukė“ (N-7).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.00 „Koralaina ir slaptas 

pasaulis“.
12.45 Gyvenimas.
13.40 Komedija „Kaip 

Hektoras laimės 
ieškojo“ (N-7).

15.40 M.Noviko dainų 
šventinis koncertas.

17.45 Ačiū Tau, kary.
18.05 Komedija 

„Vakarienė vienam“ 
(subtitruota, N-7).

18.30 Šiandien.
18.45 Animacinis f. 

„Bjaurusis Aš“.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Metų panorama.
22.00 Naujametinis 

muzikinis karnavalas.
23.58 LR Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės 
naujametinis  
sveikinimas Lietuvai.

24.01 Naujametinis muzikinis 
karnavalas (tęsinys).

0.30 Ryčio Cicino jubilie-
jinis koncertas.

2.50 „Nerija“ - 45. 
Jubiliejinis koncertas.

4.50 „Riešutų duona“.

6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Komedija 

„Eglutės 3“  
(N-7).

20.25 Nuotykių f. 
„Žiedų valdovas. 
Karaliaus  
sugrįžimas“  
(N-7).

0.05 Drama 
„Gyvenimo vingiai“ 
(N-7).

2.15 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

3.25 Bamba TV 
(S).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Reporteris.
8.05 Lietuva tiesiogiai.
8.40 Patriotai (N-7).
9.40 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.45 Mis Pasaulis.
12.45 „Sugrįžimas į 

Žydrąją pakrantę“ 
(N-7).

15.00 „Angelo skrydis“ 
(N-7).

16.00 Žinios.
16.20 „Angelo skrydis“ 

(N-7).
17.00 Žinios. Orai.
17.20 „Angelo skrydis“ 

(N-7
18.00 Reporteris.
18.35 „Gyvos bėdos“ 

(N-7).
21.00 Dar pažiūrėsim.
21.30 Vaivos pranašystės 

2016-iems metams 
(N-7).

22.30 Lietuvos komiko 
vakaras (N-7).

1.20 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai 
(N-14).

2.55 Artūro Orlausko 
vėlyvo vakaro šou 
„Vakar. Gyvai“  
(N-7).

3.35 Take That koncertas 
„Beautiful World“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Vilniaus rojuje ir 

pragare. Rašytojas 
Ričardas Gavelis.

7.10 „Vakaro pasakėlės“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Didžioji Lietuva.
12.15 TV spektaklis vai-

kams „Raganiukė“.
13.15 „Dvynukės 

ir dvynukai“.
14.05 „Namelis prerijose“.
15.45 „Volisas ir Gromitas. 

Išvyka į Mėnulį“.
16.15 Lietuvių tautinio 

kostiumo konkursas. 
Šventinis renginys 
„Išausta tapatybė“.

18.15 Romantinė drama 
„Santa“ (N-7).

20.00 Koncertas 
„Nesudeginti tiltai“.

21.30 Naujų idėjų 
kamerinio orkestro 
NIKO koncertas.

23.00 Koncertuoja „Trys 
tigrai“. 2010 m.

23.58 LR Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės 
naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai.

24.00 LRT Kultūros nauja-
metinis koncertas.

2.00 Komedija „Vakarienė 
vienam“ (N-7).
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 22.55  Beyonce 
 koncertas

 15.00  Išlikimas 19.55  „Nebylus liudijimas.
  Supernova“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Mauglis. Sugrįžimas 

pas žmones“.
9.10 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

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

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Taika ir meilė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto paslaptis“.
18.50 „Tėvas Motiejus“ (N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas. 

Supernova“ (N-7).
21.00 „Detektyvas 

Kolambas. Ilsėkitės 
ramybėje, ponia 
Kolambo“ (N-7).

23.00 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
0.55 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.50 „Karadajus“ (N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.10 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.10 Išlikimas (N-7).
9.05 Vienam gale kablys.
9.40 „Kobra 11“ (N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(1) (N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Nuotykių f. 

„Karibų piratai. 
„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“  
(N-7).

0.40 Komedija 
„Kietašikniai“  
(S).

2.15 Muzikinis-
dokumentinis f. 
„Choras. Koncertas“.

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės karaliai“.
10.00 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
11.00 „Gelbstint Kalėdų 

Senelį“.
12.30 „Mano mama“ 

(N-7).
14.25 Reidas. Eismo 

įvykių kronika.
14.55 „Svajonių 

kruizai“.
15.55 Jūros šventė 2015: 

„Rebelheart“  
koncertas.

17.10 „Tėvai už borto“.
18.00 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
19.00 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
20.00  Balticum TV 

žinios.
20.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

21.00 Jūros šventė 2015: 
Biplan koncertas.

22.25 Balticum TV 
žinios.

22.55 Beyonce koncertas
„The Beyonce 
Experience“.  
2007 m.

1.15 AC/DC koncertas 
„Live at Donington“. 
1992 m.

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

Po nesėkmingos dienos - būna dienų lyg tyčia - banko tarnautojas Stenlis 
randa kaukę. Jis tiki, kad tai gali pakeisti jo likimą, bet tikrovė pranoko 
visus lūkesčius. Iš kuklaus paprasto žmogaus jis pavirto nesunaikinamu 
herojumi. Pasikeitė jo išvaizda, jėga ir galimybės. Jis sugeba įspėti slap-
čiausius žmonių įgeidžius ir gali išpildyti bet kokį norą.

rekomenduoja

„AŠ - ŠNIPAS“
Veiksmo komedija. JAV. 2002.
Režisierė: Betty Thomas.
Vaidina: Owen Wilson, Famke
Janssen, Eddie Murphy.

Kai iš JAV karo pajėgų pavagiamas 
ypatingas technikos laimėjimas - 
radarams nematomas žvalgybinis 
lėktuvas „Svičbleidas“, vyriausybė 
kviečiasi ypatingai užduočiai at-
likti unikalųjį šnipą Aleksą Skotą. 

„LIKIMO IRONIJA,  
ARBA PO PIRTIES“
Lyrinė komedija. TSRS. 1975.
Režisierius: Eldar Riazanov.
Vaidina: Andrej Miagkov, 
Barbara Brylska, Jurij Jakovlev.

Maskvoje ir Leningrade, Statybininkų 
gatvėse, gyvena du vieniši žmonės - 
gydytojas ir mokytoja. Naujųjų metų 
išvakarėse gerai prisivaišinęs su drau-
gais gydytojas atsiduria Leningrade. 
Jis įsitikinęs, kad yra savo bute. 

„KARIBŲ PIRATAI. „JUODOJO 
PERLO“ UŽKEIKIMAS“
nuotykių fiLmas. JAV. 2003.
Režisierius: Gore Verbinski.
Vaidina: Johnny Depp, 
Geoffrey Rush, Keira Knightley.

XVII a. Karibų jūroje siautėja piratai. 
Vienas jų - Džekas, kurio laivą pavagia 
kitas piratas, kapitonas Barbosa. Jis 
taip pat užpuola miestą Port Rojalį 
ir pagrobia miesto šeimininko dukrą.

LNK
14.30

TV6
22.00

TV3
2.30

 SPORT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ -
Toronto „Raptors“. 2015-12-27. 8.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas su Žydrūnu 
Savicku. Finalas. 9.00 Žiemos pasaka ant 
ledo. Dailusis čiuožimas. 11.00 Metų mačai. 
NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeš-
tadienio nakties šou. 2015 m. 14.00 NBA 
krepšinio lyga. Milvokio „Bucks“ - Toronto 
„Raptors“. 2015-12-27. 16.00 Metų mačai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. 17.45 Metų mačai. 
NBA krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - 
Klivlando „Cavaliers“. Finalas. 20.00 Sport1 
metai. Komentatoriai iš arti. Premjera. 21.00 
Šventinis ledo karnavalas. Dailusis čiuo-
žimas. 22.00 Šventinis koncertas „Golden 
disco“. Sportininkų sveikinimai. 24.00 Nau-
jametinis fejerverkas. 0.10 Šventinis koncer-
tas „Golden disco“. 2.00 Žiemos pasaka ant 
ledo. Dailusis čiuožimas. 4.00 Metų mačai. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. 2015-12-27. 

 EUROSPORT
6.00, 9.30, 13.00, 19.15, 22.15 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 7.45, 
11.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Ita-
lija. 8.45, 12.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Austrija. 16.15 Dviračių sportas. Itali-
jos turas. 17.15, 5.00 Dviračių sportas. Tour 
de France. 18.15 Dviračių sportas. Ispanijos 
turas. 20.15 Plaukimas. Pasaulio čempiona-
tas, Rusija. 21.15 Lengvoji atletika. Pasaulio 
čempionatas, Kinija. 23.30 Tenisas. Australi-
jos atvirasis čempionatas. 0.30, 4.00 Tenisas. 
Prancūzijos atvirasis čempionatas. 1.30 Teni-
sas. JAV atvirasis čempionatas. 2.30 Futbolas. 
Futbolo geriausieji.

LNK
16.25



Scena

Ateinančių metų balandžio 2 dieną 
Vilniaus „Siemens“ arenoje koncer-
tuos auksinių berniukų trio: Andrejus 
Grigorjevas-Apolonovas, Kirilas 
Andre jevas, Kirilas Turičenka, kartu - 
„Ivanushki International“ ir turbūt vie-
nas sėkmingiausių ir populiariausių 
Ukrainos muzikos projektų „Potap y 
Nastya“.

„Ivanushki International“ - grupė, 
susikūrusi dar 1996 metais ir vis dar 
dovanojanti savo gerbėjams ypatingo 
populiarumo sulaukiančius koncertus 
ir dainas. Šiais metais grupei „Ivanus-
hki International“ sukanka 20 metų. 
Vilniaus „Siemens“ arenoje skambės 
legendinės grupės dainos: „Tuchi“, 
„Topolinyi puh“ ir kitos.

Nors duetas „Potap y Nastya“ at-
sirado tik 2006-aisiais, kartu jau užka-
riavo milijonų klausytojų širdis ir lai-
mėjo dešimtis apdovanojimų įvairiose 
šalyse. Potapas - ne tik atlikėjas, bet ir 
labai talentingas prodiuseris, kūrėjas ir 
dainų autorius. Nastia - puiki daininkė 
ir aktorė. Duetas balandžio 2 d. dova-
nos visiems jau gerai žinomas dainas: 
„Chumachechaja vesna“, „Ne para“, 
„Prileleto“ ir daug kitų.

„Laisvalaikio“ inf.

Vilniuje - populiariausias Ukrainos popduetas 
„Potap y Nastya“ ir „Ivanushki International“

Koncertas Vilniaus „Siemens“ arenoje -  

2016 m. balandžio 2 d.

n Išankstiniai bilietai www.tiketa.lt

Vienas populiariausių Ukrainos 
duetų „Potap y Nastya“

Grupė „Ivanushki  International“
Organizatorių nuotr.
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VeidaiKinas 

Vilnius

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
Gruodžio 25 d. - Šventės
„Mažasis princas“ (animacinis f., Prancūzija) - 26 d. 
14 val.
„Jaunystė“ (drama, Italija, Prancūzija, Šveicarija, 
D.Britanija) - 26 d. 16.20 val. 31 d. 18.30 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 26 d. 
18.40 val. 27 d. 20.10 val. 28 d. 18.45 val.  
29 d. 16.50 val. 30 d. 18.30 val. 31 d. 21 val.
„Ypatingas poreikis“ (dokumentinis f., Italija, 
Vokietija) - 26, 28 d. 21.10 val. 27 d. 16.20 val. 29 d. 
19.15 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., JAV) - 27 d. 14.30 val.
„Džiaze tik merginos“ (komedija, JAV) - 27 d. 18 val.
„naujausias Testamentas“ (komedija, Belgija, 
Prancūzija, Liuksemburgas) - 28 d. 14.20 val.
„Aukštai pakelta galva“ (drama, Prancūzija) - 28 d. 
16.30 val. 29 d. 21 val. 30 d. 16.10 val.

„išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., JAV) - 29 d. 
14.50 val.
„Keliaujantys paukščiai“ (drama, Belgija, 
Prancūzija) - 30 d. 14 val.
„Didis grožis“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 
30 d. 20.50 val.

MulTiKinO OZAs
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 26-29 d. 10, 11.30, 13.45, 
16.15 val. 30 d. 10, 14, 16.15 val. 31 d. 10.15, 12.30, 
14.45 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 26-30 d. 10.30, 11, 12.45, 14.30, 15.15, 17, 
18.15 val. 31 d. 11, 11.45, 13.15, 15.30, 17.45 val.
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
26-30 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 31 d. 
14.15 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 26-30 d. 14.30, 17, 19.30, 21, 22 val. 31 d. 
14.30, 15.30, 16.45, 18 val.

„sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 26-30 d. 16.15, 19, 
21.45 val. 31 d. 17.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 26-30 d. 12.15, 15.15, 17.30, 20.30 val. 
31 d. 11.15, 17.15 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 26-27 d. 13.15, 18.30, 21.30 val.  
28-30 d. 11.15, 13.15, 18.45, 21.45 val. 31 d. 12.30,  
15 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
26-30 d. 12.15, 19.15 val. 31 d. 10.30, 12.45 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
26-30 d. 22 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, V) - 26-27 d. 10, 11.45 val.  
28-31 d. 10 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 30 d. 12 val. (Specialus seansas 
mamoms su mažyliais.)

 „Pati geriausia 
diena“
.

Niekas nepridaro tiek bėdos, kaip ne-
planuotos išgertuvės. O jeigu netyčia iš-
sibūni su seksualia įžymybe, tik ir lauk, 
kada visos baliaus detalės atsidurs inter-
nete. Filmų „Karti, karti...“ ir „Karti, 
karti... 2“ kūrėjai pristato šventinę ko-
mediją „Pati geriausia diena“, į kurią 
svarbiausiems vaidmenims pasikvietė 
nepakartojamą Dmitrijų Nagijevą ir sek-
sualiąją grupės „Serebro“ dainininkę Ol-
gą Seriabkiną.

Darbui atsidavusiam ir naiviam kelių 
patruliui Petiai Vasiukinui (jį ir suvaidi-
no Dmitrijus Nagijevas) jau seniai laikas 
vesti, o jis vis dar gyvena su mama. Pe-
tia turi ir išrinktąją - degalinės prince-
sę, kasininkę Olią. Galų gale nebe pir-
mos jaunystės jaunikaitis ryžtasi iškil-
mingai pasipiršti. Tačiau dar tą pačią 
dieną, patruliuodamas jis sustabdo įkau-
šusią popdainininkę Aliną (ją įkūnijo 
O.Seriabkina).

Norėdama išvengti baudos, Alina nu-
sprendžia suvilioti Petią. Atsitiktinė pa-
žintis baigiasi bendromis išgertuvėmis ir 
erotinio turinio vaizdeliais internete. Per 
vieną dieną Petia netenka ir nuotakos, ir 
darbo. Ką daryti?

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Premjera
„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kino teatruose nuo gruodžio 25 d.

n Komedija, Rusija, 2015

n Režisierius: Žora Kryžovnikov

n Vaidina: Dmitrij Nagijev, Julija Aleksandrova, 

Olga Seriabkina, Michail Bojarskij, Ina Čiurikova, 

Elena Jakovleva, Valentina Mazunina, Sergej 

Lavygin ir kiti

„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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Daugelis žmonių jaučia nostalgiją 
namams, kuriuose užaugo. Seserys Kei-

tė ir Mora - ne išimtis. Pernelyg daug 
tarpusavyje nebendraujančios, prie ketu-
riasdešimtmečio artėjančios seserys su-

laukia netikėto tėvų kvietimo parvykti į 
namus, nieko nesakant apie šio kvietimo 
priežastis. Paslaptis išaiškėja dar neįėjus į 
namą: sesučių vaikystės pievelėje įsmeig-
tas ženklas: „Parduodama“. Tėvai tiesiog 
nori, kad seserys išsikuoptų savo kamba-
rius.

Liūdėdamos dėl parduodamo namo ir rū-
šiuodamos vaikystės bei jaunystės metų daik-
tus, seserys suvokia, kad šiuose namuose 
nutiko daugybė dalykų, išskyrus vienintelį: 
juose niekuomet nebuvo surengtas vakarėlis. 
Pašėlusi ir vaikiškai pramuštgalviška Keitė 
šia mintimi iš karto užsidega. Vyresnė, atsa-
kingesnė ir šiaip gyvenime nudegusi (skyry-

bos su vyru) Mora į idėją žiūri skeptiškai, bet 
Keitė sugeba ją įtikinti, kad be vakarėlio namų 
parduoti negalima. Ir vakarėlis turi būti ne 
bet koks, o toks, kurį prisimins visi.

Po daugybės pasiruošimų, nesklandumų, 
nesusipratimų, azarto ir keisčiausių nutiki-
mų vakarėlis pagaliau įvyksta. Toks vakarė-
lis, kurį tikrai prisimins visi, net ir nedaly-
vavę jame.

„Forum Cinemas“ inf.

Kaunas

CInaMOn
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 25-31 d. 11.15,  
13.30, 15.45, 18 val. (25 d. 11.15 val.  
seansas nevyks; 31 d. 18 val. seansas  
nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 25-31 d. 10.30, 12.40,  
14.50, 17, 19.15 val. (25 d. 10.30, 12.40 val.  
seansai nevyks; 31 d. 17 val. seansas nevyks;  
25, 27, 31 d. 19.15 val. seansas nevyks).
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija,
 3D, N-13) - 25-30 d. 18.30, 21 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
25-30 d. 14, 19.45 val.
„sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 25-30 d. 17.15, 
22.10 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ 
(fantastinis f., JAV, 3D, N-13) - 25-31 d. 12.15,  
15.30, 20.30 val. (25 d. 12.15 val. seansas nevyks;  
31 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ 
(fantastinis f., JAV, N-13) - 25-31 d. 18.45, 21.45 val.  
(31 d. 18.45 val. seansas nevyks; 21.45 val. seansas vyks 
25, 27, 29 d.).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 
25-31 d. 12.30, 19.15, 21.45 val. (25 d. 12.30 val.  
seansas nevyks; 19.15 val. seansas vyks  
25, 27 d.; 21.45 val. seansas vyks 26, 28, 30 d.).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
25-31 d. 15 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 25-30 d. 16.30, 21.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) -  
26, 28-31 d. 11.45 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kinas 

„Sesutės“
„Sisters“

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo gruodžio 25 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Jason Moore

n Vaidina: Amy Poehler, John Cena, Tina Fey ir kiti

n IMDB: 6,8/10

Septintoji „Žvaigždžių karų“ dalis „Galia nubunda“(„Star Wars: The Force Awakens“) 
pagal parduotų bilietų skaičių JAV ir Kanadoje jau pirmosiomis dienomis pasiekė re-
kordą. Abiejose šalyse ši kino juosta spėjo surinkti per 100 mln. JAV dolerių.

Kai kurie žiūrovai į filmo premjerą 
atėjo atitinkamai apsirengę

EPA-Eltos nuotr.

Premjera

Septintosios „Žvaigždžių karų“ dalies rekordai
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Kultinė kino juosta „Ant bangos kete-
ros“ apie banglentėmis skriejusius bankų 
plėšikus pirmąją „Greitų ir įsiutusių“ dalį 
filmavusį režisierių Eriksoną Korą (Ericson 
Core) įkvėpė sukurti dar nutrūktgalviškes-
nį filmą apie grupę gerai treniruotų atletų, 
galinčių čiuožti didžiausiomis bangomis ar 
be jokios įrangos įkopti į stačiausią uolą, 
puikiai valdančių motociklus, snieglentes 
ir „kostiumsparnius“ (wingsuit). Šiems 
ekstremalams įvykdžius virtinę neįtikėtinų 
apiplėšimų, jaunam FTB agentui Džoniui 
pavedama infiltruotis į jų gaują ir ją demas-

kuoti. Tačiau įgavęs gaujos vadeivos Bodžio 
pasitikėjimą ir sužinojęs jo tikruosius tiks-
lus, Džonis ima abejoti, kieno jis pusėje.

Visus kvapą gniaužiančius triukus filme 

atliko žymiausi pasaulyje profesionalūs atle-
tai, tad adrenalino antplūdis - ypač žiūrint 
3D formatu - garantuotas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Lūžio taškas“
„Point Break“

Kino teatruose nuo gruodžio 25 d.

n Kriminalinė drama, JAV, Vokietija, Kinija, 

2015
n Režisierius: Ericson Core

n Vaidina: Ray Winstone, Edgar Ramirez, Teresa 

Palmer, Luke Bracey, Delroy Lindo ir kiti

n IMDB: 5,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.

...Deizi Ridli (Daisy Ridley)

Į premjerą atėjo naujausiame 
„Žvaigždžių karų“ filme vaidinusios 
aktorės Lupita Niongo (Lupita 
Nyong’o)...

Įspūdinga šio filmo premjera Holivude 

įvyko gruodžio 14 dieną. Kino bendrovės 

„Walt Disney“ duomenimis, vien gruodžio 

17-ąją surinkta 57 mln. dolerių, - ši suma 

pralenkė ankstesnę rekordininkę, kino juos-

tą apie Harį Poterį, kino ekranuose pasiro-

džiusią 2011 metais.
Per savaitgalį (18-19 d.) „Walt Disney“ 

surinko apie 200 mln. dolerių - sumą, prilyg-

siančią juostos biudžetui, ir pasiekė rekordą, 

kurį 1997 metais pasiekė „Juros periodo par-

kas“ („The Lost World: Jurassic Park“).

Pirmoji „Žvaigždžių karų“ kino epopėjos 

dalis pasirodė 1977 metais ir sulaukė didžiu-

lės sėkmės.
Naujausioje „Žvaigždžių karų“ dalyje pa-

sakojami įvykiai, praėjus 30-čiai metų po tų, 

kurie pavaizduoti ankstesnėje, šeštojoje, da-

lyje.
Septintosios kino sagos dalies režisie-

rius - Dž.Dž.Abramsas  (J.J.Abrams). Kino 

juostoje vaidino ir ankstesnėse „Žvaigždžių 

karų“ dalyse vaidinę aktoriai Harisonas For-

das (Harrison Ford), Markas Hemilas (Mark 

Hamill) ir Keri Fišer (Carrie Fisher), taip pat 

jauni aktoriai Oskaras Aizekas (Oscar Isaac) 

ir Adamas Draiveris (Adam Driver).

n Lietuvos kino teatruose šis legendinis 

filmas pradėtas rodyti nuo gruodžio 18 dienos.
„Laisvalaikio“ inf.

Septintosios „Žvaigždžių karų“ dalies rekordai



 TeaTras/kinas

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

27 d. 12 val. Kamerinėje salėje - A.Noviko „Išeik į 
kiemą“. Rež. E.Kižaitė.
31 d. 19 val. - Premjera! G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera 
italų k. Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. J.Geniušas.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
27 d. 16 val. Mažojoje salėje - Marius von Mayenburgo 
„Akmuo“. Rež. A.Jankevičius.
29 ir 30 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
27 d. 12 val. - „Mama Katinas“. Rež. E.Jaras.
29 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus „Mistras“. 
Rež. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val. - N.Erdmano „Savižudis“. 
Rež. G.Tuminaitė.
31 d. 18.30 val. - Premjera! T.Bernhard „Minetis“. 
Rež. R.Tuminas.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
27 d. 12 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasa-
ką). Rež. E.Jaras.
27 d. 15 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.
29 d. 18 val. - A.Čechovo „Vyšnių sodas“. 
Rež. A.Latėnas.
30 d. 18 val. - E.Scarpetta „Vargšai. Aristokratai“. 
Rež. P.E.Landi.
31 d. 18 val. - R.Thomas „Aštuonios mylinčios moterys“. 
Rež. B.Latėnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
27 d. 18.30 val. - A.Čechovo „Meška“ (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
27, 29 d. 10 ir 12 val. - Šventinė eglutė vaikams. 
„Naujieji metai cirke 2“. Rež. O.Lapina.
30, 31 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su 
lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.

RAGAniuKĖs TEATRAs
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Kalėdinė premjera! 
„Kalėdų Senelio staigmena“.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

27 d. 12 val. - „Spragtukas“. Rež. V.Mazūras.
27 d. 18.30 val. - Premjera! „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.
28 d. 18.30 val. - Prancūzų teatro gastrolės. „Didelis 
karkasas“. Rež. M.Belot.
29 d. 18.30 val. - Prancūzų teatro gastrolės. 
„Neišvengiami žvėrys“. Rež. J.Trimakaitė.
30 d. 18.30 val. - Prancūzų teatro gastrolės. „Pliušiniai 
Ipolito meškiukai“. Rež. L.Prieux.

Mažojoje salėje
27 d. 14 val.; 29 d. 12 val. - „Baltos pasakos“ (pagal 
H.Ch.Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
25 d. 19 val. „Compensa“ koncertų salėje - „Paryžiaus 
katedra“. Rež. R.Marcinkus. Choreogr. P.Andrzejevska.
25 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz 
„Testosteronas“. Rež. O.Šapošnikov.
26 d. 15 ir 19 val.; 31 d. 18 val. - Premjera! 
L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
27 d. 13 val. - „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. C.Graužinis.
27 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
29 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.

MEnŲ sPAusTuVĖ
29 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Kelionė namo“. Rež. V.Bareikis.
30 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Jobo knyga“. 
Rež. E.Nekrošius.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
27 d. 13 val. - „Prie laivo 8.00“. Rež. A.Sunklodaitė.
28 d. 18.30 val.; 31 d. 21 val. - Premjera! „Karalius 
nuogas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
26 d. 12 val. - „Mykolas Žvejas“. Rež. A.Giniotis.
26 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ 
(N-14). Rež. E.Kižaitė.
27 d. 12 val. - „Pati labiausia pasaka“. Rež. V.Žitkus.
27 d. 19 val. - Premjera! „Varnas“. Rež. A.Giniotis.
28 d. 18 val. - „Diagnozė: visiškas Rudnosiukas“. 
Rež. Vytautas V.Landsbergis.
28 d. 20 val. - „Išėjau aš stotin“. Rež. Vytautas 
V.Landsbergis ir A.Giniotis.
29 d. 15 val. - A.L.Webberio ir T.Rice’o miuziklas visai 
šeimai „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. A.Giniotis.
29 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. Rež. A.Giniotis.

OKT / VilniAus MiEsTO TEATRAs
28 d. 19 val. - F.Richter „Po ledu“. Rež. A.Areima.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
27 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“ (pagal 
A.Lingren biografiją ir kūrybą). Rež. I.Paliulytė.
27 d. 18 val. Rūtos salėje - J.Dell ir G.Sibleyras 
„Tegyvuoja Bušonas!“ Rež. R.Vitkaitis.
29 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.
29 d. 19 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“. 
Rež. R.Atkočiūnas.
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Čarlis Braunas yra žavus vaikis, tikintis, 
kad jis yra didžiausias nelaimėlis pasaulyje. Jis 
taip nepasitiki savimi, jog net patys paprasčiau-
si kasdienybės įvykiai jam tampa didžiausiu 
iššūkiu. Laimei, Čarlis turi geriausią šunį pa-
saulyje - pašėlusį biglį vardu Snūpis. Šuo yra 
geriausias jo draugas, nuolatinis palydovas ir 
didžiausias patarėjas. O šįkart Čarliui patarimų 
prireiks labiau nei įprastai: jo klasėje atsiranda 
gražuolė naujokė. Visus pakeri jos grožis, o Čar-
lis supranta: tai - pirmoji jo meilė!

Kaip užkalbinti savo simpatiją? Ką jai sa-
kyti, kaip sužavėti? Pesimistui Čarliui pažin-
tis su naujoke taps didžiausiu metų iššūkiu. 
Todėl Snūpiui darbo bus per akis.

„Forum Cinemas“ inf.

Visai šeimai skirtas filmukas itin pradžiugins mažuosius 
žiūrovus, nes į ekranus atkeliauja vaikams puikiai 

pažįstami ir mylimi „Riešutėlių“ personažai
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo gruodžio 25 d.
n Animacinė komedija, JAV, 2015
n Režisierius: Steve Martino
n iMDB: 7,8/10

 „Riešutėlių filmas“
„The Peanuts Movie“

Premjera

 TeaTras/kinas

Dvylika metų profesionaliu vestuvių ir 
mados fotografu dirbantis „White Fashion 
Photographer“ studijos įkūrėjas EigirDas 
scinskas visuomenei pristatė savo 
aistros - tapybos - vaisius. sostinės Pyli-
mo galerijoje jis surengė pirmąją savo ta-
pybos parodą „abstraktus pasaulis“.

Tapyba Eigirdo gyvenime atsirado prieš 
šešerius metus, kai šventė gimtadienį. Bi-
čiulis tapytojas per jį surengė šou, tuo me-
tu visi svečiai paėmė į rankas teptukus ir 
ant drobės išliejo savo fantazijas. Taip Ei-
girdas atrado dar vieną savo talentą. Tapy-
bos menininkas darbu nelaiko, jam tai už-
siėmimas, suteikiantis begalinį malonumą 
ir padedantis atrasti save bei atsiriboti nuo 
jį supančio pasaulio. „Drobė man - iššūkis, 
aštrių pojūčių ieškojimas. Tapybą prilyginu 
geram sportui, kai laikant rankoje teptuką 
pulsas į viršų pakyla iki maksimumo. Lyg 
per bėgimą! Girdžiu, kaip daužosi mano šir-
dis, o iš kambario išeinu išsekęs... Keistas 
jausmas, bet tapantieji turbūt mane supran-
ta. O svarbiausia tai, kad tobulėjimui ribų 
nėra“, - sako E.Scinskas.

Parodą „Abstraktus pasaulis“ suda-
ro dvylika kūrinių. Kiekvienas paveiks-
las atspindi šalį, kurią jis yra aplankęs 
kartu su žmona Monika. Būtent kelio-
nėse matyti vaizdai ir įkvepia Eigirdą kur-
ti. Italija, Prancūzija, Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Afrika - tai tik kelios vietovės, 
padėjusios pamatą fotomenininko pieši-
niams ant drobės: „Tai gali būti dykuma, 
miestas, tos šalies spalvos - bet kas! O 
skrendant lėktuvu kyla dar daugiau idėjų, 
nes būna puikus laikas apmąstymams. Vie-
šint užsienyje, kuriame ir gyvena dauguma 
mano klientų, atsirado didžiulis troškimas 
lankyti šiuolaikinio meno parodas, muziejus. 
Anksčiau būdavau tik žiūrovas, o dabar pri-
pažintų ir visame pasaulyje žinomų meni-
ninkų kūrinius tiesiog ryju akimis: juos ana-
lizuoju ir jie man tampa varomąja jėga kur-
ti pačiam. Nuostabus jausmas stovėti prie 
šedevro ir bandyti jį išties suprasti. Nesu 
diplomuotas dailininkas - tik savamokslis, 
tačiau mokiausi iš geriausių pasaulio pa-
veikslų, o iš kiekvienos kelionės parsivež-
davau po keturis kilogramus sveriančią kny-
gą su pripažintų menininkų darbais. Iš pra-
džių būna knygos, o tada jau parodos.“

„Laisvalaikio“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Abstraktus pasaulis“ E.Scinsko tapyboje

Eigirdo Scinsko paroda „Abstraktus pasaulis“, 

Pylimo galerijoje (Pylimo g.30, Vilnius) -  

atvira visiems iki 2016 m. sausio 9 d. 
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
26 ir 27 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhorno „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
30 d. 18 val. - G.Verdi „Traviata“. 2 d. opera. Rež. 
G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
31 d. 19 val. - Naujųjų metų koncertas. Naujametinis reviu. 
Nauja 2 dalių nuotaikinga koncertinė programa. Rež. K.S.Jakštas. 
Dalyvauja teatro solistai, choro, baleto artistai, simfoniniam 
orkestrui diriguos J.Janulevičius, J.Geniušas, V.Visockis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26 d. 12 ir 14 val.; 27 d. 12 ir 14 val. - Šventinis 
spektaklis vaikams. D.Čepauskaitės „Trys narsūs paršiu-
kai“. Rež. A.Rubinovas.
26, 27, 29, 30 d. 18 val. - Šventinis spektaklis. 
J.Cariani „Nesamas miestas“. Rež. A.Lebeliūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
26 d. 14 val.; 27 d. 12 ir 14 val. - K.Žernytės „Noriu 
arkliuko“. Rež. R.Kimbraitė.
27 d. 18 val. - M.Fratti „Sesuo“. Rež. A.Žukauskas.
28 d. 19 val. - Premjera! I.Lausund „Bestuburiada“. 
Rež. D.Rabašauskas.
29 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“. 
Rež. R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
26 d. 10 ir 12 val. - Šventinė premjera ir susitikimas su 
Kalėdų Seneliu - „Dovana Kalėdų Seneliui“.  
Rež. A.Žiurauskas.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
25 d. 15 ir 19 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojin-
gos“. Rež. O.Šapošnikov.
26 d. 18.30 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
28 d. 18.30 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
29 d. 18 val. - „Menas“. Rež. D.Kazlauskas (Idioteatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
26 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Karališkos Kalėdos“. Berniukų ir jaunuolių 
choras „Ąžuoliukas“, „Ąžuoliuko“ vyrų choras (meno vado-
vas ir vyr. dir. V.Miškinis). Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos 
mokyklos IV klasės choras (vadovė R.Kuncienė). Dir.: 
R.Kuncienė, L.Balandis, V.Miškinis. Dalyvauja R.Marcinkutė 
(vargonai, fortepijonas), S.Petreikis (ožio ragas, fleitos).
26 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Exsultate Jubilate“ su Lietuvos 
kameriniu orkestru. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir 
dir. S.Krylov (smuikas). Solistė J.Novikova (sopranas).
27 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Balsų orkestras“. 
Vokalinis ansamblis a cappella „Estonian voices“: M.Dede 
(sopranas), M.Vali (sopranas), K.Voorand (altas), M.Dede 
(tenoras), R.Erismaa (baritonas), A.Kulama (bosas).
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Aukštumos, lygu-
mos, žemumos“. Sauliaus Petreikio debiutinio albumo 
„Lowlands“ pristatymas. S.Petreikis (multiinstrumen-
tininkas) ir „World Orchestra“. „Gospel“ choras (vad. 
K.Žaldokaitė), Lietuvos edukologijos universiteto choras 
„Ave Vita“ (vad. K.Barisas). Koncertą veda Z.Kelmickaitė.
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Naujametė uvertiūra“. 
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. 
Solistai: M.Lukošiūtė (mecosopranas), E.Chrebtovas (bari-
tonas), M.Adigezalzade (fortepijonas). Dir. D.Pavilionis. 
Koncerto vedėja S.Stankevičiūtė.
31 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Naujametis vakaras 
„Ekspresas Paryžius-Niujorkas“. Lietuvos nacionalinis simfoni-
nis orkestras. Solistės: O.Kolobovaitė (sopranas), I.Prudnikovaitė 
(mecosopranas). Dir. M.Pitrėnas. Koncertą veda V.Gerulaitis.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
27 d. 15 val. - „Naktis be mėnulio“. Liuba Nazarenko 
(vokalas, gitara).
27 d. 18 val. - „Kalėdinės dainos su Monika Liu“. Solistė 
M.Liu (vokalas). Instrumentinė grupė „Subtilu-Z“.
28 d. 19 val. - „Visi Šopeno valsai“. Gintaras 
Januševičius (fortepijonas).
29 d. 19 val. - „Gospel: skambantis džiaugsmas“. Vokalinė 
grupė „Where The Backs Come From“ (vad. A.Matekūnaitė). 
30 d. 19 val. - „Cafe de Paris“. „Chris Ruebens Ensemble“: 
Ch.Ruebens (gitara, vokalas), S.Petreikis (pučiamieji), 
N.Bakula (akordeonas), A.Kairys (mušamieji, perkusija).
31 d. 17 ir 20 val. - „Šventinių melodijų konfeti“. 
Naujametinis koncertas. Solistai: L.Zigmantaitė (mecoso-
pranas), P.Bagdanavičius (tenoras). Vilniaus miesto sav. 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D.Katkus).

MOKSLŲ AKADEMIJA
31 d. 19 val. - Naujametis vakaras su Valstybiniu 
Vilniaus kvartetu. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
J.Karnavičius (fortepijonas), A.Gurinavičius (kontrabosas).

ŠV.JONŲ BAŽNYČIA
31 d. 18 ir 20 val. - „Atsisveikinimo simfonija“ palydint 
senuosius. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas ir dir. S.Krylov.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
26 d. 12 val. - „Kalėdų pasaka ir mažiems, ir dideliems“. 
Aktoriai: L.Jakštytė, L.Barauskas.
27 d. 14 val. - „In tempo latino“. R.Novikaitė (mecosopra-
nas), I.Andruškevičiūtė (smuikas), A.Krištoponienė (violon-
čelė), L.Krėpštaitė (fortepijonas).
31 d. 18.30 val. - „Sveiki, Naujieji!“ O.Molokojedovas 
(fortepijonas), V.Labutis (saksofonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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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



64 laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  2 3

SVEIKINA

             

Teks peržiūrėti ankstesnius 
sprendimus, grįžti prie anksčiau 
atidėtų darbų. Permainas, kurios jus 
aplankys, pasitikite su šypsena, o ne 
su baime. Asmeninis gyvenimas liks 
nuošaly, viskas bus sutelkta į darbą. 
Saugokitės avarinių situacijų.

JAUČIUI

Puikiai seksis mokytojams, 
keliautojams. Būste labiau  linkę  
išlaidauti, nei taupyti.  Asmeniniame 
gyvenime galima sumaištis, vienu 
metu galvosite apie kelis pretendentus, 
tie kas turi šeimas, gali sulaukti dėme-
sio iš kolegos ar netikėtai atsiradusio 
naujo pažįstamo. Kas ruošiasi spor-
tuoti, atėjo palankus laikas.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime padėtis 
sudėtinga, rimtesnius pokyčius palikite 
ateičiai. Sėkmė lydės greitose verslo 
operacijose, dirbančiuosius - jėgos 
struktūrose. Šiuo periodu  siūlome 
nepradėti naujų darbų, o tęsti tai, ką 
pradėjote, arba  užbaigti senus darbus. 
Kuo ramiau  į viską reaguosite, tuo 
sveikesni būsite.

AVINUI

Prognozė gruodžio 23-30 d.

Būsite kupini jėgų. Šiuo metu 
jums siūloma neskubėti, o tęsti ir 
užbaigti pradėtus darbus.  Neišlaidauti, 
nes pasibaigus šventiniam laikotarpiui 
reikės labai smarkiai susiveržti diržus. 
Asmeniniame gyvenime vienišiai  
kelionėje gali sutikti savo antrąją pusę. 
Saugokitės kojų traumų.

ŠAULIUI

Palankus laikas ieškoti naudingų 
ryšių, drąsiai galite imtis naujų darbų 
ir užbaigti senus. Kils minčių apie 
naują būstą, tačiau realybė nedžiugins, 
konkrečių rezultatų dar reikės palaukti. 
Nors įvykiai rutuliosis vėžio žingsniu, 
šis laikotarpis jums bus malonus, 
asmeniniame gyvenime akivaizdžios 
iniciatyvos imsis jūsų partneris. 

SKORPIONUI

Labai palankus laikas  dirban-
tiems su užsieniečiais pasirašyti verslo 
sutartis, susitikti su verslo partneriais. 
Tikėtina, kad sutiksite žmogų iš 
tolimos praeities, susitikimas bus 
trumpas, bet įsimintinas. Vadovaukitės 
intuicija ir nemalonių situacijų pavyks 
išvengti.

SVARSTYKLĖMS

Puikus laikas  švietimo dar-
buotojams. Palankus metas mokytis, 
kaupti žinias, jei draugai pakvies 
apsilankyti seminare ar susitikime - 
neatsisakykite. Asmeniniame gyveni-
me būkite paslaptingi, buitį palikite už 
miegamojo durų.

VĖŽIUI

Lydės sėkme  darbe. Puikiai 
seksis politikams, aukštojo mokslo, 
švietimo darbuotojams. Jūsų tikslai ir 
siekiai bus įgyvendinti. Asmeniniame 
gyvenime kamuos permainingos nuotai-
kos, aplinkiniams bus sunku bend rauti, 
todėl kai kurie žmonės nuspręs nuo 
jūsų atsiriboti. Gali būti, kad planuota ir 
ilgai laukta kelionė gali būti atidėta.

LIŪTUI

Pasistenkite  šiuo  metu neiš-
laidauti, užbaikite pradėtus darbus ir 
nepradėkite naujų. Pataupykite energiją 
svarbesniems  tikslams.  Daug kas pri-
klausys nuo jūsų asmeninės iniciatyvos, 
darysite - turėsite rezultatą. Neužteks tik 
imtis darbų, juos reikės atlikti su meile 
ir nuoširdumu. Meilės dvasia sklaidys 
ore, norėsis ja dalytis su kitais.

MERGELEI

Jeigu šiek tiek pasuksite galvą, 
rasite būdų, kaip gauti papildomų 
pajamų. Šiuo metu netvarkykite 
svarbių piniginių reikalų. Užsimezgęs 
meilės romanas suteiks didelę ais-
trą, tačiau ilgalaikiams santykiams 
nepalankus ir net pavojingas laikas. 
Tinkamas metas vykti į trumpas 
keliones.

OŽIARAGIUI

Nepulkite į kraštutinumus ir 
neskubėdami užbaikite pradėtus dar-
bus. Apsispręskite, kam teiksite pir-
menybę, socialiniam statusui ar savo 
asmenybei, tobulėkite darniai, skirkite 
pakankamai laiko sau ir savo darbui. 
Asmeniniame gyvenime galimas trum-
palaikis išsiskyrimas. Naujoms pažin-
tims periodas visiškai nepalankus.

ŽUVIMS

Jeigu  pavyks elgtis raciona-
liai, nesikarščiuoti ir neskubėti priimti 
sprendimų, tai finansinė padėtis gali 
akivaizdžiai pagerėti, nes šio  laikotar-
pio sėkmė  susijusi su bendravimu ir 
bendradarbiavimu. Jeigu esate vieniši, 
tikėtina, kad sutiksite žmogų, kuris jus 
labai sudomins.

VANDENIUI

Dizaineris  
Seržas Gandžumianas
1962 12 30

Atlikėjas Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras
1973 12 30

 Stilistė Agnė Gilytė
1983 12 25

Dainininkė  
Ingrida Kazlauskaitė
1983 12 26

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė
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Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Plėšinys. Rietimas. 
Lota. Anga. Arija. Šyva. Ranga. 
Stabas. Gana. Egida. Arina. Ša. Stela. 
Radaras. Stalas. Vėjamatis. Homeras. 
Soboras. Peras. Pa. Nagas. Satinas. 
Kas. Kykas. Tanas. Te. Ponas. Srovės. 
„Opel“. Las. Sutikot. Alpaka. As. 
Masta i. Ingmaras.
Horizontaliai: Šaškės. Kola. 
Mėlyna. Jonynas. Šova. Abakas. Zita. 
Smogas. Na. Staras. Sa. Etatas. US. 
Sergelis. STT. Ailas. RIA. Randas. 
Atoki. Inga. Tavo. Vega. Kopinėti. Ta. 
Romenas. Ajeras. Ag. Matadoras. LM. 
Araratas. Kopa. Sibiras. Par. Janas. 
Patek a. Brasas. Raselas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Militaristas.

SU
DO

KU

Atsakymą į kryžiažodį iki gruo-
džio 29 d. siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.

Rašykite:  
LV KR,  
atsakymą, 
vardą, pavardę ir 
miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. 
Praeito  
kryžiažodžio  
laimėtoja 
Monika 
svilytė iš 
Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkina-
masis kremas.

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

PASUK GALVĄ

teisingai išsprendę 
kryžiažodį galite laimėti 
drėkinamąjį kremą po 
deginimosi su kanapių 
aliejumi ir egzotinių  
vaisių ekstraktais. 
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l

Vaikas rašo Kalėdų Seneliui laišką: 
„Žinau, kad žmonės sako, jog svarbiausia 
ne dovana, o dėmesys. Tačiau ar negalėtų 
tas dėmesys būti kiek stambesnis?“

l

- Besmegeniams algas išmokėsiu va-
sarą, - pareiškė Kalėdų Senelis.

l

Parduotuvėje darbuotojai keičia kom-
piuterių kainas iš keturių tūkstančių į 
du. Pro šalį eidamas žmogelis domisi:

- Sakykite, o kodėl jie taip atpigo?
- Negi neaišku, kalėdinės akcijos bai-

gėsi... 
l

Kalėdų Senelis ateina pas vaikus, ga-
vęs eilinį iškvietimą.

- Na, mielas berniuk, kokios dovanė-
lės tu norėtum?

Berniukas nieko nesakęs - tik bum 
seniui į nosį.

- Vaike, ką tu darai?!
- O čia tau už praeitus Naujuosius!!!

l

Vyras kalbasi su žmona.
- Kaip manai, kas svarbiausia moters 

grožyje? - klausia žmona.
- Burna, - atsako vyras.
- O kaip tu manai, kokia ji turėtų 

būti? - vėl klausia žmona.
- Užčiaupta, - atsako vyras. 

l

Iš moters dienoraščio: „Pirmoji dietos 
diena. Atsikračiau viso figūrai kenkian-
čio maisto, kurį laikiau šaldytuve. Buvo 
labai skanu...“

l

- Kada vyras bėga greičiausiai: kai 
bėga paskui moterį ar kai lekia butelio?

- Kai bėga su buteliu nuo savo moters!
l

 Kuo panašios Kalėdos ir darbo diena 
kontoroje?

Tu padarai visą darbą, o nuopelnai 
atitenka storam kostiumuotam vyrukui.

l

- Yra trys vyro brendimo pakopos:  
1. Jis tiki Kalėdų Seneliu. 2. Jis nebetiki 
Kalėdų Seneliu. 3. Jis yra Kalėdų Senelis.

l

 - Kodėl Kalėdų Senelis visuomet toks 
linksmas?

- Jis žino, kur gyvena blogos mergaitės.
l

Jei norite, kad jūsų vaikai Naujuosius 
sutiktų namie - išeikite į svečius.

l

Blondinės malda: „Viešpatie, jeigu tu ne-
gali padaryti taip, kad aš sulieknėčiau, pada-
ryk taip, kad mano visos draugės sustorėtų“.

aNEkDOTai

EPA-Eltos nuotr.

ANGELAS. JAV modelis 
Marta Hant (Martha 
Hunt, 26) per „Victoria’s 
Secret 2015“ mados 
šou Niujorke. Gražuolės 
ūgis - 1,78 m,  
matmenys: 86-64-86

beprotiškas pasaulis

PUOŠMENOS. Menininkai iš viso pasaulio, susirinkę į dešimtąjį tarptautinį Ledo skulptūrų festivalį, papuošė Poznanės (Lenkija) pagrindinę Turgaus aikštę.


