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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet nuspręsti, kas ves naciona-
lines „Eurovizijos“ atrankas, buvo pati-
kėta žiūrovams. Iš šešių kandidačių jie 
pasirinko tave. Tikėjaisi?

- Ne, juk į tą pačią vietą pretendavo pa-
kankamai stiprios, daug patirties ir gerbėjų 
turinčios moterys. Bet man kažkaip netyčia 
pasisekė. (Šypsosi.)

- Gal dėl to, kad šį konkursą vedei ir 
pernai? Kaip pati vertini savo pasirody-
mą praėjusiais metais?

- Labai sunku vertinti pačiai, nes yra 
pavojus arba nuvertinti, arba pervertinti. 
Geriausiai įvertina tie, kas pamato iš ša-
lies, - jie pagiria ar pakritikuoja. Susuma-
vusi visas pastabas, galiu pasakyti, kad kaip 
pirmą kartą man sekėsi visai neblogai. Rau-
donuoti neteko nei Arūnui (Arūnas Valins-
kas praėjusiais metais kartu su Simona ve-
dė „Eurovizijos“ atrankas - red.past.), nei 
prodiuserių kompanijai, nei man pačiai. Be 
abejo, yra dalykų, kuriuos norėčiau patai-
syti, bet tai normalu. Kaip sakoma, tobulu-
mo paieškos - savotiškas žmogaus sindro-
mas. Todėl šiemet bandysiu viską atlikti 
dar geriau.

- Esi savikritiška?
- Labai. Pirmą laidą „žiūrėjau“ būdama 

vonioje, tai yra, mano vyras ją žiūrėjo ir pa-
sakojo, kaip viskas atrodo.

- Vis dėlto pati esi labiau žinoma kaip 
dainininkė, ar nenorėjai verčiau lipti ant 
scenos ir kovoti dėl kelialapio į „Eurovi-
zijos“ finalą?

- Žinau, kad „Eurovizija“ nėra šiaip koks 
nors konkursėlis. Tai yra labai didelė atsako-
mybė. Neįsivaizduoju savęs kaip solistės da-
lyvaujančios atrankoje. O jei kada nors nuei-
čiau ir netyčia laimėčiau, nenorėčiau tos di-
delės šlovės, kuri užklumpa laimėtoją. O da-
lyvauti su „Pinup Girls“ grupe... net nežinau, 
ar tai būtų mūsų grupės formatas. Mes nie-
kada to neplanavome, apie tai nediskutavome 
ir negalvojome.

- Kodėl sakai, kad neatlaikytum tos 
šlovės?

- Nes tai yra labai didelis darbas. Mačiau, 
kiek žmonės įdeda pastangų, kaip jie ruošia-
si kiekvienai laidai, ieško vis naujų spalvų, 
vis naujų būdų, kaip pavergti žiūrovus. O kai 
laimi nacionalinę atranką, tada prasideda di-
dysis darbas. Juk didžiojoje „Eurovizijos“ sce-
noje visi turi vos tris minutes, per kurias 
privalo parodyti viską, ką gali geriausio. O jei, 
neduok Dieve, kas nors kokią kiaulės koją 
pakiš? Aš truputį bijočiau tų trijų minučių. 
Žaviuosi tais žmonėmis, kurie yra tokie drą-
sūs ir gali užlipti ant tos scenos.

- Seki „Euroviziją“?
- Taip, praėjusiais metais gulėjau viena 

lovoje ir žiūrėjau. Anksčiau, kol tai man 
nebuvo taip aktualu, žiūrėdavau, bet ne taip 
kruopščiai. O dabar man labai įdomu vis-
kas - nuo vedėjų aprangos iki scenografijos, 
atlikėjų.

- Daugeliui žiūrovų gali pasirodyti, 
kad „Eurovizijos“ atrankos vedėjos dar-
bas labai lengvas: ateini, tave išgražina, 
aprengia, tu pastovi, pasišypsai, pakalbi 
ir viskas. Kaip yra iš tiesų?

- Pamenu, kai praėjusiais metais sužinojau, 
kad perėjau atranką ir esu pakviesta vesti „Eu-
rovizijos“, iš to džiaugsmo pašokau į dangų ir 
pamečiau namų raktus... Kitą dieną atsikėliau 
ir tik tada suvokiau, kur aš įsivėliau. Juk tai 
nėra paprastas darbas, tai didžiulė atsakomybė. 
„Eurovizijos“ atrankas žiūri daug žmonių, ži-
nau, kad galbūt visiems ir nepatiksiu, bet no-
risi padaryti darbą gerai, kad žmonės gerai 
praleistų laiką prie TV ekranų. Tad mano dar-
bas tikrai neapsiriboja vien pastovėjimu sce-
noje, pasišypsojimu ir teksto, kurį kažkas pa-
rašė, perskaitymu. Dažniausiai net nesakome 
to teksto, kuris parašytas.

Nenoriu būti porcelianine lėlyte, kuri iš-
moko penkis sakinius, užlipo ant scenos ir 
juos susakė. Visada norisi atrasti naujų sino-
nimų, kaip pristatyti atlikėją, ką apie jį papa-
sakoti. Be to, nuolat mąstai apie lietuvių kal-
bą, apie taisyklingą kirčiavimą. Galų gale gal-
voji apie tai, kaip atrodai - kaip susišukuoti, 
kokį makiažą pasidaryti, kaip apsirengti. Juk 
kai įsijungi televizorių, pirmiausia pamatai 
vaizdą. Vaizdas yra svarbus.

- Gal įsivaizduoji save ir kituose te-
leviziniuose projektuose?

- Man tai labai patiktų. Praėjusiais metais 
bijojau vesti „Euroviziją“. Man labai drebėjo 
kojos. Bet man patinka, kai bijau, kai turiu 
peržengti tą ribą tarp baimės ir euforijos. Per-
silaužiau po kokių dviejų laidų ir pradėjau iš 
to jausti malonumą. Jeigu ateityje gaučiau 
pasiūlymą vesti kokią nors laidą, būtinai su-
tikčiau.

- Be to, kad vedi TV projektus, dai-
nuoji, dar esi žinoma kaip drabužių lini-
jos „Nunu“ kūrėja. Kas tai? Tavo sena 
aistra, pomėgis, darbas?

- Prieš dvejus su puse metų visai neti-
kėtai atradau siuvimą. Mane išmokė viena 
moteris dizainerė, kuri mūsų grupę rengda-
vo koncertams. Ji apsiėmė mane pamokyti 
siuvimo paslapčių. Man tai labai patiko. Ga-
liausiai vieną dieną grįžusi namo radau siu-
vimo mašiną. Jonas (radijo ir TV laidų vedė-
jas Jonas Nainys, Simonos vyras - red.past.) 

Simona Nainė: kas slypi 
už fatališkos moters įvaizdžio?

Mano tikslas 
yra tapti tokiu 
žMoguMi, kad kiti 
norėtų prieiti 
prie Manęs ir 
apsikabinti

Dainininkė, grupės „Pinup Girls“ narė Simona nainė (26) šiemet antrą kartą veda  
nacionalines atrankas į „Euroviziją“. ir nors pati scenoje dainuoja nuo penkerių, Simona 
tvirtina, jog apie dalyvavimą tokiame konkurse net nebuvo susimąsčiusi.  
Ji prisipažįsta - „bijočiau tų kelių minučių didžiojoje scenoje“. ir nors kartais, pažvelgus  
į atlikėjos nuotraukas iš įvairių fatališką moterį atspindinčių fotosesijų, galima  
susidaryti griežtos ir šaltos dainininkės įvaizdį, iš tiesų Simona labai žemiška ir nuoširdi.  
o ir jos norai paprasti - tapti tokiu žmogumi, kurį sutikus norėtųsi apsikabinti.

tobuluMo paieškos - 
savotiškas  
žMogaus sindroMas
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„LaisvaLaikio“ interviu

SuSituokuS yra ramu. 
Bet ne taip ramu, kad 
namie vaikščiočiau Su 
plaukų SuktukaiS ir 
chalatu. atvirkščiai - 
noriSi StengtiS, 
kad viSada Savo 
žmogui atrodytum 
patraukluS, gražuS, 
SekSualuS

n Simona Nainė (mergautinė pavardė 

Šermukšnytė) gimė 1988 m. rugpjūčio 13 d.

n Ji dainavo grupėse „Mokinukės“, „Pikų 

panos“, „Mėtos“, šiuo metu dainuoja 

grupėje „Pinup Girls“.

n 2013 m. rugsėjį po septynerių metų 

draugystės Simona sumainė žiedus su 

radijo laidų vedėju Jonu Nainiu.

n Praėjusiais metais Simona debiutavo 

kaip TV laidų vedėja, jai buvo patikėtas 

nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ vairas.

dosjė

Fotografija: „Fotogenijai“
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„LaisvaLaikio“ interviu

man ją padovanojo. Kokius du mėnesius aš 
ją tyrinėjau - siuvau, ardžiau, vėl siuvau. Net 
nesupratau, iš kur turėjau tiek kantrybės. 
Bet noriu patikslinti, kad nesu dizainerė. 
Nebaigiau jokių mokslų, tiesiog darau tai, 
kas patinka. Ir džiaugiuosi, kad atradau ra-
telį žmonių, kuriems tai irgi patinka. Mano 
„Nunu“ pagrindinis tikslas yra siūti gražius 
drabužius, kuriuos galėtų įpirkti paprasti 
žmonės. Noriu, kad būtų protingas kokybės 
ir kainos santykis.

- O kaip pati renkiesi drabužius, ar 
už vardą gali sumokėti tūkstančius?

- Aš galiu, jei man tas daiktas tikrai patin-
ka. Jei apie jį galvoju visą dieną, vadinasi, man 
jo tikrai reikia, jei, išėjusi iš parduotuvės, jį 

pamirštu, vadinasi, tai tebuvo užgaida. Galiu 
sau leisti nusipirkti bet ką, bet labai protingai 
pamąstau prieš pirkdama. Jei yra kokia nors 
rankinė už 10 tūkst. litų, vargu ar aš ją pirksiu, 
nes, būkime biedni, bet teisingi, nesame mi-
lijonieriai ir nevartome pinigų šakėmis. Kita 
vertus, jei labai norėčiau, galėčiau truputį pa-
taupyti ir ją galiausiai įsigyti. Bet ar dėl to, kad 
vaikščiosiu su „Louis Vuitton“ ar „Prada“ ran-
kine, tapsiu geresniu žmogumi? Ne rūbo kai-
na yra esmė, o tai, kaip tu su juo jautiesi.

SvarbiauSiaS 
Stilingo žmogauS 
atributaS - šypSena 
ir gera nuotaika

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  9 �

- Turi kokių nors patarimų, kaip at-
rodyti stilingai?

- Visada sakau, kad svarbiausias sti-
lingo žmogaus atributas - šypsena ir ge-
ra nuotaika. Toliau seka kiti dalykai. Ma-
nau, kad moterys visada turi prižiūrėti 
savo plaukus, nagus, veido odą. Aš galiu 
likti nepavalgiusi, bet būtinai nusipirksiu 
gerą veido kremą ir kvepalus. Tam nie-
kada negailėsiu pinigų. Be to, reikia do-
mėtis tendencijomis, spalvomis, kas ma-

dinga tam tikru sezonu - sijonai, kelnės, 
platėjančios, siaurėjančios, kokie batai. 
Renkantis drabužius patarčiau pirkti to-
kius, kurie niekada neišeina iš mados - 
balti, juodi marškinėliai, juodos kelnytės, 
džinsai, batukai. Kuo ekstravagantiškes-
nę išvaizdą pasirinksi, tuo sunkiau bus 
viską suderinti.

- Be kokio grožio ritualo nepraeina 
tavo kiekvienas rytas?

- Be dušo. (Juokiasi.) O jei rimtai, svar-
biausias ritualas - veido priežiūra.

- Praėjusiais metais tu ir Jonas at-
šventėte pirmuosius vedybinio gyvenimo 
metus. Kokie mitai apie santuokinį gy-
venimą sugriuvo?

- Kad nelabai tais mitais domėjausi. Man 
atrodo, kad dabar mums dar geriau, negu 
buvo. Juk eina jau devinti metai, kai esame 
kartu. Nepasakyčiau, kad po vestuvių kas 
nors kardinaliai pasikeitė, bet galbūt yra sau-
giau ir ramiau. Planuojame vaikus, įvairius 
darbus namuose, remontus, gyvename kito-
mis mintimis, kitomis svajonėmis, galvoja-
me, kur atostogauti, ką į namus nusipirkti, 
kaip praskaidrinti rutiną. Nors gyvename 
kartu, su Jonu matomės gana retai, kartais 
ir kelias paras nesimatome. Bet svarbiausia, 
kad, nepaisant visko, atrandame laiko paro-
dyti, kad mes iš tiesų vienas kitą mylime. 
Susituokus pasitikėjimas yra daug stipres-
nis. Yra ramu. Bet ne taip ramu, kad namie 
vaikščiočiau su plaukų suktukais ir chalatu. 
Atvirkščiai - norisi stengtis, kad visada savo 
žmogui atrodytum patrauklus, gražus, sek-
sualus. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų šei-
moje vis dar taip yra.

- Kokie buvo praėjusių metų didžiau-
si iššūkiai?

- Vienintelis iššūkis buvo tada, kai susir-
go mano šuo. Šis įvykis pareikalavo daug ma-
no ašarų ir streso. Ačiū Dievui, po kelių mė-
nesių gydymo jis pasveiko.

- Jei neklystu, turite tris šunis, tiesa?
- Taip. Visai neseniai Jonas atsiuntė dar 

vieno šuniuko nuotrauką ir sakė, pažiūrėti 
koks gražus, kaip būtų šaunu tokį turėti. Aš 
jam pasakiau, kad jei jis parneš namo dar bent 
vieną šunį, galės kartu su juo išsikraustyti. 
(Juokiasi.)

- Tai čia tavo aistra ar jo?
- Kitados kartu nusipirkome vieną šunį. 

Paskui per gimtadienį gavau antrą šunį, o už-
praėjusių metų vasarą - dar vieną. Jis nenu-
stoja jų dovanoti...

- Kaip pavyksta jais pasirūpinti, kai 
jūsų nuolat nebūna namuose?

- Jie nuo mažens pripratę būti vieni. 
Kadangi dirbau normalų darbą - nuo 9 iki 
18 - jie likdavo vieni. O savaitgaliais turi-
me pagalbininkų, kurie sutinka pažiūrėti. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Užkelkite mane ant 
bet kokio žUrnalo 
viršelio, man bUs 
labai smagU, bet 
nUo to nė kiek 
nepasikeisiU

Su grupės „Pinup Girls“ merginomis -  
Viktorija Sutkute ir Ieva Mackevičiene - 
Simona ne tik kolegės, bet ir geros draugės

Redakcijos archyvo nuotr.
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Kartą vežiausi visus tris šunis net į savo 
koncertą, bet paskui supratau, kad šitaip 
per sunku.

- Ką tik atšventėme Naujuosius. Duo-
di sau kokių nors pažadų?

- Visi sau duodame pažadų ir tam nerei-
kia laukti naujų metų. Visada sakau, kad ma-
no tikslas yra tapti tokiu žmogumi, kad kiti 
norėtų prieiti prie manęs ir apsikabinti. Tie-
siog noriu būti geras žmogus, niekam nelip-
ti per galvas, siekti savo tikslų, tobulėti kaip 
asmenybė.

- Ar nesunku išlikti pramogų pasau-
lyje nelipant kitiems per galvas, nesi-
veliant į skandalus, neapkalbinėjant 
kitų?

- Be abejo, skandalų ir apkalbų čia pilna. 
Jūs manote, kad manęs neapšneka? Apšne-
ka, ir aš apšneku kitus. Tai yra normalu. Bet 
mes niekada nelipome per galvas, nemen-

kinome kitų. Aš tikiu Dievą ir tikiu, kad vis-
kas grįžta dvigubai. Jei norėsi kam nors pa-
kenkti, galiausiai tai atsisuks prieš tave pa-
tį. Taip sudėliojo kažkas iš aukščiau. Kita 
vertus, kas iš tų skandalų, na praeis jie, o 
kas paskui?

- Turi receptą, kaip išlikti muzikinėje 
scenoje?

- Universalaus recepto nėra. Pavyzdžiui, 
neseniai buvau Džordanos Butkutės koncer-
te. Ji fantastiška - stovi vienoje vietoje, o tu 
į ją žiūri ir „kaifuoji“. Todėl ta sėkmės for-

mulė priklauso nuo kiekvieno asmeniškai. 
Vieniems tai - geras balsas, kitiems - išorinis 
grožis, tretiems - skandalai.

- Ar pati turi kokių nors tabu, kaip 
tos šlovės nesiekti?

- Esmė yra ta, kad aš niekada šlovės ir 
nesiekiau. Scenoje esu nuo penkerių metų, 
todėl man viskas yra lyg savaime supranta-
mas dalykas. Man nebuvo taip, kad atsikėliau 
vieną rytą ir tapau žvaigžde. Anksčiau daina-
vau grupėje „Mokinukės“, mūsų vadovė nie-
kada neleido mums „pasikelti“, be jokių skru-
pulų eidavome prie „Mango“ merginų ir pra-
šydavome autografų, nors pačios turėjome ir 
platininių albumų, ir koncertų į valias. Kai 
persikrausčiau į Vilnių, dainavau klubuose 
viena. Visai netyčia atsidūriau merginų gru-
pėje „Pinup Girls“. Taigi scena visada buvo 
mano gyvenime. Užkelkite mane ant bet ko-
kio žurnalo viršelio, man bus labai smagu, bet 
ar aš nuo to pasikeisiu? Tikrai ne.

„LaisvaLaikio“ interviu

Aš Jonui pAsAkiAu, 
kAd Jei Jis pArneš 
nAmo dAr bent 
vieną šunį, gAlės 
kArtu su Juo 
išsikrAustyti

Su radijo laidų vedėju Jonu 
Nainiu susituokusi Simona 
neslepia, kad jiedu jau 
pagalvoja ir apie vaikus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dainininkė Simona Nainė prisipažįsta, kad pati 
truputį bijotų varžytis dėl kelialapio į didžiąją 

„Euroviziją“, bet stoti prie vedėjos vairo - pats tas



10 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  9

premjera

Šiais metais pirmuoju lietuvišku filmu, pasiekusiu kino ekranus, tapo romantinė ko-
medija „Nepatyręs“. Pagal Jono Černiko (Chernick) Kanadoje sukurtą scenarijų pa-
statytas filmas sulaukė ne vienos kino kompanijos dėmesio ir buvo pastatytas ne 
vienoje pasaulio šalyje nuo Prancūzijos iki Pietų Korėjos. Lietuviškosios juostos „Ne-
patyręs“ premjera sudomino daugelį Lietuvos pramogų pasaulio atstovų, tą vakarą 
žengusių raudonuoju kilimu. Bene daugiausia ovacijų sulaukė pagrindinius vaidme-
nis atlikusių aktorių trejetukas: žaviosios Ineta Stasiulytė ir Edita Užaitė bei nepa-
kartojamasis Audrius Bružas. Filmo kūrėjų komanda su režisieriumi Juliumi Pauliku 
priešakyje dėkojo susirinkusiesiems. Jie tikisi, jog po naujųjų kino teatrus pasiekusi 
lietuviškoji filmo versija yra geresnė nei kanadiečių.

Ant raudonojo kilimo -
„Nepatyręs“

Eimantės Juršėnaitės ir irmanto sidarEvičiaus fotoreportažas

Televizijos laidų vedėja 
Indrė Kavaliauskaitė

Aktorė Ineta Stasiulytė

Šokėjas Deividas 
Meškauskas

Atlikėja Greta Lebedeva ir  
imtynininkas Aleksandras Kazakevičius

Dainininkė 
Urtė Šilagalytė 
(dešinėje)

Aktorė Edita Užaitė (dešinėje) su seserimi  
Vaiva, kuri taip pat vaidino filme „Nepatyręs“
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Aktorė Edita Užaitė (dešinėje) su seserimi  
Vaiva, kuri taip pat vaidino filme „Nepatyręs“

Modelis Eglė Grėbliauskaitė-Tursienė  
su vyru Gediminu Atlikėjas Aras Vėberis su drauge

Dainininkas Alanas Chošnau su žmona Valda
Prodiuserė Justina Ragauskaitė  
ir verslininkė Gintarė Gurevičiūtė Aktorius Audrius Bružas
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Veidai

T.Juodsnukis žino, ko reikia „Eurovizijai“
Su Jeronimu Miliumi lyginamas dainininkas TadaS Juod

SnukiS (23) tapo pirmosios nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ 
laidos lyderiu. Savo užnugaryje jis paliko Lietuvos popscenos sun
kiasvorius - Viliją Pilibaitytę-Miją, Vaidą Baumilą, Moniką Linkytę, 
Edgarą Lubį ir kitus.

„Kiekvieno atlikėjo svajonė yra pasirodyti „Eurovizijoje“, atsi
stoti ir dainuoti visai Europai“, - sakė Tadas. Pasak jo, tuomet 
svarbiausia - drąsa. Povilo Meškėlos auklėtinis, laimėjęs TV3 pro
jektą „Romeo ir Džuljeta“, žino, ko reikia sėkmės lydimam atlikė
jui. „Svarbiausia yra ne tik turėti talentą, bet ir mokėti su juo 
dirbti“, - tvirtino ilgaplaukis dainininkas ir pridūrė, kad sėkmę 
„Eurovizijoje“ lemia geras spėjimas ir sėkmė.

Tadui visai nebaisu, kad jį lygina su kitu rokeriškos išvaizdos 
vokalistu J.Miliumi, kuris „Eurovizijos“ dainų konkurse atstovavo 
Lietuvai 2008-aisiais. „Jeigu mane lygina su vienu geriausių Lie
tuvos vokalistų, vadinasi, kad viską darau gerai“, - sakė jis. Tado 
tikslas - parodyti save tokį, kokio jo niekas nematė ir nepažįsta. 
„Tai iššūkis man pačiam. Visi pamatysime, koks aš galiu būti“, - 
daug netikėtumų žadėjo atlikėjas.

I.Gervinskaitė apgynė 
bakalauro darbą

„Mis Lietuva 2011“ IEVa GERVInSKaITė (24) jau ne
trukus taps diplomuota teisininke. Praėjusią savaitę ji My
kolo Romerio universitete sėkmingai apgynė teisės bakalau
ro darbą ir sausio pabaigoje pelnytai gaus diplomą. Iškart po 
to Ieva planuoja stoti į magistrantūrą.

Gražuolė prisipažino, nors dėl bakalauro darbo daug be
miegių naktų jai iškęsti nereikėjo, buvo visko. „Seniai žinojau 
savo bakalauro darbo temą ir pakankamai atsakingai į tai žiū
rėjau, tad didelio „strioko“, kad nespėsiu ar nebaigsiu, nebu
vo. Į gynimą ėjau užtikrinta“, - pasakojo Ieva. Paklausta, kaip 
paminės baigtas bakalauro studijas, mergina sakė, kad aud-
ringai švęsti nesiruošia - tik simboliškai tokia proga pabus 
su artimiausiais žmonėmis.

Baigusi bakalauro studijas ir magistrantūroje besiruošian
ti studijuoti Ieva sakė, kad jau norėtų išbandyti jėgas ir su 
specialybe susijusiame darbe. „Žiūrėsiu, koks bus krūvis 
magistrantūroje. Jei liks laiko, bent dėl praktikos ieškosiuo
si darbo“, - sakė „Mis Lietuva 2011“.

ne paslaptis, kad, dar prieš pradėdama krimsti teisės 
mokslus, Ieva buvo pasinėrusi visai į kitą sritį. „Klaipėdoje 
Stasio Šimkaus konservatorijoje baigiau akordeono specialy
bę, Vilniuje planavau stoti į Muzikos akademiją ir toliau mu
zikuoti, bet paskutiniais metais viskas kardinaliai pasikeitė 
ir supratau, kad muzika tegu lieka mano hobis, o išsilavinimui 
noriu „rimtesnės“ specialybės. Teko rinktis iš to, ką galėjau. 
Teisė man pasirodė visai patraukli sritis. Tiesa, pirmais me
tais šios studijos manęs visai nesudomino, bet galiausiai vis
kas pasikeitė - atradau čia įdomių sričių ir pasijutau savo 
vietoje“, - pasakojo Ieva, sausio pabaigoje oficialiai tapsianti 
diplomuota teisininke.

Dainininkas Tadas Juodsnukis nacionalinėje atrankoje į 

„Euroviziją“ žada parodyti save tokį, kokio jo niekas dar nematė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Tituluota gražuolė Ieva 
Gervinskaitė jau ruošiasi tęsti 

mokslus magistrantūroje
Redakcijos archyvo nuotr.
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie  

Nijolę Pareigytę-Rukaitienę

Parengė Ringailė StulPinaitė

Grupės „69 danguje” vokalistė ir televizijos laidų ve-
dėja Nijolė PaReiGytė-RukaitieNė (30) save api-
būdina kaip praktišką ir žemišką moterį. ji sako ne-
svajojanti apie dangiškus migdolus, nes svarbiausia 
tai, kas vyksta aplink mus, kokie žmonės yra šalia. 
taigi, ko mes dar nežinome apie Nijolę?

n Nijolė įsitikinusi, kad jeigu apie ją būtų kuriamas fil-
mas, jos personažą geriausiai įkūnytų lietuvių kino ir 
teatro  aktorės. „Su I.Norkute mes kažkuo panašios, 
nutrūktgalvės. Dar savo personažo vaidmenį patikėčiau 
I.Stasiulytei. Aš esu realistė ir nesitikiu, kad apie mane 
kurs filmą Holivude“, - pasakojo Nijolė. 
n Yra vienintelis įvykis gyvenime, kurį Nijolė norėtų 
pakartoti dar kartą. Tai gimdymas ir tapimas mama. Pa-
sak jos, to ypatingo jausmo žodžiais apibūdinti tiesiog 
neįmanoma.
n Vienas labiausiai nevykusių pasimatymų Nijolei buvo 
tuomet, kai į aklą pasimatymą atėjusi ji suprato, kad 
vaikinas nemoka atbuline eiga išvažiuoti iš kiemo, o vė-
liau dar ir visiškai nebuvo apie ką kalbėtis.
n Turėti dar vieną broliuką ir tapti rašytoja - dvi neišsi-
pildžiusios vaikystės svajonės. Tačiau Nijolė šypsosi, 
kad tapti rašytoja dar nevėlu.
n 4 - tiek užsienio kalbų supranta dainininkė ir laidų 
vedėja. „Anglų, rusų gerai suprantu ir jomis laisvai kal-
bu. Vokiečių ir ispanų kalbas suprantu neblogai, tačiau 
nekalbu“, - sakė N.Pareigytė-Rukaitienė.
n Vienas dalykas pasaulyje, kurio Nijolė iki šiol nesu-
pranta, yra kosmosas. „Neseniai skaičiau straipsnį apie 
kosmosą, šviesmečius ir paskui susimąsčiau, ką supra-
tau ir ką galėčiau papasakoti. Nesuprantu aš tų kosmoso 
subtilybių“, - juokėsi dainininkė.
n Jeigu Nijolė galėtų, ji sustabdytų laiką. Pasak moters, 
dabar yra geriausias laikas jos gyvenime visomis pras-
mėmis.
n N.Pareigytė-Rukaitienė yra visų metų laikų gerbėja. 
„Man visada gerai, kiekvienas metų laikas turi savo 
grožio. Daug kas nemėgsta rudens, o aš, gimusi lapkri-
tį, depresijų mėnesį, mėgstu ir rudenį, ir lietų. Man 
smagu, kai metų laikai yra ryškūs, vasara būna kaip va-
sara, o žiema kaip žiema“, - svarstė Nijolė.
n Dainininkė mėgsta skaityti knygas, labiausiai jai pa-
tinka istorinės knygos arba istoriniai-biografiniai roma-
nai apie tai, kas yra realiai įvykę pasaulyje, ką išgyveno 
tikri žmonės. Nijolė sako, kad jai patinka knygos, kurios 
suteikia žinių.
n Dažniausiai šeimynai Nijolė verda sriubą ir mano, kad 
sriuba turėtų būti kiekvienuose namuose, tai juk sveikas 
ir lengvas maistas.
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TEMA

Nesvarbu, ar jums 1991 m. sausio 13-ąją buvo penkeri, penkiolika ar trisdešimt,  
tos tragiškos nakties įvykiai vienaip ar kitaip įsirėžė bene kiekvienam. Žinomi  
žmonės sutiko pasidalyti savo prisiminimais iš nakties, pakeitusios Lietuvos likimą.

Televizijos laidų vedėjas RoLaNdas 
ViLkoNčius (38): kas būtų, jei savo 
laisvės nebūtume gynę?

Tuomet buvau paauglys. Nors atostogos 
jau buvo pasibaigusios, kažkodėl buvau iš-
vežtas į kaimą ir paliktas pas močiutę. At-
simenu, sekėme visą situaciją per televizo-
rių. Kadangi mano krikšto tėtis gyveno Vil-
niuje, jis informuodavo apie tai, kas vyksta. 
Žinau, kad tėvai buvo labai išsigandę, tarė-
si, ar reikės eiti kitą dieną į darbą, ar ne. 
Buvo skelbiama, kad Seimas informuos, ar 
eiti žmonėms į darbus ar ne, nes situacija - 
labai neaiški.

Dabar jokių ypatingų tradicijų Sausio 
13-ąją neturime, bet prisimename tuos įvy-
kius ir pasakojame apie juos vaikams. Tą 
dieną kaskart susimąstau, kas būtų, jei sa-
vo laisvės nebūtume gynę. Stebuklas, kaip 
beginklė tauta sugebėjo įveikti tokį galingą 
monstrą.

Sausio 13-oji jų akimis
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

aktorė saNdRa daukšaiTė-PeTRuLėNė (33):  
tragiški įvykiai sukrėtė senelius

Jei gerai pamenu, tie baisūs įvykiai dėjo-
si iš šeštadienio į sekmadienį. Žinau, kad tą 
naktį buvome kaimynų vestuvėse, todėl ne-
turėjome galimybės sužinoti, kas vyksta. Tik 
ryte seneliai įjungė televizorių ir pamatėme 
baisius vaizdus - šaudymus, tankus. Buvau 
per jauna, kad suprasčiau, kokia didelė trage-
dija įvyko, bet pamenu tą nerimą, iki šiol ma-
tau išsigandusius senelius ir save, stovinčią 
tarpduryje, žiūrinčią į televizorių ir girdinčią, 

kaip tėvai sako: „O kas dabar bus?“ Pamenu, 
praėjus porai savaičių, važiavome į Vilnių, 
mačiau tas vielines tvoras, vaikų piešinius.

Dabar taip pasitaiko, kad Sausio 13-ąją daž-
nai vedu įvairius minėjimo renginius, kur degi-
nami laužai ir šaudomos salvės. Kaskart susi-
mąstau, kas įvyko ir kodėl tai įvyko. Manau, kad 
tai kiekvienam turėtų būti svarbu. Ypač mūsų 
kartai, kuri visa tai matė ir jautė. O mūsų vai-
kams reikia tiesiog pasakoti apie tai ir kalbėti.
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Dainininkas EDgaras Lubys (31): 
degėme žvakutes ant lango

Kadangi tuomet buvau septynerių vai-
kas, nelabai supratau, kas iš tikrųjų vyksta. 
Pamenu, iš vakaro degėme žvakutes ant lan-
go, o tėvai nuolat per televizorių žiūrėjo ži-
nias, kurias pranešinėjo Eglė Bučelytė. Pa-
menu, kaip mama atkalbinėjo tėtį važiuoti 
su dviračiu iš Klaipėdos į Vilnių. Buvo nyku, 
šalta ir niūru. Naktį visus tuos įvykius pra-
miegojau, o kai pabudau, iš tėvų kalbų su-
pratau, kad vyksta kažkokie baisūs dalykai. 
Dabar jokių tradicijų tą dieną neturiu. Jaučiu 
nebent pareigą pamąstyti, dieną praleisti 
rimtyje, atiduodamas pagarbą nukentėjusie-
siems.

Operos solistas EDmunDas 
sEiLius (39): ėjome saugoti 
svarbių pastatų

Tuomet buvau kokių 15-16 metų pa-
auglys. Tai buvo laikotarpis, kai norėjosi 
viskam priešintis. Net mokykloje krėtėme 
įvairias išdaigas. Pavyzdžiui, išbėgdavau į 
kūno kultūros pamoką, nusipiešęs Vytį ant 
marškinėlių. Dėl tokių „pokštų“ teko ir 
pas direktorių ne vieną kartą pabūti.

Kadangi tuo metu gyvenau Marijampo-
lėje, kur buvo labai stiprus desantininkų ba-
talionas, tą dieną visi bijojo, kad kas nenu-
tiktų. Ėjome saugoti pašto ir kitų svarbių 
pastatų, žiūrėjome, kaip viskas baigsis. Lai-
mei, mūsų mieste situacija išsisprendė tai-
kiai. Dabar nieko ypatingo Sausio 13-ąją ne-
darau. Anksčiau tą dieną minėdavome tetos, 
kurios jau nebėra, gimtadienį, važiuodavome 
jos pasveikinti. Po tų įvykių viskas kiek pa-
sikeitė. Tą naktį žuvo mano mokyklos auk-
lėtojos sūnus, tad prisimindavome jį.

Tuo metu mes gyvenome netoli Šiaurės 
miestelio, tad labiausiai įstrigęs vaizdas buvo 
centro link gatvėmis važiuojantys tankai. Pui-
kiai pamenu ir Eglės Bučelytės žinias per 
televizorių, kai jai į duris beldė okupantai, o 
ji kažkaip laikėsi. Pati tuose įvykiuose neda-
lyvavau, nes tėvai neleido eiti prie Seimo. 
Bet prieš dieną buvau Spaudos rūmuose, nes 
jau tada buvau susijusi su radijo stotimi M-1. 

Bėgome žiūrėti, kaip viskas bus, nes ir ten 
jau traukė kareivių pulkai. Be abejo, buvo 
labai baisu. Draugai ir kaimynai ėjo prie Te-
levizijos bokšto.

Dabar kokių nors ypatingų tradicijų tą die-
ną neturime, bet jaučiame pareigą savo vai-
kams papasakoti, kas tai yra ir ką tai reiškia. 
Norisi, kad jie suprastų, kas nutiko, kuo tai 
galėjo baigtis ir kaip gerai dabar gyvename.

Televizijos laidų vedėja Livija graDauskiEnė (41):  
tėvai neleido eiti prie seimo
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Verslo žmonės

Sėkmės formulė pagal Ilją Laursą
Vienas žymiausių šių dienų Lietuvos verslininkų, investuotojas ir „GetJar“ įkūrėjas  
ILJa Laursas (38) už laimėjimus versle sulaukė tarptautinio pripažinimo ir daugybės 
prestižinių apdovanojimų. Nuolat skaitantis pranešimus didžiausiose telekomunikacijų 
konferencijose bei Harvardo, stanfordo, Berklio ir kituose žinomiausiuose pasaulio uni-
versitetuose, Ilja neseniai dalyvavo ir verslumą skatinančioje konferencijoje Lietuvoje 
„Verslas veža“, kurios metu pasidalino mintimis apie sėkmę ir gerovę. 
skaitytojams pateikiame keletą verslininko Iljos Laurso įžvalgų ir patarimų.

Šešiolikmetis gali uždirbti milijoną, 

tačiau nebaigęs mokyklos ir universiteto 

jis gyvenimo gerovės nepasieks. Mainyti 

gyvenimo kokybę vien į finansinę gerovę 

neverta. Išsilavinęs žmogus visai kitaip 

priima ir panaudoja gautą informaciją, visai 

kitaip viską supranta, o jo gyvenimas yra 

geresnės kokybės, kartu ir laimingesnis. 

Be to, neverta galvoti vien tik apie atskirų 

žmonių gerovę. Visuomenė, sudaryta iš 

neišsilavinusių individų, yra kokybiškai 

kitokia. Jei visuomenės nariai investuoja 

į savo gerovę, jie padeda ir kitiems visuo-

menės nariams. Todėl mokslas svarbus. 

Netgi jei 99 proc. žinių, įgytų mokslo įs-

taigoje, bus nepanaudota, studijuodami 

išmoksite disciplinos, lavinsite protą.

„Pasiduoti Pagundai 
uždirbti lengVą 
Pinigą neVerta“ 

   NAUDINGA. Ilja Laursas išleido knygą „Verslas naujai“, kurioje dalijasi patirtimi kuriant savo kompaniją, didžiausią      pasaulyje atvirą mobiliųjų aplikacijų platformą „GetJar“. Knygą galima atsisiųsti nemokamai internete verslasnaujai.lt.

„Visokių Profesijų 
atstoVai gali dirbti 
įVairius darbus“

Per pastaruosius metus verslas labai 
sparčiai keičiasi, o  panašu, kad akademikai 
perrašyti ir atnaujinti vadovėlių nespėja. 
Verslas yra forma, kuri gali suktis apie res-
toranus, mediciną, logistiką ir panašiai. 
Kalbant apie verslo esmę, galima išskirti 
tokias sritis kaip medicina, lotynų kalba ar 
panašiai, kur bazinė informacija iš principo 
nesikeičia ir programos universitetuose 
yra gana geros. Tačiau šiuolaikinės tech-
nologijos keičiasi kasdien ir studentui at-
ėjus studijuoti dėstoma medžiaga jau yra 
pasenusi. Būtent todėl svarbu suteikti stu-
dentui žinių, kaip surasti bei apdoroti in-
formaciją, lavinti struktūrinį mąstymą, 
bendravimo įgūdžius, o ne mokyti nusi-
stovėjusių, o kartais ir pasenusių tiesų. 
Viskas priklauso nuo pasirinktos srities.

„Verslas yra forma, 
bet ne esmė“

Išsilavinę žmonės nebūtinai žino, 
kaip panaudoti savo žinias, pritaikyti jas 
praktiškai ir sukurti gerovę. Problema 
ta, kad žmonės turi teorinių žinių, bet 
nebūtinai turi praktikos. Tyrimai rodo, 
jog  mokslinis daktaro laipsnis suteikia 
mažiau gerovės nei, tarkim, magistro. 
Disertacijas apsigynę asmenys dažniau 
yra linkę eiti mokslininko keliu, atliki-
nėti tyrimus. Tiesa, tai ne tik Lietuvos, 
bet ir visos Europos problema. Dary-
dami prielaidą, kad Europos ekonomika 
ir BVP yra labai panašūs į JAV, galime 
jas palyginti. Įvertinus sukurtą vertę 
pinigais, matyti ryškus JAV atotrūkis. 
Pusė viso pasaulio sukurtos vertės ati-
tenka būtent JAV, Europai lieka vos 
13 proc., ją lenkia ir Azija, kuri prie nau-
jos sukurtos vertės prisideda apie 
30 proc. Skaičiai iškalbingi. Verslą ku-
riantys asmenys turi suprasti, kad ir jie 
turi prisidėti prie šios problemos spren-
dimo. Kitaip tariant, reikia kurti savo 
aplinką, ne tik savo verslą. Neinvesta-
vus į Lietuvos gerovę, negalima tikėtis 
rezultatų. Kalbėdamas apie investicijas 
nebūtinai mintyje turiu finansus, taip 
pat kalbu apie laiką ir žinias. 

„diPlomas ar 
mokslinis laiPsnis 
geroVės neužtikrina“

Viena geriausių mokslo įstaigų, kurioje puikiai derinamos teorinės žinios ir prak-

tika - JAV esantis Stanfordo universitetas, kuriame mokėsi žinomiausi IT specialis-

tai. Čia kasmet mokslus kremta vos 5000 studentų. Tačiau, mano žiniomis, per  

2007-2011 metus minėto universiteto studentai sugebėjo pritraukti net 4,1 mlrd. 

dolerių privačių investicijų savo projektams komercializuoti, vadinasi, vidutiniškai 

jo studentai pritraukia 1 mlrd. dolerių rizikos kapitalo investicijų per metus. O kaip 

žinoma, finansavimas yra labai svarbus kuriant ir diegiant inovacijas, jis yra vienas 

iš jas apibūdinančių matų. Taigi, Stanfordo universitetą galima vadinti pažangiausia 

pasaulio ekosistema, kurioje sugebama investicijas, edukaciją, inovacijas, tyrimus 

ir kitus dalykus konvertuoti į galutinį ekonominį produktą, ant kurio užklijuojama 

kaina. Be to, per 30 metų šio universiteto studentai yra įkūrę 40 000 kompanijų, 

sukūrę 5,4 mln. darbo vietų ir didelę piniginę vertę Valstijoms. Stanfordo universi-

teto studentai, mano žiniomis, sukuria nuo 20 iki 30 proc. viso Amerikos BVP šian-

dien. Vadinasi, jame ne tik teikiamos teorinės žinios, bet ir mokoma jas pritaikyti ir 

kurti investuotojams patrauklius projektus bei verslus. 

„išsilaVinimas turi būti konVertuojamas į 

galutinį Produktą“

Gyvenimo patirtis rodo, kad galvojan-
tiems apie nuosavą verslą baigti būtent 
verslo vadybos ar ekonomikos studijų tik-
rai nebūtina. Visokių profesijų atstovai ga-
li dirbti įvairius darbus. Kaip matome, ir 
fizikai gali būti politikais. Pagrindinė uni-
versiteto ar mokyklos užduotis - išlavinti 
atmintį, suteikti bendravimo, informacijos 
rinkimo ir apdorojimo įgūdžių, struktūrinio 
mąstymo. O kalbant apie konkrečias veik-
las, kiekvienas žmogus reikiamą informa-
ciją turėtų susirasti savarankiškai išori-
niuose šaltiniuose - knygose, internete ir 
panašiai. Manau, kad šiuolaikinio profesi-
onalo žinias turėtų sudaryti 5 proc. infor-
macijos, gautos mokslo įstaigoje, ir 
95 proc., surinkti jo paties. Turint tokius 
skaičius visai nesvarbu, ar universitete 
žmogus studijavo istoriją ar fiziką.
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Parengė Eimantė Juršėnaitė

Verslo žmonės

Sėkmės formulė pagal Ilją Laursą

l Gimimo data: 1976 05 02
l Studijos: ekonomika (Vilniaus universitetas)
l Nuo 1999 m. I.Laursas įgyvendino daugiau nei 
10 sėkmingų projektų, tarp jų - didžiausia
Lietuvoje viešbučių rezervavimo sistema lithuanian-
hotels.com, mobilioji mokėjimo sistema „MicroPay“, 
mobiliųjų žaidimų studija „Midas Mobile“, trimatės 
fotografijos portalas geoglance.com
l 2004 m. įkūrė kompaniją „GetJar“
l Europos verslo laikraščių asociacija Ilją išrinko 
Europos metų vadovu
l „Wall Street Journal“ įtraukė į 25 ryškiausių 
Europos technologijų lyderių sąrašą
l Pasaulio ekonomikos forume Davose jis pelnė 
„Technologijų pionieriaus“ apdovanojimą
l Žurnalas „Time“ lietuvį pripažino vienu iš 
dešimties, kurie pakeis žmonijos ateitį
l Verslininkui įteiktas „Globalios Lietuvos“ apdovano-
jimas už laimėjimus verslo ir vadybos srityse

DOsJĖ

   NAUDINGA. Ilja Laursas išleido knygą „Verslas naujai“, kurioje dalijasi patirtimi kuriant savo kompaniją, didžiausią      pasaulyje atvirą mobiliųjų aplikacijų platformą „GetJar“. Knygą galima atsisiųsti nemokamai internete verslasnaujai.lt.

ReIkIa kuRtI Savo 
apLInką, ne tIk 
Savo veRSLą

ŠIuoLaIkInėS 
technoLogIjoS 
keIčIaSI kaSdIen 
IR StudentuI 
atėjuS StudIjuotI 
dėStoma medžIaga 
jau yRa paSenuSI

Edukacijos procesui labai padeda 
įvairios verslumo konferencijos, ypač 
organizuojamos pačių studentų. Joms 
besiruošdami daug analizuoja rinkas, 
renka naujus duomenis. Panašias kon-
ferencijas rengia ir Berklio bei Harvar-
do universitetai (JAV), o Lietuvoje to-
kių konferencijų trūksta. Nereikia gal-
voti, kad universitete išmokys ir paro-
dys, kaip ir ką gyvenime daryti. Pats 
jaunimas turi rodyti iniciatyvą ir mo-
kytis realiu laiku. Dažnai skaitau pas-
kaitas universitetuose.  Mane labai su-
žavėjo Berklio universiteto studentai. 
Bendraudamas su jais pastebėjau, kad 
jie apie rinką išmano daugiau nei kai 
kurie mano kolegos. Negalvodamas to-
kius jaunuolius samdyčiau. Tuo metu 
Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis 
taip plačiai nesidalijama, o tai neprisi-
deda prie bendros gerovės kūrimo.

„mokytis geriausia 
realiu laiku“

St
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r.
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stilius

Pašėlusi radijo stoties ZIP FM laidų vedė-
ja SIMona albavIčIūtė-bandIta (29) 
nusprendė, kad atėjo laikas mažai kam 
žinomą savo talentą pristatyti platesniam 
žmonių ratui ir į dienos šviesą paleisti 
moteriškų aksesuarų liniją -  
„Simona bandita design“.

Prieš penkerius metus iš namuose turėto 
vilnonio audinio Simona iškirpo formą, ją nau-
doja iki šiol. Vėliau skarą apsiuvo oda, todėl 
ji tapo ne tik šilta, bet ir graži. O kartą, sau-
godamasi nuo šalčio, aksesuarą perkėlė ant 
klubų ir suprato, kad šis daiktas gali būti bet 
kuo - sijonu, galvos apdangalu ar palaidine. 
Taip Simona atrado savo gebėjimą kurti ori-
ginalius aksesuarus. 

Pirmieji radijo laidų vedėjos kurti akse-
suarai, kaip pati Simona sako, skirti laisvai ir 
kūrybingai asmenybei. Jie prisitaiko prie kiek-
vieno žmogaus stiliaus, paros meto ir situa-
cijos, o svarbiausia - leidžia improvizuoti ir 
nešioti juos taip, kaip tinka ir tą akimirką no-
risi labiausiai. Pirmosios Simonos kolekcijos 
aksesuarai - odinės kojinės ir skaros. Mergi-
na sako, kad tai daiktai, kuriems nereikia nie-
ko, tačiau jie tinka prie visko. Kojinės ne tik 
prailgina kojas, bet ir jas puošia bei šildo. O 
ypatingo dizaino skara stebina improvizacijos 
galimybėmis ir atskleidžia jūsų kūrybingąją 
pusę.„Simona Bandita Design“ aksesuarų iš 
tikros odos, kašmyro skarų jau galima įsigy-
ti sostinės „Moustache Boutique“, o netru-
kus pradės veikti ir jos internetinė parduo-
tuvė „Simonabandita.com“.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Šilta ir stilinga

Radijo laidų vedėja Simona 
Albavičiūtė-Bandita neseniai pristatė 

pirmąją kolekciją bei savo prekės 
ženklą „Simona Bandita Design“

Simona Bandita pristatė kašmyro skaras ir  
odines kojines, tinkančias įvairiomis progomis  
ir prie skirtingų aprangos ansamblių
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Simona Bandita pristatė kašmyro skaras ir  
odines kojines, tinkančias įvairiomis progomis  
ir prie skirtingų aprangos ansamblių
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Mėgstančios šilumą ir komfortą gali džiūgauti - megzti vilnoniai drabužiai vėl grįžo į madą. Gar-
siausių dizainerių naujausiose kolekcijose 2015 metų žiemai neapsieita be megztų drabužių.

1. Sijono ir liemenės derinys
Ypač daug tokių modelių - Kalvino 
Kleino (Calvin Klein) naujausioje 
kolekcijoje. Prie sijono - ilga megzta 
liemenė, dar geriau, jei megzta ne tik 
liemenė, bet ir sijonas.
2. Megzta suknutė
3. Sezono favoritas - apsmukęs 
megztinis aukštu kaklu

4. Vienodi atspalviai ir audinių 
kontrastas
Sijono spalvą geriausiai rinktis pagal 
megztinio - jų atspalviai turėtų būti 
vienodi, tačiau faktūra - kontrastinga. 
Jei megztinis megztas iš storų pilkų 
siūlų, tai sijonas turėtų būti plonytis, 
pavyzdžiui, tiulio, bet taip pat pilko 
atspalvio.

keletas tendencijų

Kalvino Kleino 
(Calvin Klein) 
kolekcija

EPA-Eltos nuotr.

Karlo Lagerfeldo (Karl 
Lagerfeld) „Chanel“ kolekcija

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  9 21

StiliuS

Mėgstančios šilumą ir komfortą gali džiūgauti - megzti vilnoniai drabužiai vėl grįžo į madą. Gar-
siausių dizainerių naujausiose kolekcijose 2015 metų žiemai neapsieita be megztų drabužių.
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ŽvaigŽdės

- Bredai, kaip jaučiatės, būdamas ve-
dęs vyras?

- Puikiai! Ir visai ne taip, kaip tikėjausi. Juk 
man ir Andželinai atrodė, kad rengiame ves-
tuves vien dėl vaikų. Tuokiamės, nes vaikai 
labai to nori ir prašo. Buvome įsitikinę, kad 
oficiali registracija - tik popierėlis, mažai ką 
gyvenime keičiantis. Jau aš tai ir be to popie-
rėlio įklimpau tiek, kad giliau neįmanoma - 
šeši vaikai! (Juokiasi.) Bet, pasirodo, teisėta 
santuoka yra rimtas dalykas. Jaučiuosi tikrai 
vedęs vyras, ir šis pojūtis man labai patinka.

- Daugelis mano, kad jūsų medaus 
mėnuo keistokas - užuot ilsėjęsi, išvyko-
te filmuotis. Ką ten filmuotis - drauge su 
jauna žmona vaidinti sutuoktinių porą, 
kuri yra ties skyrybų riba... Išties kone 
beprotiškas sumanymas...

- Sakykit tiesiai - beprotybė! Mus su An-
dželina daugelis ir laiko bepročiais, neabejo-
kite. O aš pats vadinu šį medaus mėnesį „ne-
teisingu“. Tokia jau mes visais atžvilgiais 
„neteisinga“ šeimynėlė. Būtent taip leisti 
laiką po vestuvių - mūsų su Endži pasirinki-
mas. Savanoriškas. Niekas nevertė. Mes nu-
sprendėme mesti iššūkį patys sau ir pamė-
ginti šį iššūkį paversti pramoga. Filmo veiks-
mas vyksta Prancūzijos Rivjeroje, o filmavo-
me Maltoje. Salose labai gražu. Ir mūsų vai-
kams buvo smagu. Jie buvo su mumis visą 
laiką - mums tai iš principo svarbu.

- Jūs vežėtės vaikus ir į Londoną, kai 
Andželina vyko iš Didžiosios Britanijos 
karalienės rankų priimti garbės damos 
titulą už humanitarinę veiklą.

- Taip, Elžbieta mums suteikė retą gar- 
bę - leido visiems dalyvauti uždaroje ceremo-
nijoje po apdovanojimo Bakingamo rūmuose. 
Turiu prisipažinti, dar niekad nemačiau, kad 
mūsų vaikai elgtųsi taip tyliai ir ramiai. Dar 

vienas malonumas buvo stebėti, kaip jie daro 
reveransus, sveikina monarchę ir kreipiasi į 
ją „Jūsų Karališkoji Didenybe“. Buvo tiesiog 
nepakartojama.

- Pastaraisias metais nusifilmavote 
keliuose filmuose karo tema: „Negarbin-
gi šunsnukiai“, „Pasaulių karas Z“, o štai 
dabar suvaidinote labai žiaurioje dramo-
je apie karą „Įniršis“. Kuo karo tematika 
jus taip traukia?

- Visos šios istorijos unikalios, ir jose yra 
kažkas neįveikiamai patrauklaus - žmogaus 

elgesys ties pražūties riba. Tas filmas - apie 
realius karo siaubus. Arba tu nužudai, arba 
tave. Filmas „Įniršis“ - apie šaltą ir žiaurią 
tikrovę.

- Rodote vaikams savo filmus?
- Ne, daugiausia su jais žiūriu vaikiškus. 

Nebent vyriausiajam Medoksui jau parodau.

- Kaip jums pavyksta vaikams su-
teikti bent jau panašų į normalų gyve-
nimą, kai esate tokie nepaprastai garsūs 
tėvai?

Bredui Pitui patinka būti vedusiam
Kai jau daug kas nebetikėjo, kad garsiau-
sia Holivudo pora AndželinA  
džoli (Angelina Jolie, 39) ir BredAs  
PitAs (Brad Pitt, 51) kada nors susituoks, 
jie vis dėlto tai padarė. o dabar Bredas 
prisipažįsta, kad šis įvykis jo gyvenime 
daug ką pakeitė.

Mainyti jaunystę į 
išMintį ne taip jau 
ir blogai
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ŽvaigŽdės

- Mes su Endži stengiamės. Nuolatos ką 
nors sugalvojame. Pavyzdžiui, nepatikėsite, 
rengiame purvo mūšius - ir visi nuo galvos 
iki kojų išsipurviname. Mūsų namuose tvyro 
amžinas chaosas - nuo ryto iki nakties. O kai 
kada ir naktimis. Man patinka žaisti su vy-
resnėliais, kai mažesnieji nueina miegoti. 
Man tos valandos pačios brangiausios, kai 
jaučiu didžiausią pasitenkinimą gyvenimu. 
Jaučiuosi esąs turtingiausias žmogus pasau-
lyje nuo tada, kai tapau tėvu. Nuolatos neri-
mauju dėl vaikų - mus sieja neįtikėtinas emo-
cinis ryšys. Dėl vaikų jaudinuosi šimtą kartų 
daugiau negu dėl savęs. Tėvystė mane pakei-
tė visais atžvilgiais, aš tarsi pradėjau iš naujo 
gyventi.

- Nepavargstate nuo chaoso? Jūs dar 
įsigudrinate be pabaigos keliauti visi 
drauge...

- Kai turi šešetą vaikų - tai visada chaosas. 
Ir, aišku, tėvai nusiplūkia, pavargsta. Nesvar-
bu, namie ar ne namie. Man sekasi, nes ma-
no Andželina - nepavargstanti moteris. Ji tar-
si išvis nežino, ką reiškia pavargti. Ir visus 
savo energija užkrečia. O prie kelionių galima 
priprasti, jei tinkamai viską organizuoji. Vai-
kams tai geriausia mokykla, jie gauna su nie-
kuo nepalyginamos patirties. Todėl mes su 
Andželina visada imame vaikus drauge ir 
stengiamės rasti laiko supažindinti juos su 
vienos ar kitos šalies kultūra.

- Lengvai ištvėrėte savo 50-ąjį jubi-
liejų?

- Kai tik ta diena praėjo, pajutau paleng-
vėjimą. Supratau, kad dabar turiu užsiimti tik 
tuo, kas man turi gilią prasmę - juk laikas 
bėga greitai. Mainyti jaunystę į išmintį ne taip 
jau ir blogai. Jei atvirai, senatvės nebijau. Net 
ją sveikinu. Man tapo lengviau užsiimti kitais 
reikalais, nesusijusiais su karjera. Viskas ta-
po daug aiškiau, suprantamiau.

- Ar nekoketuojate, Bredai? Holivudo 
žvaigždei ir sekso simboliui pagal statu-
są dera bijoti senatvės.

- Na, taip, sekso simbolis... Seniai nusto-
jau kovoti su šia etikete. Anksčiau bandžiau 
įrodyti, kad aš rimtas aktorius, o ne sekso 

objektas, bet greitai supratau, kad tai bepras-
miška. Tuščias laiko gaišimas, mūšis pralai-
mėtas iš anksto. Jūs teisūs, Holivude daug 
dėmesio skiriama išvaizdai. Žmonės tiesiog 
pamišę dėl savo eksterjero - balti kaip perlai 
dantys, plastinė chirurgija, pasakiškai bran-
gūs drabužiai, kosmetika... Ir dėl šio pamiši-
mo daugelis pamiršta svarbiausius savo ir 
kitų gyvenimo dalykus. Supratau viena - be 
to, kad reikia ramiai žiūrėti į natūralų senė-
jimo procesą ir nuo jo nebėgti, reikia sau at-
sakyti į svarbiausią klausimą: ar turi dėl ko 
gailėtis? Galbūt prarasdamas jaunystę mai-
nais gauni daug daugiau?

- Jūs abu su Andželina nesinaudojate 
socialiniais tinklais. Andželina turi savo 
tinklalapį, bet ten tik oficiali informacija 
ir nuotraukos.

- Žinote, matau socialinių tinklų pranašu-
mą. Pavyzdžiui, galima akimirksniu reaguoti 
į kokius nors nesusipratimus arba neteisin-
gas, iš teksto ištrauktas citatas. Tarkime, iš 
interviu. Jei internetas būtų atsiradęs, kai 
buvau jaunas, būčiau tikrai pasinaudojęs so-
cialiniais tinklais, kovodamas už savo teises 
ir savo tiesą. Bet dabar neturiu nė menkiau-
sio noro net jaudintis dėl tokių niekų.

- Kartą sakėte, kad planuojate filmuo-
tis kuo rečiau. Tai tiesa?

- Taip. Man reikia labai rimtos priežasties, 
kad ilgam išvažiuočiau iš namų, mesčiau šei-
mą. Net neįsivaizduojate, kiek scenarijų ir pa-
siūlymų gaunu ir kiek kartų sakau „ne“. Žino-
te, šis trumpas žodis mūsų versle yra galin-

giausias. Jį labai sunku ištarti, bet būtina tai 
daryti, kad apsaugotum save, savo darbą ir 
karjerą, savo reputaciją. Aš visada šiuo atžvil-
giu buvau labai išrankus. Tai štai, nenoriu leis-
ti laiko filmavimo aikštelėje beprasmiškai - kol 
vaikai užaugs ir visam laikui paliks namus.

- Kas dar buvo posūkio taškas jūsų 
likime, na, išskyrus tai, kad tapote šešių 
vaikų tėvu ir Andželinos Džoli vyru?

- Tikriausiai kai likus kelioms savaitėms 
iki universiteto baigimo aš jį mečiau. Supra-
tau, kad noriu tapti aktoriumi. Sukroviau sa-
vo daiktus į mašiną ir išvykau į Los Andželą. 
Su trimis šimtais dolerių kišenėje. Aš tuomet 
padariau tai, ką norėjau. Ir dėl to nesigailiu.

- Sakykite, ar galite apibūdinti, kas 
yra laimė, ir pasakyti, kad esate visiškai 
laimingas?

- Man atrodo, kad šios sąvokos svarba yra 
smarkiai perdedama. Nesu įsitikinęs, kad ge-
rą gyvenimą galima apibūdinti žodžiu „laimė“. 
Mūsų egzistencija - tai nuostabių akimirkų ir 
nemalonumų, pergalių ir pralaimėjimų virti-
nė, ir, aišku, nuolatinė viltis, nuostabus lau-
kimas, kad bus geriau.

Bredui Pitui patinka būti vedusiam

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Tokia jau mes 
esame visais 
aTžvilgiais 
„neTeisinga“ 
šeimynėlė

Santuokos ceremonijoje 
dalyvavo visi 6 poros vaikai

EPA-Eltos nuotr.
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Užsienio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų 
apie braškančią Holivudo garsenybės Džor-
Džo KlUnio (George Clooney, 53) ir jo žmo-
nos žinomos britų teisininkės AmAlos AlA-
mUDin (Amal Alamuddin, 36) santuoką. Praė-
jusių metų rugsėjo pabaigoje Venecijoje iškėlę 
prašmatnias vestuves, šiandien jie esą nebepa-
našūs į tą laimingąją porą. Jų gyvenimas, pasak 
artimų porai šaltinių, dabar panašus į košmariš-

ką sapną - nuolatiniai kivirčai, pavydo scenos ir 
didžiausi nesutarimai dėl kūdikio. Aktorius jo 
labai norėtų artimiausiu metu, o ambicingoji jo 
moteris ketina dar keletą metelių palaukti. Bul-
varinėje spaudoje pasirodžiusių pranešimų apie 
būsimas skyrybas garsioji pora nekomentuoja ir 
atsitvėrė tylos siena. Tad kaip yra iš tikrųjų, 
nežinia. nors liaudies išmintis moko - nėra dū-
mų be ugnies.

Gerbėjai sveikina garsiąją serialo „Lie-
žuvautoja“ (Gossip Girl) žvaigždę BLeik 
LaivLi (Blake Lively, 27) ir jos vyrą aktorių 
Rajeną ReinoLdsą (Ryan Reynolds, 38), 
susilaukus pirmojo vaikelio.

Aktorė pagimdė anksčiau laiko, naujųjų 
metų išvakarėse, Bedforde. „Vaikelis atėjo į 
pasaulį anksčiau, tačiau visi yra laimingi ir 
sveiki“, - pasakojo porai artimas šaltinis.

Gerbėjai socialinio tinklo „Twitter“ pasky-

roje pradėjo aptarinėti aktorių naujagimį, ku-
rio lytis kol kas neatskleidžiama. Vartotojai 
spėliojo, kad kūdikis užaugęs bus tikras gro-
žio įsikūnijimas, visai kaip ir jo tėvai.

Aktorių pora susipažino filmavimo aikš-
telėje, kuriant juostą „žaliasis žibintas“ („The 
Green lantern“), o 2012 metų rudenį per 
privačią ceremoniją ištarė lemtingąjį „taip“.

B.laivli tai - pirmoji santuoka, o r.rei-
noldsui - antroji. Prieš tai garsusis aktorius 
buvo vedęs savo kolegę skarlet Johanson 
(scarlett Johansson).

Nėra dūmų be ugnies?

U2 atlikėjas Bono 
nebegalės groti gitara?

Gali būti, kad U2 atlikėjas Bono (Bono, 
54) po sunkios dviračio avarijos niujorke dau-
giau niekada negalės groti gitara. „Aš sveiks-
tu sunkiau nei manyta, - rašo atlikėjas savo 
grupės svetainėje. - neaišku, ar kada nors vėl 
galėsiu groti gitara“.

Bono praėjusių metų lapkritį niujorko Cen-
triniame parke virto nuo dviračio ir susižeidė 
ranką, petį, alkūnę ir veidą. „Aš nukritęs pra-
radau sąmonę ir neprisimenu nieko iki to laiko, 
kol atvykau į ligoninę - su iš odinės striukės 
styrančiu žasto kaulu“, - rašė atlikėjas.

Anot Bono, dar prireiks laiko, kol jis visiš-
kai pasveiks. Jis akcentavo kol kas daugiau 
jokių komentarų nepateiksiąs ir paskelbė tri-
mis titano plokštelėmis bei 18 varžtų sutvir-
tintos alkūnės rentgeno nuotrauką. sužeidi-

mai esą yra „gana sunkūs“. Jis dabar visas 
jėgas ketina skirti tam, kad iki naujo grupės 
koncertinio turo gegužės viduryje visiškai pa-
sveiktų.
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B.Laivli ir R.Reinoldsas  
susilaukė pirmojo kūdikio
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Užsienio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų 
apie braškančią Holivudo garsenybės Džor-
Džo KlUnio (George Clooney, 53) ir jo žmo-
nos žinomos britų teisininkės AmAlos AlA-
mUDin (Amal Alamuddin, 36) santuoką. Praė-
jusių metų rugsėjo pabaigoje Venecijoje iškėlę 
prašmatnias vestuves, šiandien jie esą nebepa-
našūs į tą laimingąją porą. Jų gyvenimas, pasak 
artimų porai šaltinių, dabar panašus į košmariš-

ką sapną - nuolatiniai kivirčai, pavydo scenos ir 
didžiausi nesutarimai dėl kūdikio. Aktorius jo 
labai norėtų artimiausiu metu, o ambicingoji jo 
moteris ketina dar keletą metelių palaukti. Bul-
varinėje spaudoje pasirodžiusių pranešimų apie 
būsimas skyrybas garsioji pora nekomentuoja ir 
atsitvėrė tylos siena. Tad kaip yra iš tikrųjų, 
nežinia. nors liaudies išmintis moko - nėra dū-
mų be ugnies.

ŽvaigŽdės
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Po sužadėtuvių ilgai nelaukė

Jungtuvės pirmadienį įvyko K.Dias na-
muose Beverli Hilse. Jose dalyvavo apie 100 
kviestinių svečių. Tarp jų buvo aktorės rys 
Viterspun (reese Witherspoon) ir Gvinet Pel-
trou (Gwyneth Paltrow).

K.Dias ir B.madenas, vienas grupės  
„Good Charlotte“ įkūrėjų, artimai bendravo 
nuo praėjusių metų gegužės. Pora susižadė-
jo prieš pat Kalėdas. savo išvaizda ir tatui-
ruotėmis išsiskiriantis B.madenas itin patin-
ka K.Dias mamai - dar neseniai ji tvirtino, 

kad tikisi, jog jis bus būtent tas žmogus, su 
kuriuo dukra susies savo gyveninmą. Taigi 
norai išsipildė.

Jiems abiem tai pirmoji santuoka. K.Dias 
anksčiau kelerius metus gyveno su kolegomis 
metu Dilonu (matt Dillon) ir Džaretu leto 
(Jared leto). Jos santykiai su atlikėju Džas-
tinu Timberleiku (Justin Timberlake) iširo 
2007-aisiais. B.madenas 2008 metais kelis 
mėnesius draugavo su vakarėlių liūte Peris 
Hilton (Paris Hilton).

Susituokė Holivudo žvaigždė Kameron DiaS (Cameron Diaz,42) ir rokeris  
BenDžiS maDenaS (Benji madden, 35).
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Šventinis maratonas baigėsi, tačiau dėl neatsakingos mitybos ir pakitusio dienos reži-
mo mūsų išvaizda atrodo blanki, praradusi  spindesį. Yra kelios gudrybės, kuriomis pa-
sinaudojusios greitai sugrąžinsime odai skaistumą, žvalumą ir sveiką išvaizdą.

Skubi pagalba odai

Kaukės
Dar viena priemonė odai atgai-

vinti - naminės maitinamosios ir drė-
kinamosios kaukės:

n 1 valgomąjį šaukštą cinamono su-
maišykite su ketvirtadaliu šaukšto malto 
muskato ir puodeliu medaus. Muskatas 
ir cinamonas turi uždegimą slopinančių 
savybių, o medus drėkina odą. Citrusinių 
vaisių kaukės nėra geriausias pasirinki-
mas toms, kurių oda sausa ir jautri, tačiau 
jos itin tinka norint spindinčios ir sveikos 
odos spalvos. Kovojant su ratilais ir pa-
burkimais po akimis, padės atšaldyti ar-
batos pakeliai ar agurko griežinėliai. 

n Bulvių tyrę sumaišykite su pienu, 
aliejumi ir kiaušinio tryniu. Šią masę reikia 
užtepti ant veido dar šiltą ir atsipalaiduoti. 
Po penkiolikos minučių nuplauti ramunėlių 
nuoviru. Ši kaukė tinka ir jautriai odai.

…oda nepakanka rūpintis tik iš išorės. Odos 
būklė priklauso ir nuo mitybos.
n Skumbrėje ir lašišoje gausu odai labai reikalingų 
riebalų rūgščių. Tai ypač pravartu turintiems sausą odą. 
Žuvį patariama valgyti maždaug 3 kartus per savaitę.
n Dėl saulės trūkumo organizme gaminasi 
mažai vitamino D. Šio odai būtino vitamino yra 
kiaušiniuose, pupelėse ir grybuose.
n Odai naudingų B grupės vitaminų yra žalios spal
vos daržovėse (špinatuose, lapiniuose kopūstuose, 
brokoliuose ir pan.), taip pat ruduosiuose ryžiuose.
n Ne veltui vitaminas E dažnai įeina į kremų sudėtį. 
Daug odos grožiui ir jaunystei reikalingo vitamino E 
yra geltonos, oranžinės ir raudonos spalvų daržovėse 
(morkose, paprikose ir pan.). Šiose daržovėse 
esančios medžiagos prisotina vidinius odos sluoks
nius ir sustiprina kolageno ląsteles. 

ar žinote, kad...

Vandens galia
n Jei nuo sauso patalpos oro odą ėmė 

tempti, perštėti - pagelbėti gali stiklinė 
vandens. Šaltą vandenį organizmas ab-
sorbuoja greičiau nei šiltus ar kambario 
temperatūros gėrimus, taigi po stiklinės 
vandens su ledukais pirmoji pagalba odą 
pasieks sparčiau, nei išgėrus puodelį 
karštos arbatos. Kas valandą ar dvi išge-
riant stiklinę vandens oda bus drėkinama 
iš vidaus ir atrodys geriau.

Ledukų magija
n Paslėpti nuovargį ir greitai atgaivinti 

odą galima pasigaminus kosmetinio ledo. 
Stikline verdančio vandens užplikykite sau-
ją bet kokių vaistažolių (ramunėlių, medet-
kų, kraujažolių, ugniažolių), po maždaug 15 
minučių antpilą perkoškite ir supilsčiusios 
į ledukų formeles užšaldykite šaldiklyje. 
Tokiu ledu labai naudinga patrinti veidą 
kiekvieną rytą, ir jo pilkšvą atspalvį pakeis 
rožinis, o tamsūs ratilai paakiuose taps be-
veik nepastebimi. 

n Išspauskite citrinos sultis ir sumaišy-
kite su 100 ml virinto vandens. Tuomet su-
tarkuokite vidutinio dydžio agurką ir iš tar-

kių išspauskite sultis. Sumaišykite su citri-
na ir vandeniu. Gautą skystį supilstykite į 
formeles ir dėkite į šaldytuvą sustingti. 

SPA vonioje
Bene labiausiai atpalaiduojanti ir 

įtampą mažinanti procedūra - ilgas pa-
simėgavimas šilta vonia. Tiesa, šis ri-
tualas naudingas ir odai: 

n Vonia su jūros druska puikiai toni-
zuoja ir suteikia jai naudingų elementų. 
Vietoj jūros druskos galima naudoti valgo-
mąją sodą arba magnio druską.

n Norinčioms glotnios ir švelnios odos 
puikiai tinka šis receptas: 1 puodelis ver-
dančio vandens, 3 puodeliai pieno miltelių 
ir 4 ramunėlių arbatos pakeliai. Viską rei-
kia suberti į šiltą vonią ir telieka mėgautis 

tikriausia detoksikuojančios vonios tera-
pija. 

n Įlašinusios kelis lašelius mėgstamo ete-
rinio aliejaus galėsite mėgautis aromaterapi-
ne vonia. Taip pat du puodelius šviežių mėtų 
ar pipirmėčių lapelių su stiebeliais galite už-
pilti keturiais puodeliais verdančio vandens. 
Uždenkite dangteliu, atvėsinkite ir supilkite 
nuovirą į atskirą indą. Įpilkite 1 arbatinį 
šaukštelį simondsijų aliejaus, 1 lašelį mėtų 
eterinio aliejaus, 5 lašelius mandarinų eteri-
nio aliejaus, 2 lašelius nerolio eterinio alie-
jaus. Visą šį mišinį supilkite į šiltą vonią. Pa-
gulėjusios tokioje vonioje jausitės atsigaivi-
nusios, atgavusios jėgas, žvalios.

grožio paletė
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Iš Latvijos kilusi dainininkė BaIBa  
SkurStenė-SerdIukė (30) jau spėjo 
pelnyti daugelio lietuvių simpatijas. Ji 
giriama ir už unikalų balso tembrą, ir už 
visuomet nepriekaištingą išvaizdą. Pa-
našu, kad jai pavyko atrasti aukso vidurį 
tarp natūralumo ir  kosmetikos. Baiba pa-
sakoja kas jai padeda išlikti žaviai ir labai 
moteriškai.

Harmonija

Kiekviena moteris, kuri save myli, turi 
rūpintis ir savo vidumi, ir išore. Tada vyraus 
vidinė harmonija. Esu scenos žmogus, tad 
gerai atrodyti itin svarbu. Aš pirmiausia rū-
pinuosi oda ir plaukais, kiek įmanoma sten-
giuosi juos tausoti. Kadangi plaukų nedažau, 
kirpykloje lankausi rečiau nei kitos moterys, 
tačiau pakankamai, kad plaukai atrodytų ge-
rai. Kai reikia procedūrų veidui, einu pas kos-
metologę. Ji man padaro veido kaukę ar taip 
mėgstamą masažą. Tiesa, ji sako, kad veido 
masažai lygina raukšles. Kol kas su ja ginči-
juosi, tačiau masažų neatsisakau, pasižiūrė-
siu, kiek jie veikia. (Šypsosi). Žinoma, puose-
lėjant grožį taip pat svarbu gerti daug vandens 
ir sportuoti.

alternatyvos

Esu išbandžiusi ir liaudiškų grožio prie-
monių: pieno voneles odai, kiaušinio kaukes 
plaukams ir panašiai. Vis dėlto manau, kad 
po apsilankymų grožio salonuose atrodau gra-
žiau nei pabandžiusi namų priemones. Žino-
ma, moterys, kurios neturi galimybės nueiti 
į saloną, tikrai gali atrasti veiksmingų recep-
tų, padedančių grožiui. Esu įsitikinusi, kad 
kiekviena plaukų stilistė rekomenduotų plau-
kus nakčiai tepti aliejais, labai atgaivinančiais 
sausus plaukus. Viena iš mano mėgstamiau-
sių priemonių „Loccitane“ kūno aliejus su 
migdolais. Tiesiog negaliu atsispirti jo kvapui 
ir tam pojūčiui, kuris išlieka juo pasitepus. 
Kiek teko išbandyti panašių priemonių, nė 
viena taip nepatiko, kaip ši.

Mažos apgaulės

Prieš koncertus tenka pasidažyti ryškiau, 
parinkti tinkamą akių makiažą ar lūpų dažus. 
Jei labai paryškinu akis, lūpas stengiuosi pa-
likti blankesnes ar atvirkščiai. Tačiau kai nė-
ra suplanuotų pasirodymų, dažausi nedaug. 
Mano vyras sako, jog geriausiai atrodau ryte, 
be jokio makiažo, tad kasdien mano grožio 
ritualai gana kuklūs - pasidažau blakstienas, 

lūpas patepu vazelinu, jei reikia,  užmaskuo-
ju kokį nors spuogelį. Kartais, jei noriu skais-
tesnių lūpų, lengvai patepu jas lūpdažiu, ta-
čiau tik šiek tiek, kad jos atrodytų natūraliai 
ir aplinkiniai nesuprastų, jog esu pasidažiusi. 
Juokauju, kad vyrai turi galvoti, jog moterys 
nesidažo, kuo jie mažiau žino ir mato, tuo 
geriau. Galima juos kiek moteriškai apgauti. 
(Šypsosi.) Net ir eidama į vakarėlį pasitepu 
kremu, užtepu ploną sluoksnį pudros, kiek 
pabrėžiu skruostus, pasidažau blakstienas ir 

šiek tiek paryškinu lūpas. Mano galva, svar-
bu atrodyti tvarkingai ir didelių gudrybių ne-
reikės. Pridėjus aukštakulnius, šlakelį kve-
palų ir šypseną visos atrodo stulbinamai. Pa-
vyzdžiui, kiekviena moteris gerai atrodys su 
išplautais plaukais, tada ir makiažas nereika-
lingas. 

Puslapius parengė Eimantė juršėnaitė

Redakcijos archyvo nuotr.

Baibos  
grožio paletė

aukso vidurys

n Kosmetikos priemonės, kurios visuomet rankinėje: „Egipto žemė“, lūpų blizgis ar balza-
mas, pudra ir kvepalai
n Kosmetikos priemonė Nr.1: „Loccitane“ 
aliejus kūnui su migdolais
n Kvepalai: vakarui - Montale „Wild Oats“, 
dienai - Chanel „Chance“ arba Dolce & Gabbana 
„L’imperatrice“

BaiBOs FavORiTai
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Reiškiniai, kai skeldėja ir šerpetoja lūpos, bū-
dingi cheilitui - lūpų uždegimui, kuris dažnai ap-
ima ne tik lūpas, bet ir odą aplink jas. Cheilitas 
dažnai pasireiškia esant blogam orui, stipriam 
vėjui, žemai temperatūrai. Jį išprovokuoja ir ža-
lingi įpročiai - rūkymas ir įprotis laižyti lūpas, jis 
gali prasidėti ir alergiškai reaguojant į lūpų dažus, 
lūpų pieštuką, pudrą.

Cheilitas gali būti susijęs ir su vitamino B2 trū-
kumu, taip pat vitamino A perdozavimu, kuris daž-

nai sukelia dermatitą. Susidūrus su tokia problema, 
svarbu prieš einant į lauką lūpas apsaugoti maitina-
maisiais kremais, kuriuose gausu augalinių aliejų, 
arba higieniniais pieštukais su vašku ir lanolinu, 
papildytais vitaminais. Jie neleis lūpoms išsausėti. 
Lūpų sausumą mažina ir uždegimą slopina kaukės 
su sėmenų ir burnočių aliejumi, taip pat kosmetika 
su riebaluose tirpstančiais vitaminais A, E, K, ala-
vijų ekstraktu. Jei lūpos trūkinėja ir lupasi odelė, 
prieš miegą galima pasidaryti druskos kompresą.

Lūpos skeldėja ir šerpetoja dažniausiai žiemą. Kodėl ir ką daryti?

n Gali būti, kad lūpas dirgina 
lūpų dažai arba kita kosmetika. 
Tai patikrinti padės paprastas 
testas. Užtepkite kosmetikos 
ant vidinės žasto pusės, ant 
viršaus užklijuokite pleistrą ir 
palikite parai. Jei oda paraudo 
arba niežti, vadinasi, priemonė 
jums netinka.

TesTas

n Nedidelį gabalėlį 
marlės arba vatos lapelį 
suvilgykite šiltu druskos 
tirpalu (1 arbat. šaukštelį 
druskos/0,5 l vandens) ir 
5-10 min. palaikykite ant 
lūpų. Paskui patepkite 
lūpas vazelinu arba riebiu 
kremu. Šią procedūrą  
darykitės savaitę.

Kompresas

Ką daryti, kad neskeldėtų lūpos?

Gražūs antakiai - tai išraiškingas žvilgsnis ir 
vykusiai išryškinamos akys. Kad ir kaip bū-
tų keista, šiuo metu ploną, tiksliai nubrėžtą 
antakių liniją keičia platūs, natūralūs ir net 
per vešlūs antakiai, kurie visai neseniai bu-
vo laikomi visiškai nemoteriškais.

Keičiasi mados

Anksčiau moterys stengėsi vengti „vyriš-
kų“ antakių, bet mūsų dienomis jie tapo mados 
dalimi. Praeityje viena iš populiariausių antakių 
linijų buvo tiesi, prasidedanti nuo tarpuakio ir 
brėžiama maždaug iki akies išorinio kampo, o 
paskui staigiai besileidžianti. Tokia linija veidui 
suteikia griežtumo ir akcentuoja skruostikau-
lius. Visos kino žvaigžės būtent taip modeliuo-
davo antakius. Mūsų dienomis antakių forma 

smarkiai pasikeitė. Mada visada yra nepastovi. 
Prieš 50 metų buvo vertinami išlenkti, aukštyn 
kylantys antakiai, o šiandien damos stengiasi 
juos priartinti prie akių, padaryti platesnius ir 
tiesius. Tokią išvadą daro Pietų Kalifornijos uni-
versiteto mosklininkai. Jie mano, kad dirbančios 
moterys nesąmoningai stengiasi antakiams su-
teikti vyriškesnę formą. Kad padarytų tokią 
išvadą, mokslininkams teko peržiūrėti daugybę 
moteriškų žurnalų nuo 1946 m. iki mūsų dienų 
su modelių ir aktorių nuotraukomis. Antakių 
forma, plotis ir vieta buvo matuojama su skries-
tuvu ir liniuote. Pasirodė, kad aukštai išlenkti 
antakiai buvo labai populiarūs ilgus metus. Šios 
mados pikas buvo 7-ąjį deš. Tuomet vyravo 
nuomonė, kad tokie antakiai moteris jaunina.

Charakterį pagal antakius apibūdino 
ir Aristotelis

Šiandien madingi žemi ir platūs antakiai, 
panašiai kaip Demi Mur (Demi Moore). „Jei 
tikėsime šiuolaikiniais mados žurnalais, idea-
lūs moters antakiai palaipsniui žemėja ir pla-
tėja, todėl panašėja į vyriškus, - rašo tyrinė-

tojai. - Iš dalies tai paaiškinama didėjančiu 
vyrų ir moterų paritetu darbo vietoje. Kadan-
gi antakių forma dabar gerokai mažiau mote-
riška, daug svarbesnis tampa jų blizgumas 
(gebėjimas atspindėti šviesą) arba vešlumas“. 
Pakito ne tik forma, bet ir antakių atspalvis - 
jie tamsėja. Kaip žinoma, išvaizda atspindi 
žmogaus charakterį. O antakiai nėra nereikš-
mingiausia detalė, atskleidžianti vidinį pasau-
lį. Jau Aristotelis rašė: „Tie, kieno antakiai 
suaugę - rūstūs. Kieno linksta žemyn ties 
nosimi ir kyla ties smilkiniais - atlapaširdžiai. 
Tiesūs žmogaus antakiai rodo romų chartak-
terį, esantys arti nosies šaknies - niurgzlumą, 
žemi antakiai - pavydumo požymis“.

Žinoma, mūsų laikais tai skamba absurdiš-
kai, bet antakiai išties gali kai ką papasakoti apie 
žmogų. Ir tankūs, tarsi išpešioti tik tarpuakyje, 
antakiai tapo madingi ne šiaip sau. Tankių ir 
tamsių kūno plaukų augimą lemia vyriškas hor-
monas testosteronas. O platūs antakiai tik pa-
brėžia vyriškus charakterio bruožus - valingumą 
ir ištvermingumą. Ko gera, būtent šių savybių 
reikia šiuolaikinėms moterims.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

grožio paletė

Antakiai išduoda visas paslaptis

Šiandien madingiausi natūraliai vešlūs  
ir platūs antakiai - tokie kaip modelio 
Karos Delevin (Cara Delevingne) 

Demi Mur (Demi Moore)
EPA-Eltos nuotr.
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Turiu, bet svajoti juk galima apie daug da-

lykų, tačiau nereiškia, kad jie visi tikrai yra bū-
tini kasdien, realiame gyvenime. Galbūt kada 
nors turėsiu ir tą išsvajotąjį baltą džipą. Man pa-
tinka kelių markių automobiliai - tai „Range Ro-
ver Evoque“, „Porsche“ markės džipai. Tačiau 
man tikrai puikiai tinka ir dabartinis mūsų šeimos 
automobilis. Svajonės dar gali luktelėti. 

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- Nemanau, kad esu patyrusi tokią situa-
ciją. Vairuoju gana atsargiai, tad iki šiol pavyko 
išvengti ir avarinių, ir ekstremalių situacijų.

- Nepavadintumėte savęs greičio mė-
gėja?

- Nevažinėju labai greitai, kelyje nesu iš 
tų, kurie pameta galvą dėl greičio. Tačiau ne-
su ir iš tų, kurie važiuoja per lėtai ir stabdo 
eismą kitiems. Man tiesiog patinka važiuoti 
ramiai, be streso, klausant geros muzikos. 
Važiavimas man yra malonumas.

- Kur jums važiuoti smagiausia?

- Man labai patinka važinėtis Vilniuje, šis 
miestas tikrai gražus, yra į ką pažiūrėti. O kai 
bus galimybė atsikvėpti nuo darbų, su vyru 
Sandžiu (buvęs Latvijos rinktinės krepšinin-
kas, dabar dirbantis „Lietuvos ryto“ koman-
dos trenerių štabe - red.past.) leisimės į ke-
lionę po Europą automobiliu kelioms savai-
tėms. Tuomet, tikiuosi, ir atrasime kelių bei 
vietų, kur važiuoti gražu ir malonu.

- Kokius reikalavimus keliate rinkda-
masi naują automobilį?

- Na, aš tikrai nesirenku automobilio vien 
tik pagal spalvą, nors mano mėgstamiausia - 

 Rūta Buškevics: 
„Važiavimas man yra malonumas”

Maestro Gintaro Rinkevičiaus dukra pianistė Rūta Buškevics (30) dama ne tik gyvenime, bet ir prie vairo. Rūta sako niekuomet  
nerizikuojanti ir nevažinėjanti per dideliu greičiu, nemėgstanti kelių erelių ir niekuomet nesileidžianti į jokias provokacijas.  
Pasak moters, vairuoti reikia atsakingai ir išmintingai. O jai pačiai labiausiai patinka vairuojant grožėtis vilniaus vaizdais ir  
klausyti geros muzikos.
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perlo baltumo spalva. Kadangi aš manau, kad 
automobiliai yra gana vyriškas dalykas ir vy-
rai apie juos nusimano geriau, darbą išrinkti 
man automobilį patikiu savo vyrui. Vieninte-
liai mano reikalavimai, kad automobilis būtų 
ekonomiškas ir patogus. Man patinka važiuo-
ti šiltai, aukštai, kad viską matyčiau. (Šypsosi.) 
O visi tie dalykai apie variklį, galią ir panašiai 
man nieko nesako, bet mano vyras apie tai 
puikiai nusimano. Tiesa, vis tiek nenorėčiau 
vairuoti automobilio, jeigu jis man būtų ne-
gražus ir nepatiktų jo dizainas. 

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Net ir pavojingoje situacijoje stipriai ne-
rizikuočiau. Apskritai nesinori rizikuoti kely-
je, vairuoti reikia atsakingai. Taip pat niekuo-
met nesivelčiau į kokias nors provokacijas 
lenktyniauti ar aiškintis santykius. Juk būna, 
kad kas nors nepasidalija vietos aikštelėje ar 
panašiai. Nematau prasmės tą daryti. Man 
keista ir nesuprantama, kodėl kai kurie žmo-
nės taip elgiasi. Prie automobilio vairo turime 
būti išmintingi.

- Rodikliai, pagal kuriuos nuspren-
džiate, kad prieš jus važiuoja prastas vai-
ruotojas?

- Prastas vairuotojas iš tolo matyti. (Juo-
kiasi.) Pastebiu gatvėse labai neprotingų vai-
ruotojų, neatsakingų, kurie tikrai gali sukelti 
nemažai nesaugių, avarinių situacijų kitiems 
eismo dalyviams. Man nepatinka, kai apskri-
tai yra pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės, 
nesvarbu, ar tai būtų posūkių nerodymas, 
greičio viršijimas ar besaikis nardymas eismo 
juostomis. Kai kurie vairuoja tikrai agresyviai 
ir kvailai.

- Gėdingiausias epizodas jūsų vaira-
vimo istorijoje?

- Pamenu, kitados nusipirkau sportinį 
gražų, šviesiai mėlyną automobilį, turintį 
mechaninę pavarų dėžę, ir buvau šiuo savo 
pirkiniu labai patenkinta. Žiemą su tokia 
tikrai nebuvo labai patogu važinėti, tačiau 
man jis vis tiek patiko. Deja, po vieno pasi-
važinėjimo supratau, kad daugiau nebenoriu 

vairuoti automobilio, turinčio mechaninę 
pavarų dėžę. Vieną kartą Vilniuje, važiuo-
jant į J.Basanavičiaus gatvės kalną, kažkas 
užstrigo ir niekaip negalėjau užvažiuoti į 
kalną, automobilis vis užgesdavo. Sustojau 
tiesiog viduryje gatvės. Pamenu, mane len-
kė visi automobiliai, o aš tuo metu baisiai 
nesmagiai jaučiausi. Viskas, dabar vairuoju 
automobilį, kurio pavarų dėžė automatinė, 
kad daugiau nereikėtų patirti tokių situaci-
jų. (Šypsosi.) Žmonės nėra supratingi, jie 
pyksta, signalizuoja ir nežinia, ką galvoja, o 
man tuomet juk buvo bėda, maža kas galė-
jo nutikti.

- Kokius išskirtumėte pagrindinius 
vyrų ir moterų vairavimo skirtumus?

- Emocijos ir susikaupimas. Apskritai ma-
nyčiau, kad geresni vairuotojau galbūt yra 
vyrai. Net jei jie vairuoja ir kiek agresyviau, 
kritinėse situacijose jie geriau susikaupia, 
įjungia šaltą protą. O moterys neretai būna 
emocingos, išsiblaškiusios ir tai gali trukdy-
ti reikiamu momentu priimti teisingą spren-
dimą, kuris padėtų išlaviruoti sunkioje situ-
acijoje.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Manau, kad pati esu toliausiai nuvažia-

vusi tik iki Estijos.

- Gal turite talismaną ar kitą daiktą 
automobilyje, be kurio nepajudėtumėte 
iš vietos? 

- Neturiu jokių talismanų ir nesu iš tų 
žmonių, kurie labai tiki prietarais.

Ratai

 Rūta Buškevics: 
„Važiavimas man yra malonumas”

l Šiuo metu vairuoja: „Nissan Qashqai“

l Svajonių automobilis: baltas džipas, patinka 

kelios markės
l Eismo įvykių skaičius: 0 

l Vairavimo stažas: 12 metų

l Dažniausias prietaras: nėra

l Gražiausia automobilio spalva: perlo balta 

Dosjė

Rūta Buškevics vairuoja 
jau 12 metų ir dar nėra 
padariusi avarijų ar kitų 
rimtų nusižengimų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

1.  seksas padeda sumažinti įtampą, 
malšina stresą.

Tai vienas iš daugelio paplitusių mitų, ku-
rį galima paneigti. Labiausiai klaidina žmones 
tai, kad mylintis išsiskiriantys laimės hormo-
nai endorfinai padeda žmogui jaustis malo-
niau. Tačiau laimės hormonai išsiskiria ne tik 
mylintis. O ir mylėjimasis turi kur kas dides-
nę paskirtį nei sumažinti fiziologinę įtampą 
individui. Poroms, kurios išgyvena konfliktus, 
žmogui, kuris turi rimtų problemų, rekomen-
duojama kurį laiką nesimylėti, nes veltui 
švaistoma energija, kurios reikia mobilizuotis 
ir įveikti sunkumus, iššūkius. Silpnos valios 
žmonės, nepasiruošę iškęsti šokių tokių ne-
patogumų, išgyventi įtampą, siekia kuo grei-
čiau atsipalaiduoti. Bet įtampa sveikam žmo-
gui labai reikalinga. „Vienas geriausių spren-
dimų, ką gali žmogus daryti, kai jam kas nors 
nesiseka, tai padėti kitiems, rūpintis kitais, 
t.y. save tarsi atidėti į šoną. Tuomet sąmonė 
mažiau koncentruojasi į asmeninę nesėkmę, 
problemą, nurimsta emocijos, atsiranda gali-
mybė pažvelgti į savo sunkumus iš šalies, iš 
didesnio nuotolio, tuomet ir išeitis matoma 
geriau“, - sakė R.Želionienė. Pasak psicholo-
gės, jau seniai žinoma, kad įtampą bei stresą 
labiausiai malšina įvairūs kvėpavimo prati-
mai, aktyvi fizinė veikla gryname ore, ir ne 
tik. Taip pat joga, meditacija, pasikalbėjimas 

su dvasiniais mokytojais, išmintingais žmo-
nėmis, draugais. Įprotis malšinti su seksu 
nesusijusį stresą ar įtampą seksu iškreipia 
požiūrį į intymų dviejų žmonių gyvenimą, 
skurdina vyro ir moters tarpusavio santykius, 
formuoja primityvius įpročius, o žmogus ga-
li gyventi kur kas sąmoningiau. Labai sparčiai 
mylėjimasis daromas tiesiog instrumentu pa-
togiai gyventi. Svarbu žinoti, kad vyrai savo 
prigimtimi nėra ištvirkę, jie tiesiog vyrai ir 
prioritetas skiriamas fizinei sričiai. Štai kodėl 
stiprus vyras yra tas, kuris geba gyventi su-
silaikydamas. Sakoma, kad vyrą, kuris valin-
gas, stiprus, nesivadovauja emocijomis, mo-
teris „užuodžia“, gerbia, vertina, brangina. 
Sąmoningesni vyrai suvokia, kaip jie gali 

transformuoti savo seksualinę energiją ir ko-
kia tai didelė jų galia.  

2. seksas gali pakeisti kitą fizinę 
veiklą, degina kalorijas.

Dauguma žmonių jau nebesuvokia, kad vi-
savertis mylėjimasis reikalauja psichinės, fizi-
nės ir dvasinės energijos. Mažai kas susimąs-
to, susižino apie tikrąją mylėjimosi prasmę. 
„Žmogus disponuoja viena energija ir ją trans-
formuoja įvairioms veikloms atlikti. Štai kodėl 
sportininkai susilaiko ar bent stengiasi susi-
laikyti nuo mylėjimosi prieš jiems svarbias 
varžybas ar rungtynes. Energiją reikia pirma 
sukaupti, gerai jaustis, būti sveikam, tuomet 

Begales kartų bent viena akimi matydami ir viena ausimi  
klausydami esame girdėję krūvas patarimų ir priežasčių,  
kodėl seksas gerina mūsų gyvenimą, sveikatą ir net miegą.  
Rodos, tai bene geriausias vaistas nuo visų ligų. „Laisvalaikis“  
pasidomėjo, ką apie tai mano psichologė Ramunė ŽeLionienė. 
Kokią įtaką daro seksualizuojama aplinka žmogui?  
Pasak psichologės, tokių mitų yra nemažai. Kokie jie?

Labiausiai paplitę mitai apie seksą (1)
Psichologė 
Ramunė 
Želionienė

Psichologijos kodas
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galima mėgautis intymiu gyvenimu. Savaime 
suprantama, kad normaliu atveju žmogus ne-
gali to daryti dažnai. Taigi, jei norite aktyviai 
pajudėti, eikite pajudėti. O jei norite apdova-
noti save ir savo partnerį ypatingu suartėjimu, 
skirkite laiko mylėjimuisi“, - patarė psicholo-
gė. Juk mylėjimasis ne gerina santykius, o 
sutvirtina ir taip stiprią sąjungą, leidžia vyrui 
ir moteriai apsikeisti energijomis.

3.  seksas normalizuoja spaudimą, 
gerina širdies darbą ir stiprina 

          imunitetą.

Tai yra klaidingas įsitikinimas. „Spaudi-
mą normalizuoja kvėpavimas, meditacija, 

atsipalaidavimo pratimai, joga, sveika mity-
ba, sugebėjimas greitai įveikti stresą, susi-
laikymas nuo žalingų įpročių, padorus šei-
myninis gyvenimas, pastovus dienos reži-
mas, aktyvus gyvenimo būdas, sporto ir 
darbo darna. Spaudimą normalizuoja visa 
tai, kas spaudimo nesutrikdo. Imunitetą sti-
prina tai, kas jo nesilpnina. Nėra tyrimų, 
patvirtinančių, kad tie, kas reguliariai my-
lisi, serga mažiau. Bet yra tyrimai, patvir-
tinantys, kad tie, kas nuolat stiprina savo 
imunitetą, rūpinasi savęs sveikatinimu, ser-
ga rečiau, yra labiau patenkinti savimi, gy-
venimu“, - mitą paneigė R.Želionienė. Bū-
tent tokie psichologiniai parametrai skatina 
organizme gamintis antikūnius, kurie pade-

da, reikalui esant, kovoti su ligomis, perša-
limu ir pan. Nepainiokime priežasčių su 
pasekmėmis. Nerekomenduojama mylėtis 
tada, kai sveikata sušlubavo, nes organizmui 
reikia jėgų kovoti. Specialistė tvirtina, kad 
mylėdamiesi mes jėgas atiduodame, todėl 
mylėjimasis niekaip negali stiprinti imuni-
teto. Lygiai taip pat, kaip ir nevalia mylėtis 
su vyresnio amžiaus žmonėmis, nes jie tie-
siog rizikuoja savo gyvybe. Žmogus turėtų 
paisyti savo amžiaus ir adekvačiai gyventi. 
Taip yra sveikiausia.

4. seksas padeda  
išlikti jaunam.

Šio laikmečio didžiulė bėda - žmogus 
nenori pasenti. Išvystyta galinga industrija 
tam, kad žmogus, nepaisant jo tikrųjų me-
tų, atrodytų jaunesnis, galėtų daryti tai, ką 
darė jaunystėje. Kiekvienam yra laikas gim-
ti, subręsti, sukurti šeimą, auginti vaikus, 
pasitarnauti ne tik šeimai, garbingai pasen-
ti ir susitaikyti su įprastu kūno senėjimu, 
kuris nieko neturi bendro su sielos amži-
numu. Atkreipkime dėmesį į reklamas: jo-
se žmogus gyvena vieną kartą, todėl skati-
namas pasiimti iš gyvenimo viską. Bet tai 
yra tik materialūs turtai. „Tyrimai įrodo, 
kad laimingiausi žmonės tie, kurie paiso 
savo gyvenimo tėkmės, paiso savo prigim-
ties. Laimei, dar sutinkame senolius, kurie 
mielai leidžia laiką su anūkais, vis dažniau 
skiria laiko savo artimiesiems, vaikams, 
anūkams, kūrybai, mąstymui, gamtai, že-
mei, bitėms, gėlėms ir t.t. Keistai atrodytų 
išminčiai, kuriems rūpėtų pasismaginti su 
jaunomis gražuolėmis. Lygiai taip pat keis-
tai atrodo jaunos merginos, kurios atrodo 
taip, tarsi ieškotų partnerių vienam kartui, 
net ne vienai nakčiai. Seksas tampa kaip 
pasekmė to gyvenimo būdo, kuris labai 
sparčiai tapo itin populiarus: sočiai paval-
gyti, intensyviai pašėlti, nejausti saiko ir 
savęs nestabdyti. Taip elgdamasis gali ir 
nesužinoti, su kuo ir kaip dažnai dalyvauji 
savęs „jauninimo“ procedūrose, kokia yra 
kilusi grėsmė nužmogėti. Seksas nepadeda 
išlikti jaunam“, - aiškino psichologė.  Štai 
kodėl labai svarbus yra ne tik suaugusiųjų, 
bet ir vaikų švietimas. Ir ne joks lytinis, o 
švietimas apie žmogų, jo esmę, paskirtį ir 
gyvenimo tikslus. Pasak R.Želionienės, 
ankstyvas lytinis švietimas daro didžiulę 
žalą augančiam žmogui, iškreipia vertybes, 
suniveliuoja moteriškos ir vyriškos prigim-
ties unikalumą.

Labiausiai paplitę mitai apie seksą (1)

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Psichologijos kodas
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KASA. Kasų mėgėjos - ir klasikinių „iki juosmens“, ir įvai-
riausių „pynių“ - paprastai būna labai savarankiškos, retai 
liūdi, likusios vienos. Merginos ir moterys, plaukus pinan-
čios į kasas, dažniausiai geba labai susikaupti siekdamos 
tikslo. Tos, kurios mėgsta kietai suveržtas kasas, pasižymi 
uždaru būdu, o mėgstančios įvairias žaismingas kasytes yra 
atviresnės pasauliui ir labiau mėgsta bendrauti.

ARKLIO UODE-
GA. Tokios šukuo-
senos mėgėjos - am-
bicingos ir tiesaus 
būdo. Jos yra prag-
matiškos ir atvirai 
siekia tikslo. Tokios 
moterys yra nuolai-
džios bendraudamos 
su aplinkiniais, o bui-
tyje - ūkiškos, joms 
sąvoka „šeima“ yra 
šventa, santykius su 
artimaisiais grindžia 
meile ir harmonija. 
Moterys, plaukus ri-
šančios į uodegą, 
nepaprastai myli vai-
kus, būna išmintin-
gos, kantrios ir rū-
pestingos mamos.

Psichologijos kodas

Šukuosena ircharakteris

Kasytės, uodegos, palaidi plaukai, berniokiška šukuosena... 
Pasirodo, moterų šukuosenos gali daug papasakoti apie  
„savininkės“ charakterį. Žinoma, daugelis gražiosios lyties 
atstovių mėgsta eksperimentuoti su plaukais ir neretai  
keičia šukuosenas, kirpimo formą, plaukų ilgį,  
bet ir charakteris kai kada kai kuo  
pasikeičia... Beje, čia kalbėsime  
būtent apie mėgstamą, dažnai  
pasirenkamą šukuoseną. 
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ARKLIO UODE-
GA. Tokios šukuo-
senos mėgėjos - am-
bicingos ir tiesaus 
būdo. Jos yra prag-
matiškos ir atvirai 
siekia tikslo. Tokios 
moterys yra nuolai-
džios bendraudamos 
su aplinkiniais, o bui-
tyje - ūkiškos, joms 
sąvoka „šeima“ yra 
šventa, santykius su 
artimaisiais grindžia 
meile ir harmonija. 
Moterys, plaukus ri-
šančios į uodegą, 
nepaprastai myli vai-
kus, būna išmintin-
gos, kantrios ir rū-
pestingos mamos.

Psichologijos kodas

KUODELIS. Aukštų kuodų 
mėgėjos (nepriklausomai nuo 
kuodo gabaritų) - ryškios, 
temperamentingos prigim-
ties, labai mėgstančios bend-
rauti ir triukšmingos, bet ar-
timų draugių paprastai turi 
nedaug. Jos visada stengiasi 
išsiskirti iš minios, dažnai pa-
sižymi aprangos ir elgsenos 
ekstravagantiškumu. Tos, 
kurios plaukus suka į kuodą 
ant pakaušio, yra labai kūry-
bingos, tačiau kūrybinį po-
tencialą ne visada išnaudoja 
dėl žemos savivertės, kuklu-
mo arba drovumo. Mėgstan-
čios „mazgus“ ant sprando 
dažnai būna nervingos ir ne-
retai turi daug kompleksų.

Šukuosena ircharakteris

TRUMPŲ PLAUKŲ ŠUKUOSENA. Tokią 
šukuoseną renkasi energingos ir labai nepriklau-
somos moterys, pratusios gyventi pagal savo 
taisykles, nekreipdamos dėmesio į aplinkinius 
ir svetimą nuomonę. Jos pasižymi geru humoro 
jausmu ir intelektu. Asimetrinė šukuosena - 
trumpa arba pusilgė - rodo energingą, gyvą šei-
mininkės charakterį, tokios moterys daug dė-
mesio skiria savo išvaizdai ir tualetams bei mėgs-
ta koketuoti su priešingos lyties atstovais.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

ILGI PALAIDI PLAUKAI. Tokia šukuo-
sena išsiskiria jautrios prigimties moterys. 
Ant veido krentančias sruogas jos intuity-
viai naudoja kaip apsaugą nuo aplinkinio 
pasaulio. Moterys su ilgai tiesiais plaukais 
paprastai būna kilusios iš konservatyvių 
šeimų, kurių tvarką stengiasi pritaikyti sa-
vo šeimose. Jei plaukai 
banguoja, garbanojasi, 
tai rodo flirto, triukš-
mingų kompanijų, 
ryškių įspūdžių po-
mėgį. Ir net jei to-
kia moteris atro-
do šalta, būkite 
tikri, kad joje 
tupi „vel-
niūkštis“.

EP
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Grožio kodas

Gražuolės iš 88 šalių jau  
renkasi Majamyje (Florida, JAV), 

kur prasidėjo pasiruošimas  
grožio konkursui  

„Mis Visata 2014“. Gražiausia  
visatos mergina bus išrinkta 

sausio 25 dieną vyksiančiame 
konkurso finale. 63 kartą  
organizuojamame grožio  

konkurse Lietuvai atstovaus  
devyniolikmetė vilnietė Patricija 

Belousova, grožio konkurse  
„Mis Lietuva 2014“ tapusi  

pirmąja vicemis ir taip  
iškovojusi teisę dalyvauti  
tarptautiniame konkurse  

„Mis Visata“.

„Mis Brazilija“ Melisa GurGel (Melissa 
Gurgel) ir „Mis Kosovas“ artnesa 
KrasniGi (artnesa Krasniqi)

„Mis austrija“ Džulija FurDi (julia 
Furdea) ir „Mis australija“ teGan 
Martin (tegan Martin)

„Mis indija“ NojoNita 
lod (Noyonita lodh)

Gražuolių desantas Majamyje

„Mis Filipinai“ Mari 
DžeN lastiMosa  
(Mary jean lastimosa)
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„Mis Peru“ HiMena  
esPinoza (Jimena espinosa)

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

„Mis Panama“ JoMatsi Hazlevud 
(Yomatsy Hazlewood)

Grožio kodas

„Mis indonezija“  
elvYra devineMira 
(elvira devinamira)

„Mis angola“  
zuleika vilson 
(zuleica Wilson) ir 
„Mis tailandas“  
PiMbonkod  
Čankau (Pim-
bongkod Chankaew)

„Mis vengrija“  
Henrieta kele-
Men (Henrietta  
kelemen) ir „Mis 
Jav“ nija SanČeS 
(nia sanchez)
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Ant namo sienos vienoje Ukrainos sos-
tinės Kijevo gatvėje atsirado įspūdingas 
meno kūrinys, pavadintas „Ukrainos atgi-

mimas“. Jo autoriai - prancūzų menininkas 
Žuljenas Malanas (Julien Mallan) ir ukrai-
nietis Aleksejus Kislovas.

Mažas giMstaMuMas - 
grėsMė JaponiJos 
ekonoMikai

Praėjusiais metais Japonijoje gimė 
vos daugiau kaip 1 mln. naujagimių, 
rodo šalies vyriausybės pateikiami nau-
jausi duomenys. Tokie skaičiai laikomi 
mažiausiais kada nors užregistruotais, 
jie taip pat rodo, kokia nedidelė pažanga 
pasiekta šaliai kovojant su neigiamais 
demografiniais rodikliais.

Japonijos sveikatos ministerija nu-
rodo, kad 2014 metais mirė 1,269 mln. 
gyventojų, todėl natūralusis populiacijos 
nuosmukis sudaro 268 tūkst.

Besitraukianti šalies populiacija jau 
kelia nerimą aukščiausiems Japonijos pa-
reigūnams. Tokia tendencija grasina rim-
tai smukdyti ekonomikos augimą, nes 
darbuotojai nebeišgalės išmaitinti didė-
jančio senyvo amžiaus gyventojų skai-
čiaus. Daugiausiai pareigūnai dėl susi-
dariusios situacijos kaltina tris veiksnius: 
smukusį santuokų skaičių, motinystei ne-
palankią įmonių politiką ir Japonijos nei-
giamą požiūrį į imigrantus. Niūriausios 
prognozės nurodo, kad Japonijos populia-
cija per ateinančius penkis dešimtmečius 
gali sumažėti maždaug trečdaliu.

Vyriausybė siekia skatinti gimstamu-
mą reformomis, dirbančioms motinoms 
teikiančiomis daugiau vaiko priežiūros 
galimybių. Taip bandoma šiuo metu re-
gistruojamą vienai moteriai tenkantį 
vaikų skaičių didinti nuo 1,4 iki maž-
daug 2,1, tačiau iki šiol Tokijas negali 
pasigirti dideliais laimėjimais.

estiJoJe - stalo žaidiMas su 
„užkariautoJu puu“

Stalo žaidimas „Draugas Puu užka-
riauja Estiją“ pasirodė šios Baltijos šalies 
parduotuvėse. Kaip praneša portalas 
„Baltija.eu“, pakuotę „puošia“ karikatū-
rinis Rusijos prezidento Vladimiro Puti-
no atvaizdas. Bendrovės „Gamerton OU“ 
išleistas žaidimas kainuoja kiek daugiau 
kaip 23 eurus. Pagal scenarijų, „draugas 
Puu“ užgrobė beveik visą Estiją, neoku-
puota liko tik Saremos salos sostinė Ku-
resarė. Varžydamiesi tarpusavyje žaidėjai 
turi iš pradžių apginti nuo priešo šį mies-
tą, o paskui išvaduoti visą šalį.

Praėjusį lapkritį Rusijos prezidento 
spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas 
pareiškė, jog valstybės vadovas nepritaria 
tam, kad įvairios produkcijos gamintojai 
naudoja jo vardą ir atvaizdą komerci-
niais tikslais.

Eltos inf.

ĮdoMu

 KaleidosKopas

Atgimimas
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Tunų aukcionas
Tokijo (Japonija) žuvų turguje buvo su-

rengtas pirmasis šiais metais tunų aukcio
nas. Jame didžiausia kaina  37,6 tūkst. JAV 
dolerių  sumokėta už 180 kg sveriantį 
milžiną. Aukcioną laimėjo stambus miesto 
suši restoranų tinklas „Sushi Zanmai“. 
Pernai tas pats restoranų tinklas, taip pat 
laimėjęs tunų aukcioną, už 222 kg sverian-
tį tuną sumokėjo kur kas daugiau  1,8 mln. 
JAV dolerių. Tarptautinė aplinkos apsaugos 
agentūra atlantinį tuną įtraukė į žuvų, ku-
rioms gresia išnykimas, sąrašą, tačiau tu-
nų žvejyba iki šiol neuždrausta.

 KaleidosKopas

Ledo ir sniego 
karalystė

Harbine (Kinijos Heilongdziano pro-

vincija) prasidėjo 31asis tarptautinis 

Ledo ir sniego festivalis. Bene šalčiau-

siame Kinijos regione, kur žiemą tem-

peratūra kartais nukrenta iki 30 laips-

nių šalčio, vykstantis festivalis yra vie-

nas didžiausių tokio pobūdžio festivalių 

pasaulyje. Ledo skulptūras čia kuria iš 

viso pasaulio susirinkę menininkai. Jų 

sukurta ledo ir sniego karalyste galima 

bus gėrėtis iki vasario pabaigos.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Trumpame aprašyme „Forbes“ Lietuvą 
vadina buvusia Sovietų Sąjungos respublika, 
esančia į rytus nuo Danijos ir Švedijos, kuri 
ką tik tapo euro zonos nare. „Atvykti po to 
čia tapo daug paprasčiau“, - rašo žurnalas.

Straipsnyje taip pat minimi du „iš trijų“ 
objektų „kurie įtraukti į UNESCO saugomų 
objektų sąrašą“ - „barokinis šedevras bei vienas 
didžiausių Vidurio bei Rytų Europoje“ Vilniaus 
senamiestis ir Kuršių nerija. „Tai 60 mylių kva-
pą gniaužiančių paplūdimių, kurie tęsiasi į pie-
tus ir įsilieja į Rusijos valdomą Kaliningrado 
sritį. Kadaise buvęs itin miškingas pusiasalis 

dabar yra visos šalies pasididžiavimas, čia gali-
ma rasti didžiausias Europoje slenkančias smė-
lio kopas“, - reziumuoja „Forbes“.

Primename, kad Lietuvoje yra keturi fi-
ziniai objektai, įtraukti į UNESCO saugomų 
objektų sąrašą: Vilniaus senamiestis, Kuršių 
nerija, Struvės geodezinis lankas ir Kernavės 
piliavietė. Savitu Lietuvos kultūriniu paveldu 
UNESCO taip pat pripažino sutartines, Dainų 
šventę ir kryždirbystės meną.

Kitos dvi vietovės, kur 2015 m. rekomen-
duoja apsilankyti „Forbes“, yra Namibija ir 
Juodkalnija.

vilniuje turistų skaičius 
išaugo dešimtadaliu

Per devynis 2014 metų mėnesius Lie-
tuvos sostinėje apsilankė 10 procentų dau-
giau žmonių nei pernai tuo pat metu.

Nuo 2014 metų sausio iki spalio pra-
džios Vilniaus viešbučiuose, svečių na-
muose ir apartamentuose buvo apsistoję 
beveik 720 tūkst. svečių, kurie sostinėje 
iš viso praleido 1,5 mln. naktų. Lyginant 
atitinkamu laikotarpiu 2013 m., nakvy-
nių skaičius išaugo 8 procentais.

Iš 720 tūkst. į Vilnių atvykusių svečių 
80 proc. buvo užsieniečiai, daugiausiai 
rusai, baltarusiai, vokiečiai, lenkai ir lat
viai. Šių šalių turistai sudarė daugiau nei 
pusę (55 proc.) iš užsienio atvykusių sve-
čių. Statistikos departamento specialistai 
taip pat pastebėjo smarkiai išaugusį 
ukrainiečių turistų skaičių  per tris šių 
metų ketvirčius jų sostinėje apsilankė 
90 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu.

Palankiausias mėnuo turizmui Vil-
niuje pernai buvo rugpjūtis, kada sostinė-
je apsilankė daugiau nei 20 tūkst. žmonių. 
O štai vasaris, anot Statistikos departa-
mento, yra pats nepalankiausias  tada į 
Vilnių atvyko vos 5 tūkst. svečių.

viagros išradėjas 
įšventintas į riterius

Mokslininkas Saimonas Kembelas 
(Simon Campbell), dalyvavęs kuriant 
viagros preparatą, įšventintas į Britų im-
perijos riterius.

Kai buvo kuriama viagra, S.Kembe-
las dirbo bendrovėje „Pfizer“. Vaistinėse 
preparatas pasirodė 1998 metais. Nuo to 
laiko pasaulyje parduota daugiau kaip 
milijardas tablečių, padedančių sutrikus 
erekcijai. Be to, mokslininkas padėjo su-
kurti kraujagysles plečiančius vaistus  
kardūrą (cardura) ir norvaską (norvasc). 
Tai vieni iš populiariausių receptinių 
preparatų. S.Kembelas yra daugiau kaip 
110 patentų ir mokslinių publikacijų au-
torius. Dabar jam 73 metai. Bendrovėje 
„Pfizer“ jis nedirba jau 16 metų.

įdomu

Turistams „Forbes“ šiemet rekomenduoja 
aplankyti Lietuvą

Amerikiečių verslo žurnalas „Forbes“ Lietuvą mini tarp trijų šalių, kurias verta  
aplankyti 2015 metais.
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EgiptE atrastas nEžinomos 
karaliEnės kapas

Archeologai Egipte atkasė anksčiau 
nežinomos karalienės kapą.

Kapavietė rasta Abusire, Kairo piet
vakariuose, ir manoma, kad ji priklau
so faraono Neferefrio (Neferefre), val
džiusio prieš 4500 metų, žmonai arba 
motinai. Egipto antikos ministras Mam
duhas el Damatis (Mamdouh elDamaty) 
nurodė, kad jos vardas  Kentakaves 
(Khentakawess)  buvo įrašytas į nekro
polio sieną. Kapas rastas faraono Nefe
refrio kapų komplekse.

Čekijos egiptologijos misijos institu
to vadovas Miroslavas Barta, atradęs šį 
kapą, teigė, kad karalienės kapavietės 
vieta privertė ekspertus manyti, kad ka
ralienė buvo faraono žmona. Čekijos ar
cheologai taip pat rado apie 30 indų, pa
gamintų iš kalkakmenio ir vario.

M.el Damatis įsitikinęs, kad atradi
mas padės sužinoti daugiau detalių apie 
penktąją dinastiją, kuri kartu su ketvir
tąja, buvo pirmųjų piramidžių statybų 
liudininkės.

Abusiras buvo Senosios karalystės ka
pinės Senovės Egipto sostinėje Memfyje.

pakistanas pripažintas 
pavojingiausia 
žurnalistams šalimi

Pakistanas pripažintas pavojingiau
sia žurnalistams šalimi pagal 2014 me
tų rezultatus. Tokie duomenys pateikti 
Tarptautinės žurnalistų federacijos pra
nešime.

2014 metais Pakistano teritorijoje bu
vo nužudyta 14 žurnalistų. Antrąją vietą 
šiame kraupiame reitinge užėmė Sirija, 
kur pernai žuvo 12 žurnalistų. Trečiąja 
pozicija dalijasi Afganistanas ir Palesti
na, kurių teritorijoje buvo nužudyta po 9 
žiniasklaidos darbuotojus. Ketvirtojoje 
vietoje  Irakas ir Ukraina, kiekvienoje iš 
šių šalių žuvo po 8 žurnalistus. Tarptau
tinės žurnalistų federacijos duomenimis, 
iš viso 2014 metais pasaulyje žuvo 118 
žiniasklaidos darbuotojų. Pernai pasau
lyje buvo nužudyti 105 žurnalistai.

Įdomu

Parengta pagal užsienio spaudą ir ElToS inf.

Turistams „Forbes“ šiemet rekomenduoja 
aplankyti Lietuvą

Kuršių nerija žurnale „Forbes“ pavadinta „kvapą gniaužiančiais paplūdimiais“
Mariaus Jovaišos nuotr.

Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą
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Atrasti Estiją. 
 Talinas

Estija, mūsų baltiška sesė. Šalis, kurią privalu aplankyti mėgstantiems keliauti, norintiems 
pažinti, atrasti, pamilti ir nebepamiršti. Estija, viena vertus, mums labai artima šalis, kita 
vertus, galinti nustebinti visai kitoniška kultūra ir paneigianti tokius apie estus kuriamus 
stereotipus kaip lėtumas. Šį kartą kelionės tikslas - sostinė Talinas ir savaitgalio planas.

verta aplankyti

Talino senamiestis. Siauros gatvelės, laip-
teliai, maži ir jaukūs skersgatviai bei skvereliai. 
Pasivaikštinėti neskubant rekomenduojama bent 
geras 4 valandas. Nors Talino senamiestis yra 
mažesnis nei Vilniaus, akis paganyti tikrai yra 
kur. Vaikštinėdami galite aplankyti ne vieną su-
venyrų krautuvėlę, tiesa, norintiems išskirtinių 

lauktuvių teks pasistengti, nes vietinėse krautu-
vėlėse gausu mums įprasto gintaro, medžio dir-
binių. Tačiau užklydę į kvapais viliojančias mažas 
senoviškas manufaktūras tikrai neapsiriksite. Čia 
galite nusipirkti prieskonių, cinamono aliejumi 
kvepiančių šukų, šokolado gaminių ir panašiai.

Pilies gynybinė siena. Šis statinys neįtikė-
tinai gerai išsilaikęs ir Talino senamiestį dabina 

Visitestonia.com nuotr.

Žiemą pilies kuorai atrodo įspūdingai, 
o užlipę į kalną pamatysite nuostabią 
miesto panoramą

Ringailės Stulpinaitės nuotr.

Talino pilies gynybinė siena visai neblogai 
išlikusi. Vaikštinėdami po senamiestį 

atrasite ir ją, ir senuosius sienos bokštelius
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Šv.kotrynos 
pasažas

Vienoje iš gra-
žiausių Talino sena-
miesčio vietų įsikūrę 
daugybė amatininkų 
dirbtuvių, kuriose 
menininkai, naudo-
dami tradicinius me-
todus, gamina dirbi-
nius iš stiklo, kera-
mikos, taip pat pa-
puošalus, kepures, 
antklodes. Dirbtuvės 
įkurtos mažose XV-
XVII a. patalpose.

Hidroplanų 
uostas

Lennusadam Seaplane 
Harbour, arba Hidroplanų 
uostas, - vienas įdomiau-
sių muziejų Estijoje. Mu-
ziejus įsikūręs Talino uos-
te, Kalamajos rajone, ku-
ris, pasak estų, apsilankiu-
sių Vilniuje, jiems primena 
Užupį. Šiame muziejuje 
turi ką pamatyti ir nuveik-
ti ne tik suaugusieji, bet ir 
vaikai. Buvusiuose angaruose pristatoma 
vandens ir povandeninio transporto istorija. 
Čia galima įsėsti į istorinį povandeninį laivą 
ar pakeliauti ledlaužiu, atsilaikyti prieš siau-

bingai stiprų šiaurės vėją, susipažinti su ka-
rine jūrų technika, jūrinės mados istorija, 
išbandyti įvairius simuliatorius - nuo nardy-
mo iki skraidymo hidroplanu. 

Estijos taikomojo mEno  
ir dizaino muziEjus

Tai muziejus tiems, kurie domisi ne 
tik šalies istorija ir architektūra. Šiame 
muziejuje galėsite prisiminti, kaip atrodė 
šeštojo ar septintojo dešimtmečio baldai, 
Estijos dizainerių kurti indai, tekstilės, 
keramikos dirbiniai ir kitos inovacijos.

nuostabiais bokšteliais. Ji tęsiasi net 2 km. Ga-
lite aplankyti ir Storosios Margaritos bokštą, 
kuris yra šalia įėjimo į Talino senamiestį. Šis 
bokštas taip pavadintas dėl itin tvirtos ir storos 
čia buvusios sienos. Storosios Margaritos bokš-
te įrengtas Estijos laivybos muziejus, kuriame 
eksponuojami senoviniai laivybos prietaisai, nar-
dymo įranga. Šalia gynybinės sienos veikia lau-

ko prekybininkų turgeliai ir jaukios kavinukės.
Rotušės aikštė. Čia anksčiau vykdavo mu-

gės, buvo vykdomos mirties bausmės. Talino 
rotušė, statyta XIII a. pradžioje, yra vienas iš 
Talino miesto simbolių. Aštuonkampio gotikinio 
64 m aukščio rotušės bokšto viršūnėje iškeltas 
Senojo Tomo vėjarodis. Galima pakilti į bokš-
to viršūnę ir pasigrožėti miesto panorama. 

l Plotas: Estija šiek tiek mažesnė už Lietuvą. Jos 

plotas 45 226 kv. km, tačiau Estijos pajūrio ruožas daug 

didesnis nei mūsiškis - 685 kilometrai kranto linijos.

l Valiuta: euras.
l Didžiausias miestas: sostinė Talinas, kuris 

taip pat yra ir svarbiausias šalies uostamiestis.

l Kalba: estų, tačiau labai dažnai gatvėje galite 

susikalbėti ir angliškai, nes čia šią kalbą moka tiek 

vaikai, tiek garbingo amžiaus senoliai. Kadangi 

Estijoje rusų populiacija siekia šiek tiek daugiau nei 

25 procentus, dažnai susikalbėsite ir rusų kalba.

l Kainos: net ir paprastoje maisto parduotuvėje kai-

nos yra šiek tiek didesnės nei Lietuvoje. O jeigu norite 

pavakarieniauti kavinėje ar restoranėlyje, vienam žmogui 

rekomenduojama turėti bent 20 eurų (69,06 lito).

Faktai

Parengė Ringailė StulPinaitė

Senamiesčio gatvelės, R otušės aikštė, tai vietos, 
kuriose pasijusite tarsi nusikėlę į senovės laikus

Senoviškos manufaktūros - jas aplankyti 
privalote. Čia galėsite įsigyti originalių lauktuvių 
ir pažinti tikrąsias estų tradicijas
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rubriką pristato „Gaumina“
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n Gerą kampaniją galima sukurti ir su keletu 

skraidančių balionų.

Vietoj išVadų

Ar įmanoma tą patį gėrimą supakuoti į mi-
lijonus unikalių pakuočių? Kokiais keliais 
reikia vaikščioti, kad laiko mašina nuke-
liautumėte į dinozaurų laikus, o po minutės 
stebėtumėte ateivių invaziją? Ar skraidan-
tys balionai vis dar gali nustebinti? Atsaky-
mus į šiuos klausimus rasite čia.

tunelyje atgyjantys dinozaurai 
ir ateivių laivai

Kas?
„Pepsi“.

Ką padarė?
„Pepsi“ komanda niūrų tunelį po 

Londono tiltu pavertė virtualia laiko ma-
šina. Išėjime buvo ištemptas permatomas 
tinklas, o į jį iš visų pusių nukreipti pro-
jektorių spinduliai. Kiekvienas translia-
vo iš anksto suprogramuotą vaizdą ir 
kiekvienas įžengęs į požemį susidurdavo 
su nerealiomis būtybėmis.

Kodėl veikė?
Čia galėjai pamatyti tiek istorinius 

laikus menančius dinozaurus, tiek kos-
minių robotų dvikovas, tiek ore levituo-
jantį ateivių laivą. 3D vizualizacijos pa-
stiprintos garso efektais, tad kiekvienas 
bent trumpam pasijusdavo lyg keisčiau-
siame sapne.

Rezultatai?
Taip apie naująjį „Pepsi Max“ gėri-

mą gyvai sužinojo vos keletas britų, ta-
čiau slaptomis kameromis filmuotas 
vaizdelis netrukus atsidūrė „Youtube“ 
kanale ir šiuo metu surinko 5,6 mln. 
peržiūrų.

http://goo.gl/Cvpmdo

inteRnetas
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Internetas

El. reklama: elementarūs dalykai vis dar gali nustebinti Milijonai unikalių  
gėrimo pakuočių

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Atrodė, kad „Coca-Colos“ akcijos, 

kurios metu ant kiekvieno buteliuko pui-
kavosi skirtingas vardas, neperspjaus 
niekas. Tačiau Izraelio kūrybininkai pa-
sistengė iš peties ir pagamino milijonus 
unikalių gėrimo pakuočių.

Kodėl veikė?
Teigiama, kad net ir labai norėdami 

nesugebėsite rasti antros tokios pačios, 
nes specialus algoritmas spausdintuvus 
pavertė dizaineriais. Jie atsitiktinai pa-
renka spalvas bei formas ir pritaiko visų 
dydžių dietinio gėrimo buteliams.

rezultatai?
Kampaniją lydėjo idėja: „Mes tiki-

me, kad kiekvienas jūsų yra unikalus“, 
tad kiekvienam reikia skirtingo gėri-
mo. Visa tai pastiprinta televizijos re-
klamomis, vienas nuo kito besiskirian-
čiais plakatais, pristatymais prekybos 
centruose. Didžiulį darbą vainikavo 
puikus rezultatas - 2,1 proc. pakilę par-
davimai.

http://goo.gl/oByUvO

Šventinę nuotaiką kuriantys  
helio balionai

Kas?
„Coca-Cola“.

Ką padarė?
Jau nieko nebestebina nemokamų „Co-

ca-Colos“ skardinių automatai. Tačiau 
šįkart jie mažumėlę patobulinti. Išmania-
jame ekrane galėjai pasirinkti - pasiimti 
gėrimo sau ar spustelėti mistišką mygtuką 
su užrašu „pasidalinti gerumu“.

Kodėl veikė?
Pirmieji praeiviai rinkosi pirmąjį va-

riantą, kol kartą smalsumas nugalėjo ir 
buvo paspaustas antrasis. Tuomet gėrimų 
mašinos stogas atsidarė ir iš jo išskrido he-
lio balionas su pririšta miniatiūrine dova-
nėle. Nusileidęs už kelių kvartalų jis džiu-
gino atsitiktinius žmones - kiekvienoje dė-
žutėje buvo po laišką ir Kalėdų dovaną.

rezultatai?
Jau po geros valandos visa aikštė 

skendėjo balionų jūroje, o tai tiek vai-
kams, tiek suaugusiesiems suteikė daug 
džiaugsmo. Ir panašu, kad tokioje akci-
joje norėtų dalyvauti kone visi internau-
tai, - veiksmą įamžinęs vaizdo klipas 
peržiūrėtas 1 mln. kartų.

http://goo.gl/eXyD99
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Pramogos

Sausio 6-ąją prie Vilniaus Aušros vartų 
tradiciškai pasirodė Trys Karaliai, prieš 
kelis tūkstančius metų ėję lankyti užgimu-
sio Kūdikėlio Jėzaus. Trijų karalių arba 
Kristaus Apreiškimo švente baigėsi Kalė-
dų laikotarpis.

Vilniuje tradicine tapusi teatralizuota 
Trijų Karalių eisena, lydima didelėmis lė-
lėmis persirengusių aktorių - piemenų, 
gyvulėlių, angelų, prie jų prisijungusių 
miestiečių, keliavo į Katedros aikštę. Ka-
raliai miestui linkėjo derlingų metų ir ne-
šė dovanas į prakartėlę. Vėliau Mokytojų 
namų kiemelyje prasidėjo šventė visai šei-
mai „Lik sveika, Kalėdų eglute“.

Teigiama, kad Betliejuje gimusio kūdi-
kėlio Jėzaus pasveikinti ėję trys bibliniai 
vyrai iš tiesų buvo ne karaliai, o trys Rytų 
išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. 
Danguje suspindus ryškiai žvaigždei, išmin-
čiai pagal pranašų liudijimus žinojo, kad tai 
turi sutapti su pasaulio Atpirkėjo atėjimu į 
Žemę. Taigi jie keliavo pasveikinti Betlie-
juje gimusio kūdikėlio Jėzaus. Su savimi 
keliautojai nešėsi karališkų dovanų - aukso, 
smilkalų ir miros. Simboliškai per Tris ka-
ralius bažnyčiose šventinami smilkalai ir 
kreida, kuria virš durų užrašomos trys pir-
mosios karalių vardų - Kasparo, Merkelio 
(Melchioro) ir Baltazaro - raidės.

Trijų karalių dieną dažniausiai užgesi-
namos Kalėdų eglės miestų aikštėse, nu-
puošiamos šventinės eglutės namuose ir 
įstaigose.

Kalėdų laiką užbaigė 
Trijų Karalių eisena

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Pramogos

„Spotify“ platformą papildė 
daugiau kaip 100 Lietuvos atlikėjų

Jurga
Populiariausią pasaulyje legalios muzikos transliacijų plat-

formą „Spotify“ praėjusių metų pabaigoje papildė daugiau 
kaip šimtas naujų Lietuvos atlikėjų kūrinių.

„Spotify“ fonotekoje nuo šiol galima klausytis „Tie 
Geresni“, Girmantės Vaitkutės, „Monkey Tank“, „Umiko“, 
„Ossastorium“, „In Albedo“, „ŠarkA“ ir „Such’A’Trip“ ir 
kitų muzikos.

„Kūrėjams buvimas „Spotify“ platformoje reiškia buvimą 
arčiau klausytojų. Džiaugiamės padėdami lietuviams atrasti 
mėgstamiausius mūsų šalies atlikėjus tarp milijonų muzikos 
kūrinių, juo labiau kad kai kurios grupės savo naujausiais al-
bumais pirmiausiai pasidalina per „Spotify“ ir tik vėliau su-
rengia jų pristatymą“, - sako „Omnitel“ verslo vystymo sky-
riaus privatiems klientams vadovas Povilas Dapkevičius.

Šiuo metu „Spotify“ platformoje iš Lietuvos atlikėjų dau-
giausiai gerbėjų turi „Ten Walls“, „Leon Somov & Jazzu“, 
Alina Orlova, Andrius Mamontovas ir Jurga. Vien grupės 
„Ten Walls“ kūrinys „Walking With Elephants“ perklausytas 
beveik 9,3 milijono kartų.

Parengta pagal Eltos inf.

Alina Orlova
Stasio Žumbio nuotr.

Andrius Mamontovas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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GIDAS

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?

KAS? „Step Up! We Love Rnb!“ vakarėlis.

Filmo „Step Up“ įkvėpti, „Mojo Lounge“ kviečia pajausti 

tikrą šokio galią. Kiekvieną mėnesį visą sezoną „Step Up! 

We Love RnB!“ vakarėliuose planetą keičianti muzika. Sve-

čių laukia smagiausi žmonės ir DJ Smart One su geriausiais 

visų laikų ritmenbliuzo ir hiphopo muzikos ritmais.

KUR? „Mojo Lounge“ (Vokiečių g.2, Vilnius).

KADA? Sausio 10 d. 22 val.

UŽ KIEK? 23-24 val. - nemokamai, vėliau - 10,35 Lt - 3 Eur. 

KAS? Hacugama - pirmoji arbatos ceremonija 2015-aisiais.
Ši arbatos ceremonija Japonijoje labai ypatinga, nes tai vienintelis kartas 
per metus, kai mokytojas ruošia arbatą visiems savo mokiniams. Į hacuga-
mos arbatos ceremoniją kviečiami ir garbingiausieji mokytojo ar mokyklos 
svečiai. Tai labai formalus ir šventiškas arbatos ceremonijos ritualas.

KUR? Profsąjungų rūmai (V.Mykolaičio-Putino g.5, Vilnius).
KADA? Sausio 10 d. 17 val.
UŽ KIEK? 51,79-82,87 Lt - 15-24 Eur.

klubinėtojams

smalsiems
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KAS? „Šerkšnas“: „Harsh noise“,  
„Power electronics“ - vakarėlis.
Prieš festivalį „Speigas“ alternatyvios muzikos 
gerbėjams bus pristatytas aršaus ir atšiauraus 
triukšmo kupinas „Šerkšnas“. „Harsh noise“ 
ir „power electronics“, „musique concrete“ ir 
„junk noise“ - viskas, ko galima buvo pasiilg-
ti. Čia pasirodys „Vidinė ramybė“ (Lietuva), 
„Pogrom“ (Lietuva), „Purgist“ (Lenkija), „Ma-
aaa“ (Karelija) ir „Deafault“ (Australija).

KUR? Kultūros baras „Kablys“ (Kauno 
g.5/21, Vilnius).
KADA? Sausio 10 d. 20 val.
UŽ KIEK? 20 Lt - 5,79 Eur.

GIDAS

Ką veikti savaitgalį?
KAS? Hacugama - pirmoji arbatos ceremonija 2015-aisiais.
Ši arbatos ceremonija Japonijoje labai ypatinga, nes tai vienintelis kartas 
per metus, kai mokytojas ruošia arbatą visiems savo mokiniams. Į hacuga-
mos arbatos ceremoniją kviečiami ir garbingiausieji mokytojo ar mokyklos 
svečiai. Tai labai formalus ir šventiškas arbatos ceremonijos ritualas.

KUR? Profsąjungų rūmai (V.Mykolaičio-Putino g.5, Vilnius).
KADA? Sausio 10 d. 17 val.
UŽ KIEK? 51,79-82,87 Lt - 15-24 Eur.

KAS? Ūkininkų turgelis.
Kartu su žemės ūkio kooperatyvu „Lietuviško ūkio kokybė“ rengiamas Ūkininkų turgus 
pasižymi ne tik griežtais kokybės reikalavimais ir didžiule prekių įvairove, bet ir speciali-
zuotais renginiais. Lankytojai kasmet kviečiami į tradicines medaus, obuolių, derliaus 
dienas, o pavasariais šalia Ūkininkų turgaus vyksta ir didžiulės sodininkų mugės.

KUR? Prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ (Ozo g.25, Vilnius).
KADA? Sausio 10 d.
UŽ KIEK? Nemokamai.

KAS? TEDxKids@Vilnius.
Tai renginys, skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, kurie domisi švietimu ir vaikų lavinimu. Organizatoriai tvirtina, kad jame patogiai turėtų jaustis ir mažie-ji (6-12 metų vaikai), ir suaugusieji, ku-rie domisi vaikų ugdymu. Čia žadama atsakyti į klausimus, kaip atrodys mokyk-la po 50 metų ir koks turėtų būti ateities švietimas.

KUR? „Menų spaustuvė“ (Šiltadaržio g.6, Vilnius).
KADA? Sausio 10 d. 10 val.
UŽ KIEK? 120-160 Lt - 34,75-46,34 Eur.

St
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VISAI ŠEIMAI

ALTERNATYVIEMS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

EKOLOGIŠKO GYVENIMO PROPAGUOTOJAMS



50 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  9

Jubiliejus 9-ojo dešimtmečio stiliumi

Hercogienės 30-ojo jubiliejaus šventės 
organizavimas buvo patikėtas jos vyro princo 
Viljamo broliui Hariui (Harry) ir jos sesei 
Pipai (Pippa). Jiedu po kelių mėnesių plana-
vimo surengė 9-ojo dešimtmečio stiliaus va-
karėlį. Į jį buvo pakviesti tik artimiausi drau-
gai ir šeimos nariai.

Gimtadienio išvakarėse hercogienė su 
princu aplankė režisieriaus Stiveno Spilbergo 
(Stephen Spielberg) filmo „Karo žirgas“ 
premjerą Londone. Po jos nuvyko į labdarai 
skirtą vakarienę.

Be abejo, smalsu, ką gi jubiliejaus proga 
K.Midlton gavo dovanų. Nors niekas nežino, 
ką jai padovanojo karalienė, sklido gandai, 
kad princas Viljamas žmonai įteikė alieji-
niais dažais tapytą jos paveikslą, šitaip pa-
minėdamas ne tik 30-ąjį jubiliejų, bet ir pir-
mąjį gimtadienį karališkoje šeimoje. Be to, 
savo mylimąją jis pamalonino ir prabangiu 
laikrodžiu.

Nauja pradžia

31-asis gimtadienis K.Midlton buvo ypatin-
gas, mat ji jau laukėsi pirmagimio. Buvo pra-
nešta, kad šeima šventę planuoja praleisti labai 
ramiai tik su pačiais artimiausiais žmonėmis. 
Anot patikimų šaltinių, hercogienė turėjo planų 
gimtadienį atšvęsti savo tėvų namuose.

Tais metais niekas neatviravo ir apie gautas 
dovanas, mat visas dėmesys buvo nukreiptas į 
būsimą kūdikį. 2013 m. liepos 22 d. K.Midlton 
pagimdė berniuką - princą Džordžą (George). 
Anot jaunųjų tėvų, tai ir buvo didžiausia ne tik 
gimtadienio, bet ir viso gyvenimo dovana.

Šventė artimųjų rate

Per savo 32-ąjį gimtadienį hercogienė ga-
lėjo labiau atsipalaiduoti. Praėjusiais metais 
jos garbei kukli vakarienė vyko Kensingtono 
rūmuose. Princas Viljamas iš universiteto 
grįžo anksčiau, kad galėtų daugiau dėmesio 
skirti savo šeimai.

Šventėje dalyvavo K.Midlton tėvai, sesuo 
Pipa su broliu Džeimsu (James) ir tuomet 6 
mėnesių jau sulaukęs sūnus Džordžas (Geor-
ge). Paklausus namų tvarkytojos, koks valgia-
raštis buvo planuojamas vakarienei, ši sakė, 
kad patiekalai nebuvo labai prašmatnūs. Gim-
tadieniui buvo pasirinkta itališka virtuvė.

Rami vakarienė artimųjų rate buvo tai, ko 
norėjo pati hercogienė. Panašu, kad audringų 
vakarėlių ji išties nemėgsta.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

DATOS

Kaip švenčia karaliai?
Kembridžo hercogienė Ketrina Midlton (Catherine Middleton) sausio 9 d. švenčia  
33-ejų metų gimtadienį. tai jau ketvirtasis jos gimtadienis karališkoje šeimoje. antrojo 
vaiko su vyru princu Viljamu (William) besilaukianti moteris kol kas neatskleidė, kaip mi-
nės savo gimimo dieną, tačiau akivaizdu, kad ar dėl savo būdo, ar dėl atsakingų pareigų 
audringiems vakarėliams ji nenusiteikusi. nors buvę K.Midlton gimtadieniai praėjo ramiai, 
tačiau karališkai. Sužinokite, kaip švenčia tikri karaliai.

Tapusi mama Ketrina 
(Catherine) gimtadienius 
sutinka su šeimos nariais

EPA-Eltos nuotr.

Interviu su Audriumi Bružu - 68-69 p.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

 A.Bružas
kviečia į humoro  

maratoną

2015 m. sausio 9-15 d.
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Veidai

Muzikinės  
laidos

Joms dedu didelį pliusą, nes jos lavina 
muzikinį skonį. Būtų gerai, jei televizijo-
je būtų kuo įvairesnių muzikos stiliaus 
laidų skirtingiems žmonių kontingentams. 
Nes dažniausiai mūsų kanalai apsiriboja 
popmuzikos stiliumi, o galėtų būti koks 
nors televizijos kanalas, kuris apimtų įvai-
rius žanrus.

FilMai 

Juos žiūriu per filmų kanalus. Jei ko-
kio nors nespėju pamatyti, susirandu inter-
nete. Iš tiesų filmų pasirinkimas jau daug me-
tų per šventes kartojasi - rodomi tie patys 
filmai. Kita vertus, gal jie kam nors ir kuria 
tą šventinę nuotaiką.

savaitės naujienų  
laidos

Žiūriu TV3 „Savaitės komentarus“. Ka-
dangi kasdien neturiu laiko pažiūrėti žinių, 
man labai gerai pamatyti tokią naujienų sant-
rauką.

Šventinės prograMos

Šiemet mačiau tik šventinių programų 
anonsus. Jei kalbame apie šventines progra-
mas Naujųjų metų naktį, paskutinį kartą tokią 
žiūrėjau dar būdama mokykloje - kokioje šeš-
toje klasėje. Asmeniškai man jau nusibodo 
matyti tuos pačius žmones. Kartais net ir 
anonsai erzina. Jei kada nors turėsiu savo 
vaikų, neleisiu jiems jų žiūrėti.

aŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiS

reitingai

TV
 Au

di
To

ri
jA

TV
 To

P1
0

NTV Mir Lietuva 5 %
TV8 4,4 %
TV1 3,8 %
Lietuvos rytas TV 3,7 %
PBK 3 %

Info TV 2 %
REN Lietuva 1,8 %
LRT Kultūra 1 %
Liuks! 0,8 %
Video ir DVD 0,7 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

TV6 4,5 %
NTV Mir Lietuva 4%
PBK 3,8%
TV1 3%
Info TV 3%

TV8 2,8%
REN Lietuva 2%
LRT Kultūra 1,3%
Liuks! 0,9%
Video ir DVD 0,8%

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

TV3 17,3 %

truMpai

n Praėjusį savaitgalį Lietuvos televizijos eteryje 
prasidėjo nacionalinės atrankos į „Euroviziją“. 
Čia prisistatė 12 dalyvių, kurie kovos dėl kelialapio 
į didįjį konkursą. Sausio 11 d. portale LRT.lt bus 
paskelbti visi kūriniai, pretenduojantys atstovauti 
Lietuvai „Eurovizijoje“. Čia bus galima balsuoti už 
patinkančią dainą. Atrinktų dainų autoriai netrukus 
bus informuoti asmeniškai. Šiemet į „Eurovizijos“ 
nacionalinę atranką buvo atsiųstos net 168 dainos, 
vos dešimties iš jų autoriai - lietuviai.

n Kostiumų dailininkės, stilistės, TV3 projekto „Šok 
su manimi“ komisijos narės Agnės Jagelavičiūtės 
kolegė ir dešinioji ranka Agnė KulitAitė 
nusprendė išbandyti naują amplua. Ji nusifilmavo 
komiškame medicinos seriale „Rezidentai“, į eterį jis 
grįžta jau sausio 12 d. Pastarasis pasirodymas prieš 
filmavimo kameras merginai - ne pirmas. Rudenį 
Agnė jėgas išbandė viešoje aktorių atrankoje. Nors 
ji sužibėjo ir padarė puikų įspūdį komisijai, pagrind-
inio vaidmens tada neiškovojo.

n Netrukus BTV rodys naują muzikinį projektą 
„Dainuok mano dainą“. Devyni žinomi Lietuvos 
dainininkai įsikurs sostinėje, pramogų ir poilsio cen-
tre „Belmontas“, kur virs tikras žvaigždiškas gyveni-
mas. Kiekvienoje laidoje kas savaitę didžiausias 
dėmesys bus skiriamas vienam dalyviui. Likę aštuoni 
dainininkai dainuos jo dainas. Čia nebus jokių 
komisijų ir komentarų - dalyviai patys vertins vieni 
kitus. O pagrindinis herojus kolegoms skirstys balus 
ir kaskart išrinks geriausią savo dainų atlikėją. 

LNK 17 %

LRT Televizija 
7,5 %

BTV 6,3 %

Lietuvos rytas TV 
4,6 %Kiti  

kanalai 19,5 %

LNK 20,5 %

TV3 19 %

LRT Televizija
6,8 %

TV6 5,5 %

BTV 5 %
Kiti  
kanalai 15,6 %

Nr. Laida         TV        Reitingas

1 LIETUVOS BALSAS LNK 12,6 

2 PREZIDENTĖS D. GRYBAUSKAITĖS  
 NAUJAMETIS SVEIKINIMAS   TV3  12,2 

3 LIETUVOS TALENTAI TV3 11,2 

4 NUO...IKI LNK 10,6 

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,5 

6 TV3 ŽINIOS TV3 10,4 

7 NAUJAMETINĖ KEITYKLA TV3 10,3 

8 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 10,0 

9 KK2 LNK 9,7 

10 LNK ŽINIOS LNK 9,7  

Duomenys: TNS LT, 2014 m. gruodžio 29 d. - 2015m.  sausio 4 d.

aŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiS TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Gritę Maruškevičiūtę
„Mis Lietuva 2010“ GRITĖ MARUšKE-
VIčIūTĖ (25) prisipažįsta - dėl įtempto 
darbo grafiko ji retas svečias prie televi-
zoriaus. Anot jos, televizija jau seniai „su-
gedęs reikalas“. Gražuolė nebent kartais 
pasižiūri vieną ar kitą filmą, sudominusią 
televizijos laidą ar savaitės žinias.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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VeidaiaŠTRUS ŽViLGSNiSaŠTRUS ŽViLGSNiS TELEVIZIJAeTeRiO ŽMONĖS

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Iškart po Naujųjų į televizijos eterį - LRT „Kultūros“ kanalą -  
sugrįžo legendinės laidos vaikams „Labanakt, vaikučiai“  
vedėja BeRNadeTa LuKošIūTė-STaNKevIčIeNė (65).  
šįkart - su nauja laida vaikams ir jų tėvams „Labanaktukas“.

Ilgametė televizijos ir radijo laidų vedėja sakė nenorinti, kad 
nauja laida būtų painiojama su senąja. Anot jos - tai ne „Laba-
nakt, vaikučiai“ tęsinys. „Mūsų uždavinys dabar - skaityti kny-
gas, viliantis, kad tas knygas skaitys ir mūsų jaunieji bičiuliai 
drauge su tėveliais. Norime supažindinti vaikus su geriausiais 
pasaulio ir lietuvių autoriais, rašančiais vaikams, klasikine lite-
ratūra. Pradedame nuo Kęstučio Kasparavičiaus ir Donaldo 
Biseto (Donald Bisset). Gal galėsime tiesiog pasiūlyti, įkvėpti 
tėvus atrasti vaikams kokią nuostabią knygą, apie kurią jie bu-
vo pamiršę?“ - sakė teta Beta.

Kartą per savaitę „Labanaktukas“ sulauks svečio, kuris taip 
pat skaitys mėgstamą savo ar savo vaikų pasaką. Bus rodomi 
animaciniai filmai „Tatonka ir mažieji draugai“ bei „Čaplinas“, 
sukurtas pagal garsųjį nebyliojo kino personažą.

 „Radistai“ stos prie „Supermiesto“ vairo
Po ketverių metų pertraukos į LNK eterį 
grįžta projektas „Supermiestas“. Jį ves prie 
diskžokėjų pultų stoję „radistai“ RoLaNdaS 
MacKevIčIuS (30) ir JoNaS NaINyS (31). 
Žiūrovų simpatijas vyrai užsitarnavo populia-
riame šou „Norim dar“, o dabar jų rankose - 
dar vienas galingas LNK šou.

Į kovą dėl supermiesto titulo stos Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, 
Marijampolės, Telšių ir Plungės komandos. Ats-
kirą komandą sudarys į Lietuvą sugrįžę išeiviai 
arba kitataučiai, gyvenantys Lietuvoje. Ši koman-
da simboliškai vadinsis „Intermiestu“.

„Turėsime laidoje visą diskžokėjų įrangą, kiekvie-
nam miestui sukursime po atskirą šaukinį. Garantuo-
sime geras emocijas: bus gražu ir linksma“, - tvirtino 
R.Mackevičius. Jonas yra iš Pasvalio, Rolandas - 
iš Vilniaus, bet abu vyrai žada būti nešališki. „Aš 
palaikau žmones, kurie stengiasi dėl savo miesto, 
eina iš proto fanatiškai, originaliai. Jūs net neįsi-
vaizduojate, kam jie pasiryžę“, - sakė Jonas.

Teta Beta 
sugrįžta į Tv eterį

Radijo ir televizijos laidų vedėja 
Bernadeta Lukošiūtė-Stankevičienė 

savo naujoje laidoje tikisi įkvėpti 
vaikus skaityti „Labanaktukas“ su teta Beta - kiekvieną darbo dieną 20.30 val. per LRT „Kultūros“ kanalą.

Po ketverių metų grįžtantis „Supermiestas“  

LNK eteryje - jau sausio 18 d.

„Radistai“ Rolandas Mackevičius 
ir Jonas Nainys naujame projekte 
„Supermiestas“ žada būti nešališki 
ir palaikyti visas komandas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 14.00 		 Jokių	kliūčių  22.50 	 „Seržantas	
	 	 Džekas“

 13.45 	 Romualdo	Ozolo		
	 jubiliejinis	vakaras

 18.50 	 „Pamergė	-	
	 	 slaptoji	agentė“

 17.15 	 24	valandos 13.30 		„Vėžliukai		
	 	nindzės“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 „Rutos	
Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.00	
„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.25	Senoji	ani-
macija.	11.30	„Kalėdinė	nuotaka“.	13.00	Ekstre-
malūs	namų	pokyčiai.	14.00	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	
19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.00	Komedija	„Kalėdų	Senelio	
kostiumas“.	22.35	„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.30	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
5.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	6.35,	9.05	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 7.30,	 10.00	 KK2	 (N-7).	 8.10,	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 8.40	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.05	 Mes	 pačios.	 11.30	 Apie	
žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 13.00	
Tauro	 ragas	 (N-7).	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	
Padėkime	 augti.	 15.40	 Pagalbos	 skambutis	
(N-7).	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	
kelyje.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 9.00,	 11.00	 Nau-
jienos.	 7.10	 Vaikų	 klubas.	 7.40	 Filmas	 pasaka	
„Pelenė“.	 9.15	 „Prancūzas“.	 11.30	 „Atostogos	
savo	sąskaita“.	13.55	„Naujametė	žmona“.	15.40	
Stebuklų	laukas.	16.55	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	20.00	Laikas.	20.20	Trys	akordai.	22.20	
„Retro	 FM“	 legendos.	 0.15	 Informacinė	 laida.	
0.45	 „Atostogos	 savo	 sąskaita“.	 2.55	 Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	4.20	Muzikinis	kanalas.	

 REn
	7.00-22.15	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
5.00	 Žodžių	 iš	 dainos	 neišmesi.	 6.05	 Sudai-
nuota	 SSRS.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 7.25	 Filmas	 pasaka	 „Pelenė“.	 9.20	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	pa-
valgysime.	11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Geriausio	laiko	karalienė.	15.20	Paslap-
tingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	 prospektas“.	
18.25	 Sunkus	 pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	
„Dugne“.	 21.55	 A.Novikovo	 koncertas.	 23.45	
„Rožės	 Elzai“.	 1.50	 „Sutuoktiniai“.	 4.45	 Hu-
moro	laida.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.45	„Giulčatai“.	7.00	„Eglutės	3“.	9.00	„Nau-
jametė	 žmona“.	11.00	 „Tetulės“.	13.00,	19.00	
Žinios.	13.15	Metų	daina.	16.20	Metų	humo-
ras.	18.20,	19.35	„Eglutės	2“.	21.00	Komedija	
„Ideali	 pora“.	 23.00	 „Sėkmės,	 džentelmenai!“	
0.55	 Muzikinis	 f.	 „Linksmieji	 vyrukai“.	 2.40	
„Meilė	ir	šiek	tiek	pipirų“.	

 TV PolonIa
7.05	 Marcinas	 Danecas	 ir	 jo	 hitai.	 8.00	 Ku-
cinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	 Klausimai	
per	 pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	
Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	 si-
gnalas“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35	 „Pulkininkas	 Kviatkovskis“.	 15.40	 Kla-
jūno	 užrašai.	 15.50	 „Operacija	 gyvenimas“.	
16.20	 „Zlotopolskiai“.	 16.50	 Naujieji	 su	 TVP2	
-	Vroclavas	2014.	17.55	Šios	dienos	užduotys.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensaci-
jos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 19.55,	 4.45	
„Pagalbos	 signalas“.	 20.25	 Provincijos	 lobiai.	
20.45	 Labanaktukas.	21.00	 Žinios.	21.50,	3.45	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.00,	 5.20	 „Beržas“.	
0.40	Naujieji	 su	TVP2	 -	Vroclavas	2014.	1.45	
Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaciniai	f.	3.00	
Žinios.	6.50	Žvaigždžių	reviu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.20,	1.35	Nuotaka	milijonieriui.	6.30,	8.30,	
10.00,	11.30,	14.50,	21.15,	1.10	 Išskirtiniai.	6.55,	
17.45	 Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas.	10.45,	20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50	 „Ty-
rimas	per	Kalėdas“.	17.00	Mados	projektas.	19.15	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 20.50	 Naujienos.	 23.35	
Garsenybių	nuotykiai.	3.30	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	

 TV1000
5.15	„Haris	Poteris	ir	paslapčių	kambarys“.	8.15	
„Auksinis	 kompasas“.	 10.15	 „Tristanas	 ir	 Izol-
da“.	12.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	14.15	„Džuli	
ir	 Džulija“.	 16.20	 „Haris	 Poteris	 ir	 Azkabano	
kalinys“.	19.00	 „Laisvieji	menai“.	20.45	 „Meilė,	
vedybos,	 šeimyninis	gyvenimas“.	22.15	 „Anglų	
kalbos	mokytoja“.	24.00	 „Džuli	 ir	Džulija“.	2.15	
„Patriotas“.	

 TRaVEl
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00-13.00,	 15.00	 Di-
džiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 14.00	 Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	Vatikanas.	17.00	Didžiosios	
pasaulio	 paslaptys.	 Bakingamo	 rūmai.	 18.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 Luvras.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Vašingtonas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Malaizija	ir	Anglija.	21.00	Ke

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Gydytojos		
dienoraštis“	(N-7).

8.55	 TV	serialas		
„Daktarė	Emilė	
Ouvens“	(N-7).

10.00	 „Aistros	spalvos“		
(N-7).

11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Vėžliukai	nindzės“.
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“		
(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	 „Ledynmetis“.
21.05	Mokslinės		

fantastikos	f.		
„Bado	žaidynės“	
(N-7).

23.55	Siaubo	trileris	
„Naujoji	dukra“	(S).

1.55	 Veiksmo	f.	„Geras	
žmogus“		
(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

8.50	 24	valandos	(N-7).
09.50	Yra	kaip	yra	(N-7).
10.50	TV	serialas		

„K11.	Komisarai	
tiria.	Dviguba		
operacija“	(N-7).

12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas		

ir	Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis	

(N-7).
20.50	Šventę	švęsti.
22.20	Veiksmo	trileris	

„Pagrobimas“		
(N-14).

0.05	 Siaubo	f.	
„Vaiduokliai		
mokykloje“	(S).

1.45	 Veiksmo	f.	„Šešios	
kulkos“	(N-14).

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Bėdų	turgus.
11.30	Stilius.
12.20	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
13.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
13.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	Tautos	balsas.
18.15	Šiandien.	
18.50	Melodrama	„Pamer-

gė	-	slaptoji	agentė“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Duokim	garo!
22.40	 „Prerijų	karštligė“	

(N-14).
0.05	 „Senis“	(N-7).
1.05	 Laba	diena,	Lietuva.
3.00	 Zigmas	Zinkevičius.	

„Pamilęs	lietuvių	
kalbą“.

3.55	 Istorijos	detektyvai.
4.50	 Tautos	balsas.

7.00	 TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

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

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

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

13.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

17.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai	

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	„Tiesiogi-

nis	kontaktas“	(N-14).
23.10	Dakaras	2015.
23.40	Farai	(N-14).
0.55	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
8.00	 „Niekam	tavęs		

neatiduosiu“	(N-7).
9.00	 „Spąstai“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Didysis		

pasivaikščiojimas.
13.00	 „Pasaulis	nuostabus“.
13.30	Sąmokslo	teorija	

	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 	

Žinios.	Orai.
16.15, 17.15	 	

Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Albanas“	(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis	(N-7).
20.50	Pasaulis	X.	„Monos	

Lizos	portreto	
paslaptis“	(N-7).

21.50	Didysis		
pasivaikščiojimas.

22.50	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

0.50, 4.20	 	
Kriminalinis	veiksmo	f.	
„Taikinys“	(N-14).

2.50	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

6.05	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Koncertas	„Pakelkim	

mes	taurę“.
13.45	R.Ozolo	jubiliejinis	

vakaras	Signatarų	
namuose.	2014	m.

15.35	Mūsų	dienos	-		
kaip	šventė.

17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Šiaurietiškas	būdas“.
18.45	Mokslo	sriuba.
19.00	Purpurinis	vakaras.	

Bardų	festivalis	
Anykščiuose.	2014	m.

20.00	Gustavo	enciklopedi-
ja	(subtitruota).

20.30	Labanaktukas.	
21.00	Durys	atsidaro.
21.30	Lietuvių	kino	klasikai.	

Arūnas	Žebriūnas.	
„Mažasis	princas.	
Filosofinė	pasaka“.	
1966	m.

22.40	Lengvai	ir	linksmai!
23.00	Dokumentinis	trum-

pametražis	f.		
„Šarka	2“	(N-7).

23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).
24.00	Panorama.
0.30	 Legendos.
1.15	 Koncertuoja	LKO,	

Sergej	Krylov	ir	
„Giunter	Percussion“.	

 TV8
6.50	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 7.40	 „Rutos	
Rendel	detektyvai“	 (N-7).	8.40	 „Mažųjų	gyvū-
nėlių	 krautuvė“	 (N-7).	 9.05	 Senoji	 animacija.	
9.40	 „Australija“	 (N-7).	 12.40	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai	(N-7).	13.35	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 15.00	
„Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Lauki-
nis	angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
20.35	 „Pamiršk	mane“	 (N-7).	21.00	Komedija	
„Sunkus	sprendimas“	(N-7).	22.40	„Meilė	gy-
venti“	(N-7).	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.35	
Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
6.00,	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Mes	
pačios.	 11.30	 Apie	 žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	
valandos	(N-7).	13.00	Tauro	ragas	(N-7).	13.25	
Autopilotas.	 14.15	 Padėkime	 augti.	 15.40	 Pa-
galbos	skambutis	(N-7).	21.00	Ne	vienas	kelyje.	
21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.00,	20.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.40,	9.00,	11.00,	
17.00	Naujienos.	6.45	Vaikų	klubas.	7.05	„Ato-
drėkis“.	 9.20	 Skanėstas.	 10.00	 Aliona	 Apina.	
11.30	 „Tauškalius“.	 15.10	 Vyriška.	 Moteriška.	
16.05	J.Menšovos	laida.	17.15	Atspėk	melodiją.	
17.50	 Jūrmala.	 Humoro	 festivalis.	 19.00	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.50	 „Stebuklų	 laukas“.	
21.50	„Sniego	angelas“.	23.50	Anglija	apskritai	ir	
konkrečiai.	0.40	„SinCity“.	1.40	„Mes	iš	džiazo“.

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	18.00	Šiandien.	7.25	„Vartinin-
kas“.	9.20	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Juk	gy-
vena	žmonės.	11.00	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	
„Tavo	akyse“.	15.20	Paslaptingoji	Rusija.	16.15	„Lie-
jyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	pramogų	verslas.	
19.20	 „Mentas“.	 23.05	 „Garbės	 kodeksas“.	 0.55	
Meilės	paslaptys.	1.50	„Sutuoktiniai“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
8.20	 Šventinis	 koncertas.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Ži-
nios.	 10.10,	 18.40	 Žinios.	 Maskva.	 10.35,	 13.15	
„Kregždės	lizdas“.	16.25	Anšlagas.	19.35	„Aš	visada	
lauksiu	tavęs“.	23.25	„Ne	vaikinai	neša	laimę“.	1.20	
„Myliu,	kadangi	myliu“.	3.10	„Auksinės	žirklės“.	

 TV PolonIa
7.05	Auksinės	grupės	„Dwa	Plus	Jeden“	plokš-
telės.	 8.00	 KucinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	
Klausimai	per	pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	
12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	
signalas“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosū-
kis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
14.50	„Paradoksas“.	15.40	Klajūno	užrašai.	15.50	
„Janas	 Novakas	 Jezioranskis	 -	 įvykių	 užkuli-
siai“.	16.25	„Zlotopolskiai“.	17.00	Laukimo	salė.	
17.55	Šios	dienos	užduotys.	18.20,	22.45,	5.10	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Okrasa	laužo	
taisykles.	19.55,	4.45	„Pagalbos	signalas“.	20.25	
Provincijos	 lobiai.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios.	21.50,	3.45	 „Ir	gėriui,	 ir	blogiui“.	23.00,	
5.20	„Atleisk“.	0.40	Marcinas	Danecas	ir	jo	hitai.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.15,	 1.35	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	 19.40	 Svajonių	 namas.	 6.55,	 17.45	 Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.25,	
11.30,	 16.15,	 19.15,	 21.15,	 22.00	 Išskirtiniai.	
9.55,	 15.10,	 20.50	 Vakarėliai	 aplink	 pasaulį.	
10.40,	 20.00	 Auksinis	 jaunimas.	 11.50,	 3.30	
„Girliandų	mūšis“.	15.30	Dabarties	genijai.	17.00	
Mados	 projektas.	 22.45	 Garsenybių	 nuotykiai.	
0.20	Mano	tiesa.	3.05	Naujienos.	

 TV1000
5.20	 „Žalvarinis	 arbatinukas“.	 7.15	 „Puikus	
planas“.	 9.15	 „Surasti	 tą	 vienintelę“.	 11.00	
„Išlikimo	eksperimentas“	(N-14).	13.00	„Lakas	
plaukams“.	15.00	„Dabar	gerai“.	17.00	„Apgau-
lės	meistrai“.	19.00	„Prestižas“.	21.15	„Mirties	
įrankiai.	 Kaulų	 miestas“.	 23.30	 „Vidurnaktis	
Paryžiuje“	 (N-7).	 1.05	 „Populiari	 mergina“.	
3.00	„Svynis	Todas.	Demoniškas	Flyto	gatvės	
kirpėjas“.	

 TRaVEl
9.00	 Ryto	 programa.	 9.30	 Restauratoriai.	
10.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.30	 Pilies	 legendos.	
12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30,	17.30	
B.Pinchoto	 restauratoriai.	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	Dominika.	14.30	Naujo	būsto	paieška.	
Estija.	 16.00	 Pilies	 legendos.	 17.00	 Statybos	
Aliaskoje.	18.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	Vieš-
butis	„Purple	Orchid“.	19.00	Amerikos	maistas.	
Portlendas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Pietų	
Korėja.	 20.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Anglija.	
21.00	 Kelionių	 manija.	 Naujasis	 Orleanas.	
21.30	Visada	išalkę.	San	Franciskas.	22.00	Pa-
saulio	barbekiu	čempionatas.	22.30	Kas	geriau	
gamina	 maistą?	 23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	1.00	Nakties	programa.	
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 21.00 	 „Tekėk	už	manęs!“ 21.30 	 „6	kadrai“ 22.45 	 „Melas	ir	
	 	 iliuzijos“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.45	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Nusikaltimo	vieta.	

Komisaras	Borovskis	
ir	skonio	reikalas“	
(N-7).

22.45	Veiksmo	trileris	
„Melas	ir	iliuzijos“	
(N-14).

0.25	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.10	 „Medikopteris“		
(N-7).

11.10	 „Viskas	teisėta“		
(N-7).

12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės“	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Farai“	(N-7).
21.30	 „6	kadrai“	(N-7).
22.00	Eurolygos		

rungtynės.	TOP	16.	
Kauno	„Žalgiris“	-	
Berlyno	„Alba.	
Vaizdo	įrašas.

23.45	Veiksmo	drama	
„Kovotojai“		
(N-7).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Karštos		

senos	sėdynės.
9.45	 „Komisaras		

Manara	2“	(1)		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	Pamiršti	vardai.		
Kazimieras	
Semenavičius.

12.15	 „Laukinė	Afrika“.
13.15	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“	
(N-7).

14.45	 „Pasaulis		
pro	traukinio	langą“.

15.45	 „Laukiant		
amžinybės“.

17.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Komanda	(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	Pagaliau		

penktadienis!		
„Tekėk	už	manęs!“

22.55	Balticum	TV	žinios.
23.10	 „Londonas	-		

šiuolaikinis	
Babilonas“	(N-7).

„BADO ŽAIDYNĖS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2012.
Režisierius G.Rosas.
Vaidina S.Tučis, V.Bentli, Dž.Lorens.

Ateityje Šiaurės Amerikoje atsirado Panemo valstybė, turinti dvylika regio-
nų. Kiekvienas regionas turi atsiųsti po merginą ir vaikiną į sostinę, kur šie 
dalyvauja žiauriose bado žaidynėse. Tai būdas įbauginti tautą ir išsaugoti 
nusistovėjusią tvarką. Ketnisa patenka į žaidimą užimdama sesers vietą. Ji 
bando išlikti, grįžti namo ir visiems laikams panaikinti žiauriąsias žaidynes.

TV3
21.05

rekomenduoja

„MEILĖ GYVENTI“
serialas. Vokietija. 2012.
Režisierė P.Vymers.
Vaidina K.Bail, I.Burbach.

Bavarijos kalnuose įsikūrusiai ligo-
ninei vadovauja profesorė Joana 
Lindner. Jos vyras Tomas - teisėjas, 
o sūnus Markas - irgi gydytojas. Šio-
je klinikoje dirba daug profesionalių 
gydytojų ir slaugytojų. Ligoninėje 
ūžia intrigos, kyla santykių dramos.

„NAUJOJI DUKRA“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius L.Berdechas.
Vaidina K.Kostneris, I.Bakero, S.Matis.

Džonas su dukra ir sūnumi atsikraus-
to į atokų namą Pietų Karolinoje. Čia 
jiems priklauso ir indėnų pylimas. Neį-
prasti garsai ant stogo, sesers vaikščio-
jimas per miegus gąsdina mažąjį Se-
mą. Kai Luisa ima vis dažniau užsibūti 
prie piliakalnio, o namo grįžta visa 
purvina, nerimas apima ir Džoną.

„KOVOTOJAI“
VeiksMo draMa. JAV. 2011.
Režisierius G.O’Konoras.
Vaidina Dž.Edgertonas,
T.Hardis, N.Noltė.

Tomis Konlonas sužinojęs apie di-
džiulį kovotojų turnyrą, kreipiasi į 
savo tėvą Pedį, buvusį trenerį, pra-
šydamas pagalbos ruoštis turnyrui. 
Tomis pamažu gerina savo įgūdžius 
ir įveikia vieną priešininką po kito...

TV8
22.40

TV6
23.45

TV3
23.55

 ANIMAL PLANET
7.25,	11.55	Kačiukai	ir	šunyčiai.	8.15	Blogas	šuo.	
9.10,	5.00	 Iškviečiamas	tramdytojas.	10.05,	17.25,	
21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	5.50	Gyvūnų	
policija.	12.50	Pragariška	katė.	13.45,	18.20	Pražū-
tingos	salos.	14.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Gy-
venimas	laisvėje.	16.30	Skaniausi	kąsneliai.	19.15,	
1.40	Akvariumų	verslas.	20.10,	2.35	Laukinės	gam-
tos	gangsteriai.	22.00,	0.45,	3.25	Laukinės	būtybės.

 SPORT1
7.00,	 13.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	Turo	apžvalga.	
Premjera.	8.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„Barcelona“	-	Madrido	„Real“.	10.00	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	11.00	Tiesioginė	trans-
liacija.	ATP250	„Brisbane	International	Open“	vyrų	
tenisas.	3	ketvirtfinalis.	13.15	 Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	lyga.	„Unicaja“	-	Madrido	„Real“.	15.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Kuban“.	
2014/2015	m.	sezonas.	17.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„Az	Alkmaar“.	19.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	Turo	apžvalga.	
Premjera.	20.10,	21.15	„Eurocup“	krepšinio	lyga.	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Paris-Levallois“.	22.10,	
23.15	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	
-	Toronto	„Raptors“.	0.10	ATP250	„Brisbane	Inter-
national	Open“	vyrų	tenisas.	Ketvirtfinaliai.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Galatasaray“.	
8.40	Krepšinis.	Eurolyga.	CSKA	-	„Laboral	Kutxa“.	
10.30	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„AFC	Wimble-
don“	 -	 „Liverpool“.	 12.20	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	
taurė.	 „Everton“	 -	 „West	 Ham“.	 14.10	 Krepšinis.	
Eurolyga.	CSKA	-	„Laboral	Kutxa“.	16.00	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Real“	-	„Galatasaray“.	17.50	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Emporio	Armani“.	19.40	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Alba“.	Tiesioginė	
transliacija.	21.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Barcelona“	
-	 „Panathinaikos“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Nizhny	 Novgorod“	 -	 „Fe-
nerbahce	Ulker“.	1.35	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	
„AFC	 Wimbledon“	 -	 „Liverpool“.	 3.25	 Futbolas.	
Premier	lygos	apžvalga.	5.00	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Nizhny	Novgorod“	-	„Fenerbahce	Ulker“.	

 EUROSPORT
9.30,	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45	Slidinėji-
mas.	Pasaulio	taurė.	11.45,	0.30	Biatlonas.	Pasau-
lio	taurė.	12.45	Šuoliai	nuo	tramplino.	Keturių	kalvų	
turnyras.	 13.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	 15.00	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 16.45	 Te-
nisas.	„ATP	World	Tour	250“.	19.25,	24.00,	2.00	
Dakaro	 ralis.	 19.30	 Smiginis.	 BDO	 profesionalų	
pasaulio	čempionatas.	23.30	Slidinėjimas.	Pasau-
lio	taurė.	1.45	Motosportas.	GT	akademija.
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“		

(N-7).
7.30	 „Bidamanų		

turnyras“	(N-7).
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Būrys“	(N-7).
9.00	 Svajonių	ūkis.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Mitybos	balansas.
10.30	 „Kapitono	Granto	

beieškant“	(1).
11.55	Komedija		

„Kalėdų	karštinė“.
13.35	 „Gyvenimo	bangos“	

(1)	(N-7).
16.15	 „Kurt	Sejitas		

ir	Šura“		
(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
detektyvai		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Šok	su	manimi.	
Šokių	konkursas,	
2014	(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.00	Drama	„Saugus		
prieglobstis“		
(N-7).

0.15	 Romantinė	drama	
„Mano	Afrika“		
(N-7).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“.

6.55	 „Superdidvyrių	
komanda“.

7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Na,	palauk!“
10.00	 „Don	Kichotas.		

Asilo	nuotykiai“.
11.35	Nuotykių	komedija	

„Inspektorius	
Gadžetas“.

13.00	Veiksmo	f.		
„Nuotykių		
ieškotojas“	(N-7).

14.45	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

16.30	Raudonkepuraitė,	
Darius	ir	Girėnas.	
Žydrasis	Žiburėlis	
2015.

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Animacinis	f.	

„Monstrų	biuras“.
20.45	Komedija	„Operacija	

„Baltosios	pupytės“	
(N-7).

22.50	Veiksmo	f.	„Pragaro	
vaikis“	(N-7).

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

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
6.55	 Emigrantai.
7.45	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Mažasis	princas“.
9.25	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	6“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
11.10	Durys	atsidaro.
11.40	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Kaip	sukurti	planetą“.
12.55	 „Inspektorius		

Luisas	1“	(N-7).
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	1	d.
16.00	Žinios.
16.15	Sveikinimų	koncertas.
18.40	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.
22.40	Kriminalinė	kome-

dija	„Žuvelė,	vardu	
Vanda“	(subtitruota)

0.30	 „Senis“	(N-7).
1.30	 Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	1	d.
2.20	 „Inspektorius		

Luisas	1“	(N-7).

 21.00 	 Eurovizija	2015 11.55 	 „Kalėdų	karštinė“

ŠeŠtadienis

„SUPERAUDRA SIETLE“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Burkas.
Vaidina E.Moralesas, O.Grauer, Dž.Abrahamsonas.

NASA mokslininkas Tomas Reinoldsas manė, kad viskas bus puiku, kai jis 
atsikraustė į Sietlą gyventi kartu su savo sužadėtine. Tačiau jo sūnus vis 
nesiliauja kovoti su Emos dukra, ir jie supranta, kad naujos šeimos taip 
lengvai nesukurs. Kaip tik tuo metu prasideda nepaaiškinami įvykiai. Kariai 
pašauna neatpažintą objektą, šis sudūžta sąsiauryje, ir nuo to prasideda 
keistų gamtos reiškinių serija.

rekomenduoja

„PER JAUNI SANTUOKAI“
Drama. JAV. 2007.
Režisierius M.Puletas.
Vaidina N.Dobrev, D.Keisis.

Maksas ir Džesika susituokia bū-
dami moksleiviai. Baigusi mokyklą 
Džesika įstoja į Harvardo universi-
tetą studijuoti medicinos, o Mak-
sas, atidėjęs studijų planus, įsidar-
bina statybose norėdamas dau-
giau laiko praleisti su savo žmona. 
Ilgainiui jo pasiryžimas studijuoti 
blėsta ir tai nuvilia Džesiką. Mer-
gina vis labiau susižavi mokslo 
draugu gitaristu Karteriu.

„MANO AFRIKA“
romantinė Drama. JAV. 1985.
Režisierius S.Polakas.
Vaidina M.Stryp, K.Kičenas, 
M.Bauensas.

Pagal Isako Dineseno knygą. Įspū-
dingas meilės trikampis senojoje 
Afrikoje. Garsios šeimos dukra 
Karen išteka už turtingo barono, 
pažadėjusio jai baronienės titulą 
ir amžiną meilę Afrikos plantaci-
joje. Baronas, kaip paaiškėja, besąs 
išlaidūnas, girtuoklis ir svetimote-
riautojas. Argi galima jį lyginti su 
paslaptingu Afrikos medžiotoju...

„SAUGUS PRIEGLOBSTIS“
Drama. JAV. 2013.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina Dž.Hau, Dž.Diuhamelis, 
K.Smalders.

Keitė atsikrausto į mažą miestelį 
Šiaurės Karolinoje ir iš karto suke-
lia daug klausimų vietiniams. Bet ji 
įsikuria, užmezga ryšius su gerašir-
džiu našliu, parduotuvės savininku 
ir dviejų vaikų tėvu Aleksu. Tačiau 
moters neapleidžia tamsi paslaptis, 
atginusi ją per visą šalį.

TV8
21.00

TV3
22.00

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Menų	 sala.	 10.30	
Statybų	TV.	11.00	VIP.	11.30	Virtuvės	istorijos.	12.00	
„Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	 13.00	 „Ana	 ir	 meilė“.	
15.00	 „Agatos	 teisė“.	 16.00	 „Frosto	 prisilietimas“.	
18.00	„Rutos	Rendel	detektyvai.	Tamsus	ežeras“.	19.05	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
21.00	Drama	„Per	 jauni	santuokai“.	22.40	Komedija	
„Sunkus	sprendimas“.	0.20	„Frosto	prisilietimas“.	

 INFO TV
6.00	 Info	 diena.	 14.00	 Teleparduotuvė.	 14.30,	 4.30	
Nuo...	 Iki.	15.25,	16.30,	17.40	Dviračio	 šou.	15.50,	
17.00	KK2.	18.10	Sekmadienio	rytas.	19.00,	1.25	24	
valandos.	20.00,	4.00	Alchemija	LVIII.	20.30	Autopi-
lotas.	 21.00	 „Šaltyje“.	 22.00	 „Eksperimentai“.	 23.00	
Pagalbos	skambutis.	23.50	Valanda	su	Rūta.	

 PBK
6.25,	 0.50	 Informacinė	 laida.	 6.55,	 9.00,	 11.00,	
17.00	Naujienos.	7.20	Vaikų	klubas.	7.35	Kol	visi	
namie.	 9.15	 Skanėstas.	 9.55	 V.Teličkina.	 11.20	
Idealus	 remontas.	 12.20	 „Operacija	 „Su	 Naujai-
siais	 metais!“	 14.15	 „Gražuolėlis“.	 17.15	 Atspėk	
melodiją.	19.00	Kas	nori	tapti	milijonieriumi?	20.00	
Laikas.	 20.25	 Estrados	 teatras.	 22.25	 Šįvakar	 su	
A.Malachovu.	24.00	Anglija	apskritai	ir	konkrečiai.

 REN
7.00	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė“.	
7.15-9.45	 „Didžiosios	 paslaptys“.	 11.30-23.20	
KGB	su	smokingu.

 NTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	7.25	„Džul-
barsas“.	 9.20	 Rusiškas	 įdaras.	 10.00	 Skaus-
mo	 kvapas.	 11.00	 Buto	 klausimas.	 12.25	
A.Žurbinas.	 Melodijos	 atminimui.	 13.10	 Di-
delė	puota.	14.10	Mūsiškiai.	15.00	Populiarios	
melodijos.	 15.20	 Paslaptingoji	 Rusija.	 16.15	
„Liejyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	pramo-
gų	verslas.	19.25	„Jūrų	velniai“.	23.00	„Garbės	
kodeksas“.	0.50	Meilės	paslaptys.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.00,	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Žinios.	 8.45	 Šunų	
planeta.	 9.15	 Šeštadienio	 talka.	 10.25	 Mano	
planeta.	11.00	 „Jūra	 iki	kelių“.	13.30	Tai	 juo-
kinga.	16.10	Naujoji	banga.	19.35	Naujametis	
žvaigždžių	 paradas.	 21.40	 Žydrasis	 žiburėlis.	
1.30	„Sveiki,	aš	jūsų	teta!“

TV3
0.15

 16.30 	 Žydrasis	Žiburėlis	
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TV6
22.55
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7.00	 Amerikos	talentai.
9.00	 Laba	diena		

(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas		

rekomenduoja.
11.00	Pasaulio	galiūnų	

čempionų	lygos		
etapas	Zambijoje.

12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	Patrulis.
13.00	 „Džiunglių		

princesė	Šina“		
(N-7).

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės	istorijos	

(N-7).
19.00	Muzikinė	kaukė.	

Geriausieji.
21.30	Nuotykių	f.		

„Mirties	upė“		
(N-14).

23.25	Dakaras	2015.
23.55	Veiksmo	trileris	

„Anakonda	4.		
Kraujo	žymės“		
(N-14).

1.35	 „Senosios	Kristinos	
nutikimai“		
(N-7).

2.50	 Bamba	TV	(S).

7.44	 TV	parduotuvė.
8.00	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
9.00	 Didysis		

pasivaikščiojimas.
10.00	Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
E.Kučinskas	(N-7).

11.00	Spąstai	tėčiui.
12.45	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20	 „Genijai	iš		
prigimties“.

17.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
18.35	 „Laukinis	pasaulis“.
19.30	 „Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.30	Komedija	„Netikęs	

auklėjimas“	(N-14).
22.10	 „Kruvina	žinutė“		

(N-14).
23.55	Kriminalinė	drama	

„Kova	už	garbę“		
(N-14).

1.45	 Didysis		
pasivaikščiojimas.

2.25	 „Kruvina	žinutė“		
(N-14).

3.50	 „Kova	už	garbę“	(N-14).
 5.25	 Didysis		

pasivaikščiojimas.
6.05	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
6.50	 „Laukinis	pasaulis“.

8.45	 Mokslo	sriuba.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Trembita.
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias.
10.30	Keliaukim!
11.00	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Šokio	karalienė.	1	d.	
13.15	Būtovės	slėpiniai.	Ar	

mes	jūrinė	valstybė?	
14.00	Kultūra	+.
14.30	Vilniaus	mažojo	teatro	

spektaklis	„Maskaradas“.
16.35	Lengvai	ir	linksmai!
17.00	Šeimos	festivalio	

„Šeimadienis“	
šv.Mišios.	Tiesioginė	
transliacija	iš	„Litexpo“.

18.15	Žinios.
18.30	 „Šeimadienis“	

šventinis	koncertas.	
Tiesioginė	transliacija.

20.00	Legendos.
20.45	 „Prerijų	karštligė“	

(N-14).
22.05	A.Maceinos	eiles	

skaito	J.Onaitytė.
22.30	Panorama.
23.00	Šarūno	Barto	filmų	

retrospektyva.	
„Koridorius“.

0.30	 Nijolės	Tallat-Kelpšaitės	
koncertas.	2014	m.

6.50	 „Gepardų		
dienoraščiai“.

7.50	 „Duok	leteną!“
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Afrika.		
Pavojinga	tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir	įdomybės“.

12.00	Natūralioji		
kulinarija	su	
	Anabele	Lengbein.

12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Kinų	virtuvė		

su	Goku.
13.30	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Stverk	pinigus		

ir	bėk	(N-7).
16.00	 „Būrėja“.
16.30	Magiškasis	Rio.
17.05	 „Dvidešimt		

minučių“	(N-7).
19.05	Rosamunde	Pilcher.	

Romantinė	drama	
„Širdies	ilgesys“		
(N-7).

21.00	 „Dartanjanas	ir	trys	
muškietininkai“.

22.40	 „Atpildas“	(N-7).
0.35	 „Agentai“	(1)		

(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Po	pasaulį	su	

Anthony	Bourdainu	
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!
15.00	Ledo	kelias		

(N-7).
16.00	Gamtos	jėgos		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
18.00	6	kadrai		

(N-7).
19.00	Fantastinis		

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

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Veiksmo	f.	
„Superaudra		
Sietle“	(N-7).

0.40	 Erotinis	f.		
„Mirtina	meilė	
Rojuje“	(S).

2.00	 Kriminalinė	drama	
„Anarchijos	vaikai“	
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė	Afrika“.
10.15	 „Komisaras		

Manara	2“	(1)		
(N-7).

11.15	Pamiršti	vardai.	
Jonas	Rudamina.

11.45	 „Pasaulis	pro		
traukinio	langą“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

13.15	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

14.15	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

15.15	 „Trauma“		
(N-7).

16.15	 „Ne	šventieji“		
(N-7).

18.00	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

19.00	 „Departamentas“		
(N-7).

20.00	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Jausmų	namai“		
(1)	(N-7).

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

23.45	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

0.15	 „Ryški	liepsna“		
(N-14).

 11.00 	 Posūkiai	su	
	 	 Viktoru	Gerulaičiu

 22.10 	 „Kruvina	žinutė“ 9.00 	 Laba	diena  21.35 	 AC/DC	koncertas 19.00 	 „Transformeriai.	
Tamsioji	Mėnulio	pusė“

 12.30 	 Penki	ingredientai

TV PROGRAMAsausio 10 d.

 TV Polonia
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.50	Miško	bičiuliai.	10.05	
„Petersburski	 Music	 Show“.	 10.35	 ABC	 viską	
žino.	 10.55	 Ekologijos	 laida.	 11.25	 Tyrėjų	 TV.	
Muzikinė	ikonos.	12.00	„Juodi	debesys“.	12.55	
Regionų	 istorija.	 Izabelinas.	 13.10,	 18.25,	 1.45	
Galvosūkis.	13.20,	22.35,	4.25	Sveikinimų	kon-
certas.	13.40	„Tėvas	Mateušas“.	14.30	KucinAli-
na.	15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	16.00	„Archiman-
dritas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	 18.00	 Lenkų@
lenkų	 žodynas.	18.30	 TV	ekspresas.	18.55	 „M,	
kaip	meilė“.	19.50	Svingas	su	Sinatra	 -	 „Jarek	
Wist	&	Krzysztof	Herdzin	Big	Band“	koncertas.	
20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	 21.45,	 3.40	
„Garbės	 laikas.	Sukilimas“.	 23.00	 Lenkai	 čia	 ir	
ten.	23.40	Sporto	čempionų	pagerbimas	-	2014.	
2.40	Animacinis	f.	3.00	Žinios.	4.45	Lenkai	čia	ir	
ten.	5.20	„Paleistuvių	sąrašas“.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 13.15,	 1.40	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	19.40	Svajonių	namas.	6.55,	17.45	Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.25,	
15.30,	 23.00,	 0.30	 Išskirtiniai.	 9.10	 Dabarties	
genijai.	9.55,	15.10,	20.50,	1.15	Vakarėliai	aplink	
pasaulį.	10.45,	20.00	Auksinis	jaunimas.	11.50,	
3.35	 „Kalėdų	 istorija“.	 17.00	 Mados	 projektas.	
19.15	Naujienos.	21.15	„Ruduo	Niujorke“.	

 TV1000
5.00	 „Trys	 muškietininkai“.	 7.00	 „Brėkštanti	
aušra“	 (1,	 2)	 (N-14).	 11.00	 „Kalėdos	 pagal	
Kranksus“.	 12.50	 „Prestižas“.	 15.10	 „Moteris	
juodais	 drabužiais“.	 17.00	 „Romo	 dienoraš-
tis“.	19.00	„Superbombonešis.	Naikinti	viską“.	
21.00	 „Išeities	 kodas“	 (N-14).	 22.45	 „Svynis	
Todas.	Demoniškas	Flyto	gatvės	kirpėjas“.	0.45	
„Septyni	psichopatai“	 (N-14).	2.45	 „Mažosios	
moterys“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30	Nepaprastos	jachtos.	
10.30	 Kelionė	 po	 prieskonių	 pasaulį.	 12.00	
Ekstremalios	 atostogos.	 13.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	 Belizas.	 13.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	
Ispanija.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Austrija.	
14.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Airija.	 15.00	 Gel-
bėtojai	 Naujojoje	 Zelandijoje.	 16.00	 Statybos	
Aliaskoje.	 17.00	 Įdomiausios	 kelionės	 mo-
tociklu.	 18.00	 Mano	 namelis	 ant	 ratų.	 19.00	
Pamesto	 bagažo	 aukcionai	 21.00	 Gelbėtojai	
Naujojoje	Zelandijoje.	22.00	 Išgelbėkite	mano	
verslą!	 Viešbutis	 „Fiddler’s	 Inn“.	 23.00	 Įdo-
miausios	 kelionės	 motociklu.	 24.00	 Paminklų	
paslaptys.	1.00	Nakties	programa.	

 animal PlaneT
7.00	 Liūno	 broliai.	 7.25,	 21.05,	 3.25	 Avariu-
mų	verslas.	11.55,	22.55	Dinozaurų	kautynės.	
12.50,	 17.25,	 1.40,	 5.00	 Gyvenimas	 laisvėje.	
13.45,	 18.20	 Laukinės	 gamtos	 gangsteriai.	
14.40,	 19.15	 Afrikoje.	 15.35	 Šeimos	 safaris.	
16.30	 Drambliai.	 20.10	 Skaniausi	 kąsneliai.	
22.00,	4.15	Namai	medžiuose.	23.50	Pavojin-
giausios	gyvatės.	0.45	Plaukimas	su	pabaiso-
mis.	6.35	Liūno	broliai.	

 sPorT1
9.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Oklahomos	 „Thun-
der“	-	Memfio	„Grizzlies“.	2014/2015	m.	sezo-
nas.	11.00	„Eurocup“	krepšinio	lyga.	Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Paris-Levallois“.	 12.50	 WTA	
Čempionių	 turnyras.	Andrea	Petkovic	 -	Flavia	
Penneta.	16.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Klivlendo	
„Cavaliers“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	 2014/2015	
m.	 sezonas.	 18.00	 KOK	 World	 series	 2014.	
Bušido	kovos.	22.00	ATP250	„Brisbane	 Inter-
national	 Open“	 vyrų	 tenisas.	 Pusfinaliai.	 1.45	
NBA	krepšinio	 lyga.	Atlantos	 „Hawks“	 -	Den-
verio	„Nuggets“.	2014/2015	m.	sezonas.	3.15	
Olandijos	„Eredivisie“	 lyga.	„AFC	Ajax“	-	„FC	
Dordrecht“.	 5.00	 WTA	 Korea	 Open.	 Varvara	
Lepchenko	-	Karolina	Pliskova.	Finalas.	

 ViasaT sPorT BalTic
6.50	 Eurolyga.	 „Barcelona“	 -	 „Panathinaikos“.	
8.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Alba“.	10.50	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	
-	 „Atletico“.	 13.40	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	
apžvalga.	14.10	Futbolas.	Premier	lygos	apžvalga.	
14.40	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Sunder-
land“	-	 „Liverpool“.	Tiesioginė	 transliacija.	16.55	
Futbolas.	Anglijos	Premier	 lygos	 rungtynės.	Tie-
sioginė	 transliacija.	 19.00	 Futbolas.	 UEFA	 Čem-
pionų	 lygos	 apžvalga.	 19.25	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Crystal	 Palace“	 -	 „Tottenham“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 21.30	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	lygos	rungtynės.	23.20	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Sunderland“	 -	 „Liverpool“.	 1.10	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Barcelona“	 -	 „Panathinai-
kos“.	3.00	„Trans	World	Sport“	žurnalas.

 eUrosPorT
9.30,	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45,	12.45,	
0.30	Biatlonas.	Pasaulio	taurė.	10.30	Šuoliai	nuo	
tramplino.	Pasaulio	taurė.	11.15	Kalnų	slidinėji-
mas.	Pasaulio	taurė.	14.30,	18.45	Slidinėjimas.	
Pasaulio	taurė.	15.00,	1.45	Šuoliai	nuo	trampli-
no.	Pasaulio	 taurė.	17.00	Tenisas.	 „ATP	World	
Tour	 250“.	 19.15	 Smiginis.	 BDO	 profesionalų	
pasaulio	čempionatas.	23.00	Šuoliai	nuo	tram-
plino.	Pasaulio	taurė.	24.00,	2.30	Dakaro	ralis.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00 	 „Bordžijos“  21.45 	 Enya	dainos 19.25 	 Pasaulio	panorama 17.00 	 Ne	vienas	kelyje 12.00	 „Negražios	įsese-
	 	 rės	išpažintys“

 TV8
9.40	 Tobula	 moteris.	 10.10	 Svajonių	 sodai.	
11.00	 Mamy	 čių	 klubas.	 11.30	 Mankštinkitės.	
12.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	 13.00	 „Ana	
ir	 meilė“.	 15.00	 Drama	 „Tėvas	 Braunas“.	 16.00	
„Frosto	prisilietimas“.	18.00	„Rutos	Rendel	detek-
tyvai.	Tamsus	ežeras“.	19.05	 Ekstremalūs	namų	
pokyčiai.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	Drama	
„Rojaus	sodo	pakraštys“.	22.35	Drama	„Per	jauni	
santuokai“.	0.10	„Frosto	prisilietimas“.	

 Info TV
5.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	5.45	
Apie	žūklę.	6.15	Autopilotas.	6.45	Valanda	su	Rūta.	
8.20,	 9.35,	 11.15,	 0.50,	 3.15	 KK2	 .	 9.05,	 13.30	
Dviračio	 šou.	 10.15	 Šefas	 rekomenduoja.	 10.45	
Alchemija	 LVIII.	 Intelektas	 ir	 laisvė.	 VDU	 karta.	
2014	m.	12.00,	14.30,	2.15	Yra	kaip	yra	.	13.00	Ne	
vienas	kelyje.	14.00	Teleparduotuvė.	15.35	24	va-
landos	.	16.40	Retrospektyva.	Autoriai	Juozas	Ma-
tonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Menininkų	
portretai“.	 1997	 m.	 17.15	 Arčiau	 mūsų.	 17.45	
Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	18.15,	1.30	
Nuo...	Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	„Alfa“	savaitė.	
Savaitės	įvykių	apžvalga.	20.10	Pagalbos	skambu-
tis	.	21.00	„Šaltyje“.	22.00	„Eksperimentai“.	23.00,	
4.25	Tauro	ragas	.	23.25	Ne	vienas	kelyje.	23.50	
24	valandos	.	3.55	Autopilotas.	4.50	Yra	kaip	yra	.	

 PBK
6.25,	 23.15	 Informacinė	 laida.	 6.55,	 9.00,	
11.00	Naujienos.	7.20	Vaikų	klubas.	7.35	Kol	
visi	 namie.	 9.15	 Padriki	 užrašai.	 9.30	 „Jera-
laš“.	9.40	Kol	visi	namie.	10.30	Fazenda.	11.20	
„Mimino“.	13.20	„Vienas	visiems“.	16.55	Nau-
jieji	 metai.	 20.00	 Laikas.	 20.25	 „Budelis“.	
22.20	 Anglija	 apskritai	 ir	 konkrečiai.	 23.45	
„Kin-dza-dza“.	1.55	„Ta	linksmoji	planeta“.

 REn
7.00	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė“.	
7.15	 Žiūrėti	 visiems!	 8.00-21.45	 „Kamenska-
ja“.	22.40	„Didžiosios	paslaptys.

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	7.25	„Alio-
ša	 Pticynas	 ugdo	 charakterį“.	 9.20	 Valgome	
namie.	 9.55	 Technikos	 stebuklas.	 10.40	 Ar	
rusai	 moka	 rusiškai?	 11.00	 Vasarvietės	 atsa-
kymas.	12.25	Aukso	dulkės.	13.00	„Muchtaro	
sugrįžimas“.	 15.00	 Populiarios	 melodijos.	
15.20	 Paslaptingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	
prospektas“.	 18.25	 Slaptas	 pramogų	 verslas.	
19.20	 „Jūrų	 velniai“.	 22.55	 Naujametis	 kon-
certas.	0.45	DNR.	1.35	„Sutuoktiniai“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
9.20	 Žinios.	 Maskva.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Žinios.	
10.15	 Humoro	 laida.	 10.45	 Rytinis	 paštas.	 11.25	
Gyvūnijos	 pasaulyje.	 12.00	 Kulinarijos	 žvaigždė.	
13.20	 Žinios.	 Maskva.	 13.30,	 2.40	 Humoro	 laida.	
15.20	N.Kadyševos	koncertas.	17.20,	19.35	„Caraitė	
Liaguškina“.	21.00	Anšlagas.	0.55	„Žiemos	vyšnia“.	

 TV PolonIa
6.45	„Laimės	spalvos“.	8.30	„Pagalbos	signalas“.	
9.05	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	 9.40	 Klopsas	 ir	 Dropsas.	
10.10,	 18.25,	 2.15	 Galvosūkis.	 10.20	 Grūdas.	
10.50	 Didžiojo	 šventinės	 pagalbos	 orkestro	 fi-
nalas.	 11.30	 „Prie	 Nemuno“.	 12.35,	 22.40,	 4.50	
Sveikinimų	koncertas.	12.50	 Tarp	 žemės	 ir	 dan-
gaus.	13.00	Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	
ir	 dangaus.	 13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	
transliacija.	15.20	„Tercet	Egzotyczny“	-	šventiškai.	
16.25,	20.50	Didžiojo	šventinės	pagalbos	orkestro	
finalas.	17.15	Provincijos	lobiai.	17.35,	6.55	„Spa-
los	girininkijos	rezervatas“.	17.55	Made	in	Poland.	
18.30	TV	ekspresas.	18.50,	2.20	„M,	kaip	meilė“.	
19.45	Pramoginė	laida.	20.15	Labanaktukas.	20.30	
Žinios.	21.45,	4.00	„Likimo	pokštas“.	23.00,	5.10	
Savaitraštis.pl.	23.50	Didžiojo	šventinės	pagalbos	
orkestro	finalas.	1.15	„Prie	Nemuno“.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.15,	1.50	Nuotaka	milijonieriui.	6.30,	14.45	
Svajonių	 namas.	 6.55,	 17.45,	 3.20	 Kardašianų	
šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	 8.25,	 15.30,	
19.15,	0.15	Išskirtiniai.	9.55,	15.10,	1.25	Vakarėliai	
aplink	 pasaulį.	 10.40,	 20.00	 Auksinis	 jaunimas.	
11.30	„Ruduo	Niujorke“.	17.00	Mados	projektas.	
21.15	„Naktinis	skrydis“.	22.40	Išskirtiniai.

 TV1000
8.15	 „Mažosios	 moterys“.	 10.15	 „Kalėdos	 pagal	
Kranksus“.	 11.50	 „Trys	 muškietininkai“	 .	 13.45	
„Superbombonešis:	naikinti	viską“.	15.45	„Išeities	
kodas“.	17.15	„Vidurnaktis	Paryžiuje“.	19.00	„Pašė-
lę	pirmieji	metai“.	20.45	„Optimisto	istorija“.	22.45	
„Niujorko	šešėlyje“.	1.00	„Mažosios	moterys“.

 TRaVEl
10.00, 15.00	 Tamsiausios	 Amerikos	 paslaptys.	
11.00,	 16.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00	
Gelbėtojai	Naujojoje	Zelandijoje.	13.00	Nepaprastos	
jachtos.	14.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	18.00	
Dženi	 ir	 Olis	 degustuoja	 vyną.	 18.30	 Kelionė	 po	
prieskonių	pasaulį.	19.30	Visada	išalkę.	20.00	Įdo-
miausios	kelionės	motociklu.	21.00	Didžiosios	pa-
saulio	paslaptys.	22.00	Paminklų	paslaptys.	23.00	
Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“		

(N-7).
7.30	 „Bidamanų		

turnyras“		
(N-7).

8.00	 „Didvyrių		
draugužiai“.

8.30	 „Būrys“	(N-7).
9.00	 Svajonių	sodai.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	 „Kapitono	Granto	

beieškant“.
12.00	Drama	„Negražios	

įseserės	išpažintys“	
(N-7).

13.55	 „Gyvenimo	bangos“	
(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas		
ir	Šura“	(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
detektyvai	
	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.	
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.	Talentų		
konkursas.

22.30	Trileris	„Rembo“	
(N-14).

0.10	 Trileris	„Įkalintas“	
(N-14).

1.50	 „Kobra	11“		
(N-7).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“.

6.55	 „Superdidvyrių	
komanda“.

7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Kas	naujo,		

Skūbi-Dū?“
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC	

televitrina.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Filmas	šeimai	

„Detektyvų	biuras.	
Chameleono		
kerštas“.

12.00	Komedija	šeimai	
„Trys	vyrai	ir	kūdikis“.

14.00	 „Mano	puikioji	
auklė“.

15.00	 „Didingasis	amžius“	
(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Nuotykių	f.	„Haris	

Poteris	ir	mirties	
relikvijos.	2	dalis“	
(N-7).

21.20	Veiksmo	f.	„Šerlokas	
Holmsas	2.	Šešėlių	
žaidimas“	(N-14).

23.45	Kriminalinis	f.	
„Slėptuvė“	(N-7).

1.25	 Operacija	„Baltosios	
pupytės“	(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Durys	atsidaro.
6.35	 Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
8.30	 Girių	horizontai.
9.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
9.25	 „Vakavilis“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	 „Aviukas	Šonas	4“.
10.25	Gustavo	enciklopedija.
10.55	Pasaka	„Pinokis“.	1	s.
12.00	 „Nematomos	karalystės“.	

„Paslaptingi	miškai“.
13.00	 „Puaro	12“	(N-7).
14.30	 „Miestas	tamsoje“.
15.30	Tautos	balsas.
16.00	Žinios.
16.15	LKL	čempionatas.	Šiau-

lių	„Šiauliai“	-	Utenos	
„Juventus“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Šiaulių.	Per-
traukoje	-	Lašas	po	lašo.

18.00	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
19.25	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.	
21.00	 „Giminės.	

Gyvenimas	tęsiasi“.
21.50	 „Gaivalas	internete“	

1,	2	s.	(N-14).
0.45	 Auksinis	protas.

7.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

8.00	 Pirmas	kartas	su	
žvaigžde	(N-7).

8.30	 Tauro	ragas	(N-7).
9.00	 Autopilotas.
9.30	 Krepšinio	pasaulyje	

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
11.00	Atėjo...	Sabas.		

2014	m.	II	d.
12.00	 „Nacionalinė	Geo-

grafija.	Gėlavandenių	
monstrų	medžiotojas“	
(N-7).

13.00	 „Džiunglių	princesė	
Šina“	(N-7).

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės	istorijos	

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Emilija	Richards.	
Naujosios	Zelandijos	
kerai“	(N-7).

21.00	 „Bordžijos“	(N-14).
23.00	Dakaras	2015.	

Savaitės	apžvalga.
24.00	Kriminalinis	trileris	

„Kazino	apiplėšimas“	
(N-14).

1.45	 „Senosios	Kristinos	
nutikimai“	(N-7).

3.00	 Bamba	TV	(S).

7.14	 TV	parduotuvė.
7.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
8.30	 Kaimo	akademija.
9.00	 Girių	takais.
9.35	 Namų	daktaras.
10.10	Vantos	lapas		

(N-7).
10.40	Šiandien	kimba.
11.10	 „Laukinis	pasaulis“.
12.00	 „Pasaulis	nuosta-

bus“.
12.30	 „Air	America“	(N-7).
15.30	 „Laukinis	pasaulis“.
16.00, 17.00, 19.00, 21.00	

Žinios.	Orai.
16.20	 „Genijai	iš		

prigimties“.
17.30	Šeima	-	jėga!
19.30	 „Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X.		

„Monos	Lizos	
portreto	paslaptis“	
(N-7).

21.30, 1.05	 24/7.
22.30	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
23.30	Siaubo	f.	„Devynios	

mirtys“	(S).
1.45	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
2.40	 Siaubo	f.	„Devynios	

mirtys“	(S).
4.05	 Spąstai	tėčiui.
5.30	 „Mikropasauliai“		

(N-7).
6.00	 Šeima	-	jėga!

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
10.30	ORA	ET	LABORA.	

Benediktinų	kelias	
Lietuvoje.

11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Šokio	karalienė.	2	d.	
13.15	Mūsų	miesteliai.	

Senoji	Varėna.	1	d.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.30	Didysis	koncertas	

Nacionaliniame	ope-
ros	ir	baleto	teatre.

16.35	A.Maceinos	eiles	
skaito	J.Onaitytė.

17.00	Kultūros	savanoriai.
17.30	Septynios	Kauno	

dienos.
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.
18.45	Mokslo	ekspresas.
19.00	B.Genzelio	knygos	

„Tautinės	savimonės	
išlikimas	ir	brendimas	
Lietuvos	okupacijos	
sąlygomis“	sutiktuvės.

20.30	Lietuvių	kinas	trum-
pai.	„Šarka	2“.	Rež.	
M.Vildžiūnas.	(N-7).

21.00	Linija,	spalva,	forma.
21.45	Enya	dainos.	Dalyvauja:	

R.Ščiogolevaitė,	E.Sa-
šenko,	I.Prudnikovaitė,	
E.Jennings,	V.Genytė.

22.30	Panorama.	
23.00	Džiazo	muzikos	vakaras.
24.00	 „Šiaurietiškas	būdas“.

 20.00 	 Pasaulis	X
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„PRAŽŪTINGAS SVAIGULYS“
Komedija. JAV. 2006.
Režisierius M.Kaleo.
Vaidina M.Kitonas, B.Freizeris, E.Valeta.

Tedas - buvęs literatūros profesorius, save atradęs prekyboje. Kai į 
kompaniją įsilieja iš Oregono atvykęs Džeimis, cinikas Tedas jį sutinka 
paniekinamai. Džeimis susižadėjęs su gražuole Belisa. Netrukus būsi-
moji nuotaka pamato, koks Džeimis nevykėlis, ir atkreipia dėmesį į visai 
kitokį žmogų - Tedą.

„KAPŲ PLĖŠIKĖ  
LARA KROFT“
VeiKsmo filmas. Didžioji Britanija,
Vokietija, Japonija, JAV. 2001.
Režisierius S.Vestas.
Vaidina A.Džoli, D.Kreigas, Dž.Voitas.

Lara Kroft - britų aristokratė, išsilavi-
nusi aukštuomenės atstovė, užau-
gusi turtingoje šeimoje. Tačiau kartu 
ji ir kapų plėšikė, kovos menų meis-
trė, ieškanti įvairiausių relikvijų...

„REMBO“
Trileris. JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius S.Stalonė.
Vaidina S.Stalonė, Dž.Bens,
M.Marsdenas.

Nuo Džono Rembo kelionės į Afga-
nistaną prabėgo dvidešimt metų. Jis 
gyvena Šiaurės Tailande. Vieną dieną 
pas jį atvyksta misionieriai ir prašo pa-
dėti nugabenti valgį ir medicinos prie-
mones į Tailando ir Birmos pasienį, kur 
šešiasdešimt metų verda karas...

„ROJAUS SODO PAKRAŠTYS“
drama. Kanada. 2011.
Režisierius M.Skotas.
Vaidina R.Estesas, S.Maninen,
D.Liuisas.

Siekdamas pasikeisti gyvenimą, 
darboholikas Brajanas Konoras 
nusiperka apleistą namą užmies-
tyje. Atidaręs senovinį pakabutį, 
vyras sode sutinka anksčiau name 
gyvenusią moterį...

sausio 11 d.

 21.00 	 „Pabaisa“ 12.30 	 „Simpsonai“ 18.05 	 Geriausias	
	 	 Britanijos	kirpėjas

 ANIMAL PLANET
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25	Namai	medžiuose.	
11.00,	 22.00,	 4.15	 Namai	 medžiuose.	 11.55,	
22.55	Dinozaurų	era.	12.50,	17.25	Šiaurės	Ame-
rikos	 džiunglės.	 13.45,	 18.20	 Pavojingiausios	
gyvatės.	 14.40,	 19.15,	 2.35,	 5.50	 Laukinės	 bū-
tybės.	15.35	Pražūtingos	salos.	16.30	Iškviečia-
mas	tramdytojas.	20.10,	0.45	Rykliai.	21.05,	3.25	
Akvariumų	verslas.	23.50	Aligatorių	tramdytojai.	
1.40,	5.00	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	

 SPORT1
8.00	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 7.00	
ATP250	 „Brisbane	 International	 Open“	 vyrų	 te-
nisas.	 Pusfinaliai.	 11.00	 Tiesioginė	 trnasliacija.	
ATP250	 „Brisbane	 International	 Open“	 vyrų	 teni-
sas.	Finalas.	13.30	Tiesioginė	transliacija.	Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	 lyga.	 „Barcelona“	 -	 „Unicaja“.	
15.20	2014-ųjų	svarbiausi	krepšinio	 įvykiai	pagal	
Joną	Vainauską.	16.20	KOK	World	series.	Bušido	
kovos.	Premjera.	19.00	Tiesioginė	 transliacija.	 Is-
panijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Madrido	 „Real“	
-	„Laboral	Kutxa“.	20.50	Ispanijos	„Endesa“	krepši-
nio	lyga.	„Barcelona“	-	„Unicaja“.	22.30	Tiesioginė	
transliacija.	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clip-
pers“	-	Majamio	„Heat“.	1.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Klivlendo	 „Cavaliers“	 -	 Toronto	 „Raptors“.	 3.00	
„One“.	Kovos	menų	čempionatas.	

 VIASAT SPORT BALTIc
6.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	rungtynės.	
8.40	Motosportas.	Žiedinės	 lenktynės.	Norvegija.	
10.45	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	 -	 „Alba“.	
12.35	Krepšinis.	Eurolyga.	„Barcelona“	-	„Panathi-
naikos“.	14.25	Premier	lygos	apžvalga.	15.25	Fut-
bolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-	„Stoke“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 17.30	 Futbolas.	 Anglijos	
Premier	 lygos	žurnalas.	17.55	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lyga.	„Manchester	United“	-	„Southamp-
ton“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 20.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Torpedo“.	 22.00	 Fut-
bolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-	„Stoke“.	
23.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manches-
ter	 United“	 -	 „Southampton“.	 1.40	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Maskvos	„Dinamo“	-	Rygos	„Dinamo“.	3.40	
Futbolas.	Anglijos	FA	taurės	apžvalga.

 EUROSPORT
9.30,	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45,	13.45,	
15.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	 taurė.	
10.45,	18.00	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	
12.00,	 17.00	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 13.00,	
14.15	Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	19.00,	19.30	
Smiginis.	 BDO	 profesionalų	 pasaulio	 čempi-
onatas.	 19.25,	 24.00,	 2.00	 Dakaro	 ralis.	 21.00	
Angliškas	 biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	 0.30	
Greitasis	čiuožimas.	Europos	čempionatas.

6.50	 Kinų	virtuvė		
su	Goku.

7.20	 Bučiuotis,		
vesti,	vengti?	
	(N-7).

7.50	 Duok	leteną!
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Afrika.	Pavojinga	
tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai		
ir	įdomybės“.

12.00	Natūralioji	kuli-
narija	su	Anabele	
Lengbein.

12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?	(N-7).
14.00	 „Superauklė“	(N-7).
15.00	Stverk	pinigus		

ir	bėk	(N-7).
16.00	 „Būrėja“.
17.05	 „Šeštasis	pojūtis“	

(N-7).
18.05	Geriausias	Britanijos	

kirpėjas	(N-7).
19.05	Nustebink	mane.
21.00	 „Mergina,	kuri	

užkliudė	širšių	lizdą“	
(N-14).

22.45	Kriminalinis	trileris	
„Bruklino	geriausieji“	
(N-14).

1.15	 „Agentai“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.00	Oliverio		

tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
16.00	Gamtos	jėgos		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
18.00	6	kadrai.
19.00	Veiksmo	f.		

„Kapų	plėšikė		
Lara	Kroft“		
(N-7).

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

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

0.45	 Veiksmo	f.	
„Superaudra	Sietle“	
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

10.00	 „Pasaulis	pro		
traukinio	langą“.

11.00	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.

11.30	 „Laukinė	Afrika“.
12.30	 „Departamentas“		

(N-7).
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	Karštos	senos		
sėdynės.

14.30	 „Jausmų	namai“		
(1)	(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.05	 „Tekėk	už	manęs!“
18.00	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
19.00	 „Komisaras	Manara	

2“	(N-7).
20.00	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
21.00	VIP	seansas.	

„Pabaisa“.
22.40	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.10	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

0.10	 „Jausmų	namai“		
(1)	(N-7).

TV6
22.55

rekomenduoja

TV6
19.00

TV8
21.00

TV3
22.30



6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos		

dienoraštis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“		

(N-7).
10.55.	„Ledynmetis“.
12.25	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Vėžliukai	nindzės“.
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	Farai	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(1)	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Kerštas“	(N-14).
23.10	 „Išgyvenimas“		

(N-14).
0.05	 „Specialioji	jūrų	

policijos	tarnyba“	
(N-14).

1.05	 „Daugiau	nei		
draugai“	
(1)	(N-7).

1.30	 „Naujokė“		
(N-7).

2.00	 „Skandalas“		
(N-14).

2.50	 „Vilfredas“		
(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas		

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

8.45	 Nuotykių	f.		
„Haris	Poteris	ir	mir-
ties	relikvijos“.	
2	d.	(N-7).

11.05	 „Monstrų	biuras“.
12.50	Oplia!
13.15	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.40	Animacinis	f.		

„Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Nuo...	Iki.
21.30	Žinios.
22.10	Kriminalinis	trileris	

„Kazino	apiplėšimas“	
(N-14).

23.55	TV	serialas	
„Taikinys“		
(N-7).

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

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Pasaulio	panorama.
11.10	Savaitė.
11.40	 „Miestas	tamsoje“.
12.35	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
13.05	 Istorijos	detektyvai.	
13.50	Lašas	po	lašo.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.25	LKL	čempionatas.	Kauno	

„Žalgiris“	-	Vilniaus	
„Lietuvos	rytas“.	Tiesiogi-

nė	transliacija	iš	Kauno.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Ceremonialas	Nepri-

klausomybės	aikštėje	
prie	LR	Seimo	rūmų.

21.30	Teisė	žinoti.
22.20	Pinigų	karta.
23.10	Vakaro	žinios.
23.40	 „Senis“	(N-7).
0.40	 Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	1	d.
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.

 17.00 	 „Akis	už	akį	2“ 16.30 	 TV	Pagalba  16.30 	 Labas	vakaras,	
	 	 Lietuva

Pirmadienis

„DAUGIAU NEI DRAUGAI“
SerialaS. JAV. 2011.
Režisieriai S.Nouštateris, M.H.Vėberis.
Vaidina R.Hansenas, D.Eklzas, Z.Kregeris.

Penki subrendę, žinantys, ko nori iš gyvenimo, draugai smagiai pra-
mogauja visi drauge. Tiesa, kiekvienas iš jų dar ieško savo gyvenimo 
meilės, su kuria galėtų pragyventi iki žilos senatvės. Du iš jų - geriausi 
draugai Sara ir Benas. Nusivylimas, aistros, pavydas, neišsipildę lūkesčiai 
ir netikėti džiaugsmai - tokių emocijų kupinas šis serialas.

rekomenduoja

TV3
1.05

„CHIMERA“
MokSlinėS fantaStikoS filMaS. 
JAV. 2009.
Režisierius V.Natalis.
Vaidina E.Broudis, S.Pouli, D.Šeneak.

Dviem jauniems, ambicingiems 
mokslininkams Klaivui ir Elzai valdžia 
liepia nutraukti bandymus. Jie me-
dicininiams tikslams kuria padarus, 
derindami kelių organizmų DNR. 
Mokslininkai darbo nenutraukia ir 
naudoja žmonių DNR... Taip gimsta 
hibridinis padaras chimera. Moksli-
ninkai neįtaria, kad jų kūrinys žmo-
nėms yra mirtinai pavojingas.

„MEILĖS MUZIKA“
DraMa. Vokietija. 2008.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina M.Kracht, K.Grunertas,
L.Bejerling.

Po mylimos žmonos mirties Frensis 
vienas augina jų dukrelę Izabelą. Pa-
stebėjęs iš mamos paveldėtą mažy-
lės polinkį muzikai, tėvas stengiasi ją 
kaip įmanoma skatinti ir ugdyti, nors 
giliai širdyje liūdi, kad dukra, siekda-
ma geresnio išsilavinimo, turės palikti 
Kornvalį. Tuo metu jo mergina Natali 
nekantrauja, kada tai įvyks, nes ne per 
geriausiai su mergaite sutarė.

 „KAZINO APIPLĖŠIMAS“
kriMinaliniS trileriS. JAV. 2012.
Režisierius E.Dominikas.
Vaidina B.Pitas, R.Lijota,
Dž.Gandolfinis.

Kai mafijos globojamo nelegalaus 
pokerio turnyro metu įvykdomas 
apiplėšimas, mafijos bosai meta į žai-
dimą savo tūzą - pasamdo žymiausią 
samdomą žudiką Koganą, kad šis 
išsiaiškintų apiplėšimo detales. Jo 
užduotis - taip pamokyti išsišokėlius, 
kad tai įbaugintų visus nusikaltėlius.

TV6
23.00

TV8
21.00

LNK
22.10

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	Mano	vaikas.	10.00	„Šu-
nyčiai	patruliai“.	10.25	Senoji	animacija.	11.00	„Rojaus	
sodo	pakraštys“.	 12.40	 Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30, 20.35	 „Pamiršk	
mane“.	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	18.00, 22.40	 „Meilė	gyventi“.	19.00	
„Laukinis	 angelas“.	20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	21.00	
Drama	„Meilės	muzika“.	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.

 INfO TV
6.15	Sekmadienio	rytas.	7.10	Pagalbos	skambutis.	
8.00	 Apie	 žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00	
Mes	pačios.	9.30	Žinios.	10.00	Tauro	ragas.	10.25	
Sekmadienio	 rytas.	 11.20	 24	 valandos.	 12.20	Va-
landa	su	Rūta.	13.50	Mes	pačios.	14.15	Autopilotas.	
14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 15.45	 KK2.	 16.30	 Ne	 vienas	
kelyje.	17.00	Info	diena.	21.00	Dviračio	šou.	21.30	
Dabar	pasaulyje.	22.00	Info	diena.	

 PBK
6.00	Informacinė	laida.	7.00,	9.20	„Labas	rytas“.	11.30	
Gyventi	sveikai.	12.30,	14.20	„Atodrėkis“.	15.05	Vyriš-
ka.	Moteriška.	16.00,	3.50	Mados	nuosprendis.	18.00	
Susituokime.	19.00	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.40,	
23.15	Lietuvos	„Laikas“.	21.10	„Budelis“.	23.25	An-
glija	apskritai	ir	konkrečiai.	0.20	Informacinė	laida.

 REN
8.15	 Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 Tinkama	 priemo-
nė.	 10.05	 Keista	 byla.	 11.00	 Švarus	 darbas.	 11.50	
„Didžiosios	paslaptys.	Svetima	žemė“.	12.40	„Pėd-
sekiai“.	13.35	„Kariai	3“.	15.20	112.	15.50	Žiūrėti	vi-
siems!	16.20	Šeimos	dramos.	17.15	Nemeluok	man!	
19.25	Tinkama	priemonė.	20.20	Kviestinė	vakarienė.	
21.25	Žiūrėti	visiems!	22.15	Paklydimo	teritorija.

 NTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30,	15.55	Bet	
kada.	8.45,	9.35	„Muchtaro	sugrįžimas“.	9.00,	12.00,	
15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 Juk	 gyvena	 žmonės.	
10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	
teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	Apžvalga.	Ne-
paprastas	atsitikimas.	13.55	Prokurorų	patikrinimas.	
15.25	Medicinos	paslaptys.	16.05	„Liejyklos	prospek-
tas“.	17.05	Kalbame	ir	rodome.	18.45	„Seklys“.	20.40	
„Dvejetas	su	pistoletais“.	22.40	Noriu	pas	Meladzę.	

 RTR PLANETA (BALTIjA)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Civilizacijos	paslaptys.	10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.55	Apie	tai,	kas	svar-
biausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigž-
dės	širdis“.	15.00	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Vargšai	
giminaičiai“.	17.30	Tiesioginis	eteris.	19.50	„Tikiu	neti-
kiu“.	22.40	Šalies	budėtojas.	23.35	Priesaikai	ištikimi.	
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6.35	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

7.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

9.00	 „Bosas“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
11.55	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“		

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“	

(N-7).
21.00	Patrulis.
21.30	Veiksmo	komedija	

„Hadsono	vanagas“	
(N-7).

23.25	Dakaras	2015.
23.55	 „Tikras	kraujas“		

(N-14).
0.55	 „Visa	menanti“	(N-7).
1.50	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.55	 Bamba	TV	(S).

7.09	 TV	parduotuvė.
7.25	 Namų	daktaras.
8.00	 Vantos	lapas	(N-7).
8.30	 Girių	takais.
9.00	 Šiandien	kimba.
9.30	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Edmundas	
Kučinskas	(N-7).

10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	Pasaulis	X.	„Monos	

Lizos	portreto	
paslaptis“	(N-7).

12.30	24/7.
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Kaimo	akademija.
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00, 22.30	 	

Reporteris.	Orai.
18.45	Lietuva	tiesiogiai.
19.20	 „Albanas“	(N-7).
20.25	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
21.30	Nuoga	tiesa.	(N-7).
23.20	Didysis		

pasivaikščiojimas.
0.20	 „Kulinaras“	(N-7).
1.20, 3.10, 5.30		

Reporteris.
1.55	 Lietuva	tiesiogiai.
2.20	 „Nebylus	liudijimas“	

(N-14).
3.45	 Lietuva	tiesiogiai.

8.05	 Pasaka	„Pinokis“.	1	s.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	

Kaspervizija.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Septynios	Kauno	dienos.
12.45	Posūkiai	su	Viktoru	

Gerulaičiu.
13.30	 ...formatas.	Poetas	

Gasparas	Aleksa.
13.50	Muzikinis	tiltas.	

Orkestro	muzikos	
koncertas.

15.00	Gimtoji	žemė.
15.30	Girių	horizontai.
16.00	 „Džeronimas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Rusų	gatvė.
18.30	Nerimo	mintys.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Sukilimas“.
20.30	Labanaktukas.	

„Tatonka	ir	mažieji	
draugai“,	„Čaplinas“.

21.00	Kultūra	+.
21.30	Kriminalinė	kome-

dija	„Žuvelė,	vardu	
Vanda“	(subtitruota).

23.15	Mokslo	sriuba.
23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).
24.00	Panorama.
0.40	 Dokumentinis	f.	

„Laisvės	varpas“.
1.00	 Kultūros	savanoriai.
1.30	 Koncertuoja	V.Čepinskis.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“		

(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji		

žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Komedija		

„Viskas	bus	gerai“	
(N-14).

22.50	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.40	 „Begėdis“	(N-14).
0.40	 „Arti	namų“	(N-7).
1.30	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Universitetai.lt.
10.15	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

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

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“	

(N-7).
18.00	 „Aferistas“	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Nepaprasti		

rusiški	kadrai.
22.30	 „6	kadrai“	(N-7).
23.00	Mokslinės		

fantastikos	f.	
„Chimera“	(S).

1.05	 Erotinis	f.	
„Andromeda	121“	
(S).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“		
(N-7).

10.30	Pasaulis	pro		
traukinio	langą.

11.30	 „Komanda	Č“	(N-7).
12.30	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).
13.30	Karštos	senos		

sėdynės.
14.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.05	 „Tekėk	už	manęs!“
17.00	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

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

žinios.
20.20	80	traukinių	aplink	

pasaulį.
20.50	Kinomano	užrašai.
21.05	 „Mielas	draugas“		

(N-14).
22.55	Balticum	TV		

žinios.
23.10	 „Trauma“	(N-7).
0.10	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).

 15.30 	 Girių	horizontai 9.30 	 Edmundas	
	 	 Kučinskas

 20.00 	 „Visa	menanti“  21.05 	 „Mielas	draugas“ 13.00 	 Juokingiausi
Amerikos	namų	vaizdeliai

 9.10 	 „Teisingumo	lyga“

TV PROGRAMAsausio 12 d.

 TV Polonia
7.10	Kultūros	laida.	7.40	Kolbergo	keliu.	8.05	Prie	
Nemuno.	 Baltarusijos	 lenkų	 laida.	 8.25	 „Janka“.	
9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	 11.50	 „Cafe	 his-
toria“.	12.10	Made	 in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	
„Baronas24“.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	spalvos“.	
13.30,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	
Žinios.	13.50	„Likimo	pokštas“.	14.45	Savaitraštis.
pl.	 15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	
17.20	Lenkų	kalbos	kursas.	18.20,	22.45,	4.35	Po-
lonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	2.15	
XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Rytų	studija.	20.25	
Prie	Nemuno.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	
21.50,	3.45	„Meilė	prie	užliejamos	pievos“.	22.00,	
5.15	Lenkijos	reporteris.	22.45,	5.50	T.Lisas	gyvai.	
0.45	„Naszaarmia.pl“.	1.10	Lenkų	kalbos	kursas	

 DiVa UniVersal TV
5.45,	 8.45	 Išskirtiniai.	 6.30,	 10.40,	 12.55,	 18.20	
Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
7.15	 Naujienos.	 8.00	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	
12.10	Dabarties	genijai.	13.40	Kortnė	 ir	Kim	už-
kariauja	Niujorką.	14.25,	17.30,	22.20,	23.30,	2.40	
Išskirtiniai.	 15.10,	 3.25	 Džuliana	 ir	 Bilas.	 16.00	
Nuotaka	 milijonieriui.	 16.45	 Liežuvautoja.	 19.10	
Vaikantis	 šlovės.	 19.35	 Ištekėjusi	 už	 Džonaso.	
20.00,	1.50	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį.	20.50	
Auksinis	gaublys.	22.45	Projektas	„Vestuvės“.	

 TV1000
5.30	 „Brėkštanti	 aušra.	 1	 dalis“.	 7.45	 „Brėkš-
tanti	 aušra.	 2	 dalis“.	 9.45	 „Reičel	 išteka“.	
11.45	 „Oušeno	 vienuoliktukas“.	 13.45	 „Geras	
vyrukas“.	15.30	„Saugumas	nėra	garantuotas“.	
17.00	 „Septyni	psichopatai“.	19.00	 „Bado	žai-
dynės“.	21.30	„Virš	įstatymo“.	23.30	„Karaliaus	
kalba“.	 1.30	 „Oušeno	 vienuoliktukas“.	 3.30	
„Reičel	išteka“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30	Restauruotojai.	10.00	
Statybos	 Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	 Pa-
minklų	 paslaptys.	 11.30	 Didžiosios	 pasaulio	
paslaptys.	 12.30	 Pamesto	 bagažo	 aukcionai.	
13.30	Restauruotojai.	14.00	Naujo	būsto	paieš-
ka.	 Pietų	 Korėja.	 Anglija.	 16.00	 Didžiosios	
pasaulio	 paslaptys.	 17.00	 Statybos	 Aliaskoje.	
18.00	 Išgelbėkite	mano	verslą!	Viešbutis	 „Ba-
yfront“.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Denveris.	
20.00	Naujo	būsto	paieška.	Portugalija.	21.00	
Įdomiausios	kelionės	motociklu.	22.00	Visada	
išalkę.	Los	Andželas.	22.30	Iškyla	ralyje.	23.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 1.00	 Nakties	
programa.	

 animal PlaneT
7.25,	11.55	Kačiukai	 ir	šunyčiai.	8.15	Andų	katė.	
9.10,	5.00	Iškviečiamas	tramdytojas.	10.05,	17.25,	
21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	5.50	Gyvūnų	
policija.	12.50	Ginant	laukinę	gamtą.	13.45,	18.20	
Laukinės	 būtybės.	 14.40,	 19.15,	 1.40	 Akvariumų	
verslas.	15.35	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	16.30	
Aligatorių	tramdytojai.	20.10,	2.35	Šeimos	safaris.	
22.00,	 0.45,	 3.25	 Šiaurės	 Amerikos	 džiunglės.	
22.55	Pražūtingos	gelmės.	23.50	Po	užpuolimo.	

 sPorT1
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	
Majamio	„Heat“.	2014/2015	m.	sezonas.	10.15	NBA	
krepšinio	 lyga.	Majamio	 „Heat“	 -	Klievlendo	 „Ca-
valiers“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 12.30	 Olandijos	
„Eredivisie“	2014/2015	lyga.	Turo	apžvalga.	13.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Dinamo“	 -	 „Rubin“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 15.00	 ATP250	 „Brisbane	
International	 Open“	 2015.	 Vyrų	 tenisas.	 Ketvirt-
finalis.	 17.00	 KOK	 World	 series.	 Bušido	 kovos.	
19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	
19.15	 Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	 20.00	 NBA	
krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Majamio	
„Heat“.	2014/2015	m.	sezonas.	21.10	NBA	krepši-
nio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	-	Majamio	„Heat“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 22.10,	 23.15	 Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Barcelona“	-	„Unicaja“.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-	
„Stoke“.	 8.50	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	
„Manchester	 United“	 -	 „Southampton“.	 10.40	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 CSKA	 -	 „Laboral	 Kutxa“.	
12.30	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurės	 apžvalga.	
12.55	 „Formulė-1“.	 2014	 m.	 sezono	 apžvalga.	
13.55	Ledo	ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Tor-
pedo“.	15.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Salavat	Yulaev“	-	
„Ak	Bars“.	Tiesioginė	 transliacija.	18.30	Premier	
lygos	apžvalga.	19.30	Futbolas.	FIFA	Ballon	D’Or	
apdovanojimų	 ceremonija.	 Tiesioginė	 translia-
cija.	21.00	Ledo	ritulys.	KHL.	„Salavat	Yulaev“	-	
„Ak	Bars“.	23.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	
„Alba“.	 0.50	 Futbolas.	 FIFA	 Ballon	 D’Or	 apdo-
vanojimų	 ceremonija.	 2.20	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Nizhny	 Novgorod“	 -	 „Fenerbahce	 Ulker“.	 5.00	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Salavat	Yulaev“	-	„Ak	Bars“.	

 eUrosPorT
	 9.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45,	 13.30,	
15.00,	21.00	Angliškas	biliardas.	„World	Main	
Tour“.	 10.30,	 20.55,	 24.00,	 2.00	 Dakaro	 ralis.	
11.00,	18.00,	0.45	Šuoliai	nuo	 tramplino.	Pa-
saulio	 taurė.	 12.00	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	
14.30	Sporto	žvaigždės	iš	arti.	Ali	Carter.	19.00,	
1.30	Futbolo	apžvalga.	19.30	Futbolas.	„Ballon	
d’Or“	apdovanojimai.	0.30	Sporto	linksmybės.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 14.00 	 „Komisaras	
	 	 Aleksas“

 10.05  	„Magda	M.“  19.00 	 L.Pautienius 17.45 	 „Naisių	vasara	6“ 17.15 	 Yra	kaip	yra 21.00 	 „Rezidentai“

 TV8
8.10, 15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	Mano	vaikas.	
10.00	Šunyčiai	patruliai“.	10.25	Senoji	animacija.	
11.00	„Meilės	muzika“.	12.40, 23.35	Pasaulis	tavo	
lėkštėje.	 13.35, 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30, 
20.35	„Pamiršk	mane“.	16.00	Ekstremalūs	namų	
pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00, 
22.40	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
21.00	Drama	„Meilės	strėlės“.	0.35	Gydytojai.	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40, 13.50, 
16.30, 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Nuo...	 Iki.	
12.00, 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	 14.15	 Krepšinio	
pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 17.00	 Info	 diena.	
21.30	Dabar	pasaulyje.	22.00	Info	diena.	

 PBK
5.50,	 20.40,	 23.20	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 2.45	
Informacinė	laida.	6.30,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
3.15	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	
„Labas	 rytas“.	 11.30	 Gyventi	 sveikai.	 12.30	 „Bu-
činys“.	13.25	Skanėstas.	14.15	J.Menšovos	laida.	
15.10	 Vyriška.	 Moteriška.	 16.00	 Mados	 nuos-
prendis.	 17.55	 Susituokime.	 19.00	 Tegul	 kalba.	
20.00	Laikas.	21.15,	21.15	„Budelis“.	23.30	Anglija	
apskritai	ir	konkrečiai.	0.25	Senieji	naujieji	metai.		

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.15	 Tinkama	 priemonė.	
10.05	 „Kam	 tau	 alibi?“	 10.55	 Paklydimo	 teri-
torija	su	Igoriu	Prokopenka.	12.45	„Pėdsekiai“.	
13.40	 „Kariai	3“.	15.25	 Informacinė	 laida	112.	
15.55	 Žiūrėti	 visiems!	 16.25	 Šeimos	 dramos.	
17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	
Tinkama	 priemonė.	 20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	
21.20	„Mano	tiesa“.	23.05	„Kariai	3“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30,	15.55	
Bet	 kada.	 8.45,	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 Juk	
gyvena	 žmonės.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendi-
mas.	13.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	
13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 Rusiškas	
įdaras.	 16.05	 „Liejyklos	 prospektas“.	 17.05	
Kalbame	 ir	 rodome.	 18.45	 „Seklys“.	 20.40	
„Dvejetas	su	pistoletais“.	22.40	Noriu	pas	Me-
ladzę.	0.30	Slaptas	pramogų	verslas.	1.30	„Su-
tuoktiniai“.	4.30	Aviatoriai.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Civilizacijos	paslaptys.	10.00,	
13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	16.10,	18.35	
Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	 kas	 svarbiausia.	
11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	šir-
dis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Vargšai	
giminaičiai“.	 17.30	 Tiesioginis	 eteris.	 19.50	 „Tikiu	
netikiu“.	22.40	NeŽydrasis	žiburėlis	2015.	0.55	„Ka-
menskaja“.	1.50	„Senieji	Naujieji	metai“	(2).	

 TV PolonIa
8.25	„Padaužos	iš	Malūnų	slėnio“.	9.00	Klausimai	
per	pusryčius.	 11.55	Kultūros	 informacija.	 12.05	
Lenkijos	 reporteris.	 12.40	 Šios	 dienos	 užduo-
tys.	 13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	
18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	
13.50	 „Garbės	 laikas.	Sukilimas“.	 14.50	 „Spalos	
girininkijos	rezervatas“.	15.10	„Notacijos.	Danuta	
Grechuta.	Jeigu	ne	Marekas“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	
16.35	„Zlotopolskiai“.	17.05	Kultūros	savaitraštis.	
17.55,	 1.45	 Šios	 dienos	 užduotys.	 18.20,	 22.45,	
4.35	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Klopsas	
ir	Dropsas.	20.30	Kultūros	informacija.	20.45	La-
banaktukas.	21.00	Žinios.	21.50,	3.45	„Tėvas	Ma-
teušas“.	23.00,	5.15	Sveika,	Polonija.	23.45,	5.55	
Be	įtampos.	G.Cechovskio	koncertas.	0.40	„Janas	
Novakas	Jezioranskis	-	įvykių	užkulisiai“	(2).

 DIVa UnIVERsal TV
4.10,	7.15,	19.10	Vaikantis	šlovės.	4.35,	7.40,	19.35	
Ištekėjusi	už	Džonaso.	5.00,	11.25,	16.45	Liežuvau-
toja.	5.45,	14.25	Tikroji	Holivudo	istorija.	6.30	Kar-
dašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	 8.00,	
13.40,	20.50	Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį.	8.45,	
12.10,	17.30	Auksinis	gaublys.	10.15,	20.25,	21.40,	
23.30,	1.00	Išskirtiniai.	10.40,	16.00	Nuotaka	mili-
jonieriui.	15.10,	3.25	Džuliana	ir	Bilas.	20.00,	1.50	
Mados	pasaulyje.	22.45	Projektas	„Vestuvės“.

 TV1000
9.30	 „Draugai	 su	 vaikais“.	 11.30	 „Oušeno	 vienuo-
liktukas“.	13.45	 „Pabaisos	 iš	 laukinių	Pietų“.	15.15	
„Karaliaus	kalba“.	17.15	„Prieš	pakratant	kojas“.	19.00	
„Optimisto	 istorija“.	 21.00	 „Pašėlę	 pirmieji	 metai“.	
22.45	„Laisvieji	menai“.	0.30	„Oušeno	dvyliktukas“.	

 TRaVEl
9.30	 Restauruotojai.	 10.00	 Statybos	 Aliaskoje.	
10.30,	15.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	11.30	Di-
džiosios	pasaulio	paslaptys.	12.30	Pamesto	bagažo	
aukcionai.	13.30	Restauruotojai.	14.00	Portugalija.	
16.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	17.00	Statybos	
Aliaskoje.	 17.30	 Restauruotojai.	 18.00	 Išgelbėkite	
mano	verslą!	20.00	Vokietija.	Italija.	21.00	Gyveni-
mas	džiunglėse.	22.00	Nepaprastos	jachtos.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos		

dienoraštis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“		

(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(1)	(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
15.30	 „Nemylima“		

(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	VIP	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	 „Transporteris“		

(N-14).
23.15	 „Išgyvenimas“		

(N-14).
0.10	 „CSI	kriminalistai“	

(N-14).
1.05	 „Daugiau	nei		

draugai“	(N-7).
1.35	 „Naujokė“	(N-7).
2.00	 „Skandalas“		

(N-14).
2.50	 „Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Komedija	šeimai	
„Trys	vyrai		
ir	kūdikis“.

10.50	Filmas	šeimai	
„Detektyvų	biuras.	
Chameleono	kerš-
tas“.

12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas		

ir	Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	Pagalbos	skambutis	

(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	f.		

„Greičio	gatvės.		
Be	taisyklių“		
(N-14).

0.15	 „Taikinys“	(N-7).
1.10	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas“.
9.45	 „Mes	būsim“.
10.00	 Iškilmingas	Laisvės	

gynėjų	dienos	minėji-
mas	ir	Laisvės	premi-
jos	įteikimo	ceremonija	
LR	Seime.	Tiesioginė	
transliacija.

11.30	 „Sausio	13-oji“.
12.00	Valstybės	vėliavos	

pakėlimo	ceremonija	
Nepriklausomybės	aikštė-
je.	Tiesioginė	transliacija.

12.30	Laisvės	trajektorijos.
13.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.40	Emigrantai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Specialus	tyrimas.
22.20	 Istorijos	detektyvai.	
23.10	Vakaro	žinios.
23.40	 „Muškietininkai“	(N-7).

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“		
(N-7).

9.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras		
Aleksas“	(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“		
(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“		

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“		

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija		

„9	danguj“	(N-14).
23.25	Dakaras	2015.
23.55	 „Tikras	kraujas“		

(N-14).
0.55	 „Visa	menanti“	(N-7).
1.50	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(2)	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.45	 „Tyrinėtojai.	Septyni	

Stalino	bunkeriai“	
(N-7).

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Lietuva	tiesiogiai.
18.55	 „Lietuvos	rytas:	25	

kovos	ir	vilties	metai“.
19.35	 „Albanas“	(N-7).
20.30	 „Jermolovai.	Giminės	

prakeiksmas“	(N-7).
21.30	Patriotai	(N-7).
22.30, 1.20, 3.10, 5.30	

Reporteris.
23.12	Pažangi	Lietuva.
23.20	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Edmundas	
Kučinskas	(N-7).

0.20	 „Kulinaras“	(N-7).
1.55, 3.45, 6.05		

„Išgyventi	Afrikoje“.
2.20, 4.40	 	

„Nebylus	liudijimas“	
(N-14).

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laikraštis	„Sąjūdžio	

žinios“.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Kultūra	+.
12.45	Koncertas	Latvijos	

pirmininkavimo	ES	
pradžiai.

14.15	Lietuvos	valstybės	atkū-
rimo	kronika.	Sausio	
13-osios	išvakarės.

15.15	Būtovės	slėpiniai.	Ar	
mes	jūrinė	valstybė?

16.00	 „Džeronimas“.
16.25	 „Namelis	prerijose“.
17.15	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
17.30	Laisvės	gynėjų	diena.	

Šv.Mišių	tiesiogi-
nė	transliacija	iš	
Vilniaus	arkikatedros.

18.30	Vilniaus	albumas.
18.45	Mokslo	sriuba.
19.00	J.Brahmsas.	Vokiškasis	

Requiem.	Dir.	Rolf	
Beck.	Solistai	A.Krikš-
čiūnaitė,	L.Pautienius.	
LNOBT	choras	ir	
LNOBT	simfoninis	
orkestras.	Tiesioginė	
transliacija	iš	LNOBT.

21.00	Labanaktukas.	
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	ARTi.	Apie	stiklą	ir	

stiklo	menininkus.
22.30	Nerimo	mintys.
23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).
24.00	Panorama.
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sausio 13 d.

 0.20 	 „Dangaus	
	 	 teismas“

 23.15 	 Crisso	Angelo	
	 	 iliuzijų	pasaulis

 18.10 	 „Be	kaltės	kalta“

 AnimAl PlAnet
7.25,	11.55	Kačiukai	ir	šunyčiai.	8.15	Ginant	lau-
kinę	gamtą.	9.10,	22.00,	0.45,	3.25,	5.00	Iškviečia-
mas	tramdytojas.	10.05,	17.25,	21.05,	4.15	Namai	
medžiuose.	 11.00,	 5.50	 Gyvūnų	 policija.	 12.50	
Veterinaras.	13.45,	18.20	Šiaurės	Amerikos	džiun-
glės.	14.40,	19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	15.35	
Šeimos	safaris.	16.30	Pražūtingos	gelmės.	20.10,	
2.35	Drambliai.	22.55	Pavojingiausios	gyvatės.	

 SPort1
7.00,	12.00,	1.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Olan-
dijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apžvalga.	 Premjera.	
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Hjustono	
„Rockets“.	2014/2015	sezonas.	10.00	NBA	krepšinio	
lyga.	Bruklino	„Nets“	-	Bostono	„Celtics“.	2014/2015	
sezonas.	 12.15	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	
apžvalga.	 13.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	
-	„Spartak“.	2014/2015	m.	sezonas.	15.00	ATP250	
„Brisbane	 International	 Open“	 2015.	 Vyrų	 tenisas.	
Ketvirtfinalis.	17.00	KOK	World	series.	Bušido	kovos.	
19.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apžvalga.	
Premjera.	20.00,	21.10	NBA	krepšinio	lyga.	Bruklino	
„Nets“	 -	 Hjustono	 „Rockets“.	 2014/2015	 sezonas.	
22.10,	23.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	Ma-
drido	„Real“	-	„Laboral	Kutxa“.	0.10	KOK	World	se-
ries.	Bušido	kovos.	2.10	Rusijos	„Premier	League“.	
„Kuban“	-	„Krasnodar“.	2014/2015	m.	sezonas.

 ViASAt SPort BAltic
7.00	 Futbolas.	 FIFA	 Ballon	 D’Or	 apdovanojimų	
ceremonija.	8.30	Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Barcelo-
na“	 -	 „Panathinaikos“.	10.20	Futbolas.	Anglijos	
Premier	 lyga.	 „Everton“	 -	 „Manchester	 City“.	
12.10	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Chel-
sea“	 -	 „Newcastle“.	 14.00	 Krepšinis.	 Eurolygos	
finalinio	 ketverto	 varžybos.	 16.25	 „Formulė-1“.	
2014	m.	sezono	apžvalga.	17.25	Futbolas.	FIFA	
Ballon	 D’Or	 apdovanojimų	 ceremonija.	 18.55	
Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 19.25	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	 „Severstal“.	Tiesioginė	
transliacija.	22.00	Futbolas.	FIFA	Ballon	D’Or	ap-
dovanojimų	ceremonija.	23.30	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Severstal“.	 1.30	 Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Sunderland“	 -	 „Liver-
pool“.	 3.20	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 5.00	 Ledo	
ritulys.	KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Severstal“.	

 euroSPort
9.30,	19.40,	24.00,	2.00	Dakaro	ralis.	10.00,	14.00,	
22.45	 Angliškas	 biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	
11.00,	 20.15	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 12.00,	
1.15	Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasaulio	taurė.	13.00,	
18.00	 Futbolo	 apžvalga.	 13.30	 Sporto	 žvaigždės	
iš	arti.	Ali	Carter.	18.30,	21.30,	0.45	Kalnų	slidi-
nėjimas.	Pasaulio	taurė.	19.45	FICU	universiados	
žurnalas.	0.30	Motosportas.	GT	akademija.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Teisingumo		

lyga“.
9.30	 „Striksės“		

(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
22.30	 „Detektyvė	Rizoli“	

(N-7).
23.20	 „Begėdis“	(N-14).
0.20	 „Arti	namų“		

(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Tavo	augintinis.
10.15	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
21.30	Trileris	„Siaubas	

ledo	kely“	
(N-14).

23.15	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis“	
(N-7).

23.45	 „Pabėgimo	karaliai“	
(N-7).

0.40	 Erotinis	f.	
„Afrodiziakas“		
(S).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 80	traukinių		

aplink	pasaulį.
9.45	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
10.45	 „Komanda	Č“	(N-7).
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.25	 	Kinomano	užrašai.
12.40	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.10	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).
14.10	 „Jausmų	namai“	

(N-7).
15.15	 „Trauma“	(N-7).
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	Karštos	senos		

sėdynės.
17.00	Pasaulis	pro		

traukinio	langą.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00	Balticum	TV	žinios.
20.20	Reidas.
20.50	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
21.50	Balticum	TV	žinios.
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras		

Manara	2“		
(N-7).

23.20	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

0.20	 „Dangaus	teismas“	
(N-7).

„SiAuBAS leDo KelY“
Trileris. JAV. 2011.
Režisierius T.Ingremas.
Vaidina B.Grant, T.Olsonas, D.Nilas.

Bekraštės ledo platumos ir amžinos valandos važiuojant per jas. Du drąsūs 
vairuotojai Džekas ir Nilas turi pergabenti itin svarbų krovinį. Šioje kelionėje 
baimę kels ne tik plonas ledas - sprogimas deimantų kasykloje pažadino 
košmarišką padarą. Tai didžiausias Arktyje gyvenęs grobuonis. Kiekviena 
minutė lenktynėse su juo - tai lyg vaikščiojimas plonu ledu.

tV6
21.30

rekomenduoja

„meilĖS StrĖlĖS“
Drama. Vokietija. 2008.
Režisierius Dž.Delbridžas.
Vaidina A.Sandriter, T.Bekas,
G.Lipertas.

Bekė Mur nekantriai laukia atostogų 
su tėvais. Nubėgusi pirkti jiems bi-
lietų į teatrą, ji sutinka žavingą vyrą 
Viljamą Evansą. Bekė nė nenumano, 
kad ši trumpa pažintis prasitęs, kai ji 
ims ieškoti savo biologinių tėvų...

„PABĖGimo KArAliAi“
serialas. JAV. 2012.
Režisieriai N.Santora, M.Olmstedas.
Vaidina D.Lombardocis, B.Nevin,
M.Gudvinas.

JAV maršalų komanda skiria užduo-
tį grupelei kalinių - šie turi įsilieti į 
miesto gyvenimą ir painiuose gat-
vių labirintuose suieškoti niekaip 
nesugaunamus pabėgusius kalinius. 
Kiekvienas sučiuptas bėglys išperka jį 
susekusiajam vieną mėnesį laisvės...

„iŠGYVenimAS“
serialas. JAV. 2014.
Režisierius M.Fišeris.
Vaidina H.Beri, G.Visničius,
P.Ganjonas.

Tarptautinės kosmoso tyrimų agen-
tūros astronautė Molė Vuds gauna 
13 mėnesių trukmės užduotį kos-
moso stotyje „Serafinas“. Namie jos 
laukia vyras ir sūnus Itanas, kuris iš 
tiesų yra sukurtas androidas...

tV8
21.00

tV3
23.15

tV6
23.45
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Gydytojos		
dienoraštis“	(N-7).

8.55	 TV	serialas		
„Meilės	sūkuryje“.

10.00	TV	serialas	„Aistros	
spalvos“	(N-7).

11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Žvaigždžių		

dešimtukas	(N-7).
21.00	TV	serialas	

„Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	Veiksmo	drama	

„Žala“	(N-14).
0.20	 TV	serialas	

„Elementaru“	(N-7).
1.15	 TV	serialas	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
1.40	 „Naujokė“	(N-7).
2.05	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
3.00	 „Vilfredas“	(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 24	valandos	(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	Nuo...	Iki.
11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	Animacinis	f.	„Na,	

palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

Lietuva.
17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai	
2“	(N-7).

21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Adjutantas“	(N-14).
23.50	TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
0.45	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Emigrantai.
11.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
12.20	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
13.10	Specialus	tyrimas.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando		

užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.40	Gyvenimas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Auksinis	protas.
22.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
23.10	Vakaro	žinios.
23.40	 „Muškietininkai“	(N-7).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Gyvenimas.
4.15	 Auksinis	protas.

   

Trečiadienis

„ADJUTANTAS“
Veiksmo trileris. JAV, Rumunija. 2006.
Režisierius S.Felouzas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, Dž.Koks, A.Makena.

Moldovoje grupė ginkluotų sukilėlių bando įvykdyti šalies perversmą. 
Gelbėdamasis nuo maištininkų ir baimindamasis dėl savo gyvybės, šalies 
prezidentas pasislėpė Amerikos ambasadoje. Po to, kai nužudomas JAV 
ambasadorius, specialaus būrio karininkas Samuelis Kinanas privalo už
tikrinti maišto centre atsidūrusios ambasados darbuotojų saugumą.

rekomenduoja

LNK
22.10

„ŽALA“
Veiksmo drama. JAV, Kanada.
 2009.
Režisierius Dž.Kingas.
Vaidina S.Ostinas, V.Goginsas, 
L.Vandervort.

Atlikęs bausmę, Džonas užveria 
kalėjimo duris. Už laisvę jis turi 
būti dėkingas netyčia nužudytojo 
žmonai, kuri po laiškų su Džono 
atsiprašymais sutiko laiduoti jam 
paleidimą. Moteris ateina su pra
šymu padėti jos aštuonmetei duk
rai, kuriai žūtbūt reikalinga širdies 
transplantacija.

„NAUJOKĖ“
serialas. JAV. 2012.
Režisierė E.Meriveter.
Vaidina Z.Dešanel, H.Simon,
Dž.Džonsonas.

Džesė išsiskyrimą su vaikinu nuspren
džia pamiršti persikraustydama pas 
tris vienišus vyrukus. Šie, išklausę visas 
istorijas apie skyrybas ir kitas Džesės 
keistenybes, nenori užsikrauti vieno 
didelio rūpesčio ant savo pečių, bet 
persigalvoja. Nuo tada prasideda 
linksmas ir neįprastas gyvenimas. 
Ilgainiui vaikinai Džesę priima į savo 
gretas ir ima nuoširdžiai ja rūpintis.

 „ALIGATORIŲ ALĖJA“
trileris. JAV. 2013.
Režisierius G.Ferstas.
Vaidina M.Berdas, N.Benksas.

Iš koledžo pas storžievius šeimy
nykščius Luizianoje grįžusią merginą 
pasitinka būrys priešiškai nusiteiku
sių mutavusių aligatorių. Jie kelia 
grėsmę ne tik Dusetų šeimai, bet ir 
jų konkurentams. Šios dvi šeimos 
kariauja tarpusavyje, tačiau visus 
nesutarimus turės atidėti į šalį, kad 
įveiktų šiuos pavojingus padarus.

TV3
22.10

TV3
1.40

TV6
21.30

 TV8
8.10, 15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00, 10.25	Senoji	
animacija.	10.00	„Šunyčiai	patruliai“.	11.00	„Meilės	
strėlės“.	12.40	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35, 
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30, 20.35	 „Pamiršk	
mane“.	16.00	 Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	17.00, 
23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00	„Meilė	gyventi“.	
20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	Romantinė	drama	
„Skarlet“.	22.40	„Meilė	gyventi“.	0.35	Gydytojai.	

 INfO TV
6.00, 17.00, 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40, 
13.50, 16.30, 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Pagalbos	
skambutis.	12.00, 14.45	Yra	kaip	yra.	13.05, 15.45	KK2.	
14.15	Šefas	rekomenduoja.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50,	 20.45,	 23.15	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 0.20	
Informacinė	laida.	6.30,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
0.50	 Naujienos.	 6.35	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.20	
„Labas	 rytas“.	 11.30	 Gyventi	 sveikai.	 12.35	 „Bu-
činys“.	13.25	Skanėstas.	14.15	J.Menšovos	laida.	
15.10	Vyriška.	Moteriška.	16.00	Mados	nuospren-
dis.	17.55	Susituokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	
Laikas.	21.15	„Budelis“.	23.25	Anglija	apskritai	ir	
konkrečiai.	 1.05	 „Aelita,	 nekibk	 prie	 vyrų“.	 2.30	
„Siela“.	4.50	Muzikinis	kanalas.	

 REN
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 Tinkama	 priemonė.	
10.05	 „Kam	 tau	 alibi?“	 10.55	 „Mano	 tiesa“.	
12.35	„Pėdsekiai“.	13.30	„Kariai	4“.	15.20	Infor-
macinė	 laida	112.	15.50	Žiūrėti	visiems!	16.20	
Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	 man!	 19.15	
Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	 20.20	
Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Tėtis	 turi	 rūpesčių.	
22.55	„Kariai	4“.	

 NTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30,	15.55	
Bet	 kada.	 8.45,	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 Juk	
gyvena	 žmonės.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendi-
mas.	 13.30	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 atsitikimas.	
13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 Gamina-
me	 su	 A.Ziminu.	 16.05	 „Liejyklos	 prospek-
tas“.	17.05	Kalbame	ir	rodome.	18.45	„Seklys“.	
20.40	„Dvejetas	su	pistoletais“.	22.35	Noriu	pas	
Meladzę.	 0.25	 Slaptas	 pramogų	 verslas.	 1.25	
„Sutuoktiniai“.	4.25	Aviatoriai.	

 18.45 	 „Muškietininkai“ 19.30 	 Žvaigždžių
	 	 dešimtukas

 23.50 	 „Taikinys“
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“		
(N-7).

9.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“		

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“		

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Romantinė	drama	

„Sekmadieniai	pas	
Tifanį“	(N-7).

23.10	Dakaras	2015.
23.40	 „Tikras	kraujas“		

(N-14).
0.40	 „Visa	menanti“	(N-7).
1.35	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.40	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.00	Vantos	lapas	(N-7).
13.30	 „Iššūkis“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Lietuva	tiesiogiai.
19.20	 „Albanas“	(N-7).
20.20	Sąmokslo	teorija	(N-7).
21.20	Laikas	krepšiniui.	

Speciali	laida.
21.30	Europos	taurė	2014.	

Ostendės	„Telenet“	-	
Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Belgijos.

23.20	Patriotai	(N-7).
0.20	 „Albanas“	(N-7).
1.20, 3.10, 5.30	Reporteris.
1.55, 3.45, 6.05		

Lietuva	tiesiogiai.
2.20, 4.40	 	

„Nebylus	liudijimas“	
(N-14).

4.10	 „Mikropasauliai“

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Laiko	ženklai.	TV	

bokštas.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	Vilniaus	mažojo	

teatro	spektaklis	
„Maskaradas“.

14.50	A.Maceinos	eiles	
skaito	J.Onaitytė.

15.15	Mūsų	miesteliai.	
Senoji	Varėna.	1	d.

16.00	 „Mažasis	princas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.10	Mokslo	sriuba.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita.
18.15	 „Henrikas	Šablevičius.	

Už	Tėvynę	Lietuvą“.
19.30	Aktorius	L.Noreika.
19.55	Kultūros	savanoriai.
20.30	Labanaktukas.
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	 „Detektyvas	Daunas“	

(N-14).
23.00	Koncertuoja	LKO	ir	

S.Krylov.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.40	 Dėmesio	centre.
1.00	 ARTi.	Apie	stiklą	ir	

stiklo	menininkus.
1.30	 E.Kaniavos		

jubiliejinis		
koncertas.	1	d.

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
13.10	 „Būrėja“.
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji		

kulinarija	su		
Anabele	Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Kriminalinis	trileris	

„Dviguba	tapatybė“	
(N-14).

22.40	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.30	 „Begėdis“		
(N-14).

0.35	 „Arti	namų“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Adrenalinas	(N-7).
10.15	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“	

(N-7).
12.05	 „Aferistas“		

(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“		

(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.30	Trileris	„Aligatorių	

alėja“	(N-14).
23.15	Crisso	Angelo		

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

23.45	 „Pabėgimo	karaliai“	
(N-14).

0.35	 Erotinis	f.		
„Aukštasis	menas“	
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Departamentas“.
10.45	 „Komanda	Č“		

(N-7).
11.45	80	traukinių		

aplink	pasaulį.
12.15	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
13.15	 „Komisaras		

Manara	2“		
(N-7).

14.15	 „Basomis		
per	grindinį“.

16.15	 „Detektyvas	Džo“		
(N-7).

17.15	 „Tėvai		
už	borto“.

17.55	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

20.50	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

22.40	Balticum	TV		
žinios.

22.55	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

23.55	 „Departamentas“.

TV PROGRAMAsausio 14 d. 

 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Civilizacijos	paslaptys.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	 18.35	 Žinios.	 Maskva.	 10.55	 Apie	 tai,	
kas	 svarbiausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atve-
jis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	
stanica	 miega“.	 16.30	 „Vargšai	 giminaičiai“.	
17.30	 Tiesioginis	 eteris.	 19.50	 „Tikiu	 netikiu“.	
22.40	 Didysis	 žaidimas.	 0.55	 „Kamenskaja“.	
1.50	„Klounas“	(1).	

 TV Polonia
7.05	 Laukimo	 salė.	 8.00	 Miško	 istorijos.	 8.25	
„Kelionė	už	vieną	šypseną“.	9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	 Šios	
dienos	 užduotys.	 13.05,	 19.55,	 4.45	 „Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„Meilė	prie	užliejamos	
pievos“.	14.50,	21.50,	5.20	TV	spektaklis	„Mano	
sūnaus	 brolio	 motina“.	 16.15	 „Zlotopolskiai“.	
16.40	 Politikos	 pasai	 2015	 -	 iškilmės.	 17.55,	
1.45	 Šios	 dienos	 užduotys.	 18.20,	 23.40,	 4.35	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Ekologijos	
laida.	 20.25	 „Vilnoteka“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	Žinios.	23.15	Pramoginė	laida.	23.50,	3.45	
„Gyvenimo	 egzaminas“.	 0.50	 Paprastai.	 2.45	
Animacinis	f.	6.55	Klajūno	užrašai.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 11.25,	 16.45	 Liežuvautoja.	 5.45,	 8.25,	 14.05,	
17.30,	21.15,	22.00,	2.40	Išskirtiniai.	6.30,	12.55,	18.20	
Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.00,	
13.40,	20.50,	1.30	Mados	pasaulyje.	9.10,	15.10,	3.25	
Džuliana	 ir	Bilas.	10.40,	16.00	Nuotaka	milijonieriui.	
12.10,	21.40	Naujienos.	19.10	Vaikantis	šlovės.	20.00,	
1.55	D.	fon	Fiurstenberg	namai.	22.45	Projektas	„Ves-
tuvės“.	23.30	Auksinis	gaublys.	1.05	Uždek	šokiu.	

 TV1000
9.30	„Pabaisos	iš	laukinių	Pietų“.	11.15	„Oušeno	
tryliktukas“.	 13.15	 „Prieš	 pakratant	 kojas“.	 15.00	
„Populiari	mergina“.	17.00	„Virš	įstatymo“.	19.00	
„Džesmina“.	 20.45	 „Septyni	 psichopatai“.	 22.45	
„Suvesti	sąskaitas“.	0.30	„Oušeno	tryliktukas“.

 TRaVel
10.00	Statybos	Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Pa-
minklų	paslaptys.	11.30	Didžiosios	pasaulio	paslap-
tys.	12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	Res-
tauruotojai.	14.00	Vokietija.	Italija.	16.00	Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	17.00	Statybos	Aliaskoje.	17.30	
Restauruotojai.	18.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	19.00	
Amerikos	maistas.	20.00	Meksika.	Portugalija.	21.00	
Perlų	rinkimas	Kolumbijoje.	22.00	Dingę	vandenyje.	
23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.

 animal PlaneT
7.25,	11.55	Kačiukai	 ir	šunyčiai.	8.15	Veterinaras.	
9.10,	13.45,	18.20,	5.00	Iškviečiamas	tramdytojas.	
10.05,	17.25,	21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	
5.50	 Gyvūnų	 policija.	 12.50	 Laukinis	 gyvenimas.	
14.40,	19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Dram-
bliai.	 16.30	 Pavojingiausios	 gyvatės.	 20.10,	 2.35	
Afrikoje.	 22.00,	 0.45,	 3.25	 Artimųjų	 Rytų	 gamta.	
22.55	Nasrai.	23.50	Gyvatė	žmogėdra.	

 sPoRT1
7.00,	12.00,	1.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	Rusijos	„Pre-
mier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 8.00	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Klivlendo	 „Cavaliers“	 -	 Hjustono	 „Rockets“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 10.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Detroito	„Pistons“	-	Ouklendo	„Warriors“.	2014/2015	
m.	sezonas.	12.15	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžval-
ga.	13.00	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	
-	 Toronto	 „Raptors“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 15.00	
ATP250	 „Brisbane	 International	 Open“	 2015.	 Vyrų	
tenisas.	Pusfinalis.	17.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	
„Heat“	-	Klievlendo	„Cavaliers“.	2014/2015	m.	sezo-
nas.	19.15	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	apžvalga.	
20.00	Tiesioginė	transliacija.	„Eurocup“	krepšinio	lyga.	
Izmiro	„Pinar	Karsiyaka“	-	Klaipėdos	„Neptūnas“	(per-
traukoje	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos).	 22.00,	 23.10	
NBA	krepšinio	lyga.	Klivlendo	„Cavaliers“	-	Hjustono	
„Rockets“.	2014/2015	m.	sezonas.

 ViasaT sPoRT BalTic
7.00	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Crystal	
Palace“	-	„Tottenham“.	8.50	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Olympiacos“	-	„Emporio	Armani“.	10.40	Krepši-
nis.	Eurolyga.	„Real“	-	„Galatasaray“.	12.30	Fut-
bolas.	FIFA	Ballon	D’Or	apdovanojimų	ceremo-
nija.	 13.55	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	
-	 „Severstal“.	15.55	Ledo	 ritulys.	KHL.	 „Salavat	
Yulaev“	-	„Avtomobilist“.	Tiesioginė	transliacija.	
18.30	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Chelsea“	
-	„Newcastle“.	20.20	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	„Everton“	-	„Manchester	City“.	22.10	Ledo	
ritulys.	 KHL.	 „Salavat	 Yulaev“	 -	 „Avtomobilist“.	
0.10	Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Alba“.	2.00	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.	3.00	Futbolas.	An-
glijos	Premier	lygos	žurnalas.	3.30	Golfas.	PGA	
turo	apžvalga.	4.00	Golfas.	Europos	turo	savaitės	
apžvalga.	5.00	Ledo	ritulys.	KHL.	„Salavat	Yula-
ev“	-	„Avtomobilist“.	

 eURosPoRT
9.30,	 20.55,	 2.00	 Dakaro	 ralis.	 10.00	 Motosportas.	
GT	 akademija.	 10.15,	 17.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	
Pasaulio	 taurė.	 11.15,	 13.30,	 16.45	 Kalnų	 slidinėji-
mas.	Pasaulio	 taurė.	11.45,	18.45,	21.00	Angliškas	
biliardas.	„World	Main	Tour“.	14.30,	0.30	Biatlonas.	
Pasaulio	taurė.	20.30	Sporto	žvaigždės	iš	arti.	Ali	Car-
ter.	24.00,	2.00	Dakaro	ralis.	1.45	Sporto	linksmybės.

 14.50 	 J.Onaitytė 21.30 	 Europos	
	 	 taurė	2014

 23.40 	 „Tikras	kraujas“  16.15 	 „Detektyvas	Džo“ 16.00 	 „Viskas	teisėta“ 21.00 	 „Dviguba	tapatybė“
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 9.00 	 „Sekmadieniai	
	 pas	Tifanį“

 13.30 	 Patriotai  1.00 	 „Detektyvas	
	 Daunas“

 21.10 	 Dėmesio	centre 7.50 	 „Volkeris,	Teksaso	
	 reindžeris“

 24.00 		„Kaulai“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 „Rutos	
Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.00	
„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.25	Senoji	ani-
macija.	11.30	„Kalėdinė	nuotaka“.	13.00	Ekstre-
malūs	namų	pokyčiai.	14.00	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	
19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.00	Komedija	„Kalėdų	Senelio	
kostiumas“.	22.35	„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.30	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
5.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	6.35,	9.05	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 7.30,	 10.00	 KK2	 (N-7).	 8.10,	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 8.40	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.05	 Mes	 pačios.	 11.30	 Apie	
žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 13.00	
Tauro	 ragas	 (N-7).	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	
Padėkime	 augti.	 15.40	 Pagalbos	 skambutis	
(N-7).	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	
kelyje.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 9.00,	 11.00	 Nau-
jienos.	 7.10	 Vaikų	 klubas.	 7.40	 Filmas	 pasaka	
„Pelenė“.	 9.15	 „Prancūzas“.	 11.30	 „Atostogos	
savo	sąskaita“.	13.55	„Naujametė	žmona“.	15.40	
Stebuklų	laukas.	16.55	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	20.00	Laikas.	20.20	Trys	akordai.	22.20	
„Retro	 FM“	 legendos.	 0.15	 Informacinė	 laida.	
0.45	 „Atostogos	 savo	 sąskaita“.	 2.55	 Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	4.20	Muzikinis	kanalas.	

 REn
	7.00-22.15	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
5.00	 Žodžių	 iš	 dainos	 neišmesi.	 6.05	 Sudai-
nuota	 SSRS.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 7.25	 Filmas	 pasaka	 „Pelenė“.	 9.20	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	pa-
valgysime.	11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Geriausio	laiko	karalienė.	15.20	Paslap-
tingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	 prospektas“.	
18.25	 Sunkus	 pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	
„Dugne“.	 21.55	 A.Novikovo	 koncertas.	 23.45	
„Rožės	 Elzai“.	 1.50	 „Sutuoktiniai“.	 4.45	 Hu-
moro	laida.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.45	„Giulčatai“.	7.00	„Eglutės	3“.	9.00	„Nau-
jametė	 žmona“.	11.00	 „Tetulės“.	13.00,	19.00	
Žinios.	13.15	Metų	daina.	16.20	Metų	humo-
ras.	18.20,	19.35	„Eglutės	2“.	21.00	Komedija	
„Ideali	 pora“.	 23.00	 „Sėkmės,	 džentelmenai!“	
0.55	 Muzikinis	 f.	 „Linksmieji	 vyrukai“.	 2.40	
„Meilė	ir	šiek	tiek	pipirų“.	

 TV PolonIa
7.05	 Marcinas	 Danecas	 ir	 jo	 hitai.	 8.00	 Ku-
cinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	 Klausimai	
per	 pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	
Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	 si-
gnalas“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35	 „Pulkininkas	 Kviatkovskis“.	 15.40	 Kla-
jūno	 užrašai.	 15.50	 „Operacija	 gyvenimas“.	
16.20	 „Zlotopolskiai“.	 16.50	 Naujieji	 su	 TVP2	
-	Vroclavas	2014.	17.55	Šios	dienos	užduotys.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensaci-
jos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 19.55,	 4.45	
„Pagalbos	 signalas“.	 20.25	 Provincijos	 lobiai.	
20.45	 Labanaktukas.	21.00	 Žinios.	21.50,	3.45	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.00,	 5.20	 „Beržas“.	
0.40	Naujieji	 su	TVP2	 -	Vroclavas	2014.	1.45	
Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaciniai	f.	3.00	
Žinios.	6.50	Žvaigždžių	reviu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.20,	1.35	Nuotaka	milijonieriui.	6.30,	8.30,	
10.00,	11.30,	14.50,	21.15,	1.10	 Išskirtiniai.	6.55,	
17.45	 Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas.	10.45,	20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50	 „Ty-
rimas	per	Kalėdas“.	17.00	Mados	projektas.	19.15	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 20.50	 Naujienos.	 23.35	
Garsenybių	nuotykiai.	3.30	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	

 TV1000
5.15	„Haris	Poteris	ir	paslapčių	kambarys“.	8.15	
„Auksinis	 kompasas“.	 10.15	 „Tristanas	 ir	 Izol-
da“.	12.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	14.15	„Džuli	
ir	 Džulija“.	 16.20	 „Haris	 Poteris	 ir	 Azkabano	
kalinys“.	19.00	 „Laisvieji	menai“.	20.45	 „Meilė,	
vedybos,	 šeimyninis	gyvenimas“.	22.15	 „Anglų	
kalbos	mokytoja“.	24.00	 „Džuli	 ir	Džulija“.	2.15	
„Patriotas“.	

 TRaVEl
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00-13.00,	 15.00	 Di-
džiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 14.00	 Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	Vatikanas.	17.00	Didžiosios	
pasaulio	 paslaptys.	 Bakingamo	 rūmai.	 18.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 Luvras.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Vašingtonas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Malaizija	ir	Anglija.	21.00	Ke

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas	

„Gydytojos	dienoraš-
tis“	(N-7).

8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

ir	draugai“.
13.30	 „Legenda	apie	Korą“	

(N-7).
14.00	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	TV	serialas	

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Ginčas	be	taisyklių	

(N-7).
20.30	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.00	TV	serialas	

„Rezidentai“	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	Nuotykių	f.	

„Bibliotekininkas	
3.	Judo	taurės	pra-
keiksmas“	(N-7).

24.00	 „Kaulai“	(N-14).
1.00	 TV	serialas	„Daugiau	

nei	draugai“	(N-7).
1.25	 „Naujokė“	(N-7).
1.50	 „Skandalas“	(N-14).
2.40	 „Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	TV	serialas	

„Gyvenimo	receptai	
2“	(N-7).

11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Kriminalinis	trileris	

„Vagių	pasaulis“		
(N-14).

24.00	TV	serialas	
„Taikinys“	(N-7).

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

1.50	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė	2“.
10.40	Gyvenimas.
11.30	Auksinis	protas.
12.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
13.05	Mūsų	laisvės	metai.	

1990	m.	1	d.
14.00	Žinios.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“	(N-7).
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.40	Tikri	vyrai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	 Istorinis	trileris	

„Sarajevas“	(N-7).
23.10	Vakaro	žinios.
23.40	 „Muškietininkai“		

(N-7).
0.35	 „Senis“	(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Tikri	vyrai.
4.15	 Stilius.
5.05	 Bėdų	turgus.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“	(N-7).
9.00	 Romantinė	drama	

„Sekmadieniai	pas	
Tifanį“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

13.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

14.00	 „Komisaras	Aleksas“	
(N-7).

15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“	

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“	

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	f.		

„Vaikai	Lobių	saloje.	
Mūšis	dėl	salos“	
(N-7).

23.25	Dakaras	2015.
23.55	 „Tikras	kraujas“	(N-14).
0.55	 „Visa	menanti“	(N-7).
1.50	 „Prokurorų		

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

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Šeima-	jėga!
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20	 „Išgyventi	Afrikoje“.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Lietuva	tiesiogiai.
19.20	 „Albanas“.
20.25	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.30	Taip	gyvena	žvaigž-
dės!	(N-7).

22.30	Reporteris.	Įdomi	
Lietuva.	Orai.

23.20	Nuoga	tiesa	(N-7).
0.20	 „Albanas“	(N-7).
1.20, 3.10, 5.30	Reporteris.
1.55, 3.45, 6.05	Lietuva	

tiesiogiai.
2.20, 4.40	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
4.10	 „Mikropasauliai“	(N-

7).
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.40	 Mokslo	sriuba.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Klaipėdos	krašto	grą-

žinimas	Lietuvai,	1926	
m.	politinis	perversmas.

12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Naktinis	ekspresas.
12.45	B.Genzelio	knygos	

„Tautinės	savimonės	
išlikimas	ir	brendimas	
Lietuvos	okupacijos	
sąlygomis“	sutiktuvės.

14.15	 „Henrikas	Šablevičius.	
Už	Tėvynę	Lietuvą“.

15.30	 „Lietuva.	Sausis“	(N-7).
16.00	 „Mūsų	kaimynai	

marsupilamiai“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	Poetas	P.Panavas.
18.30	Pagauk	kampą.
19.00	Legendos.
19.45	Visu	garsu.
20.30	Labanaktukas.	
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	 „Kukučių	sakmės“.
22.55	 Oršos	mūšio	500-osioms	

metinėms.	Batalinės	
muzikos	dedikacija	
Valdovų	rūmuose.

23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.40	 Dėmesio	centre.
1.00	 „Detektyvas	Daunas“	

(N-14).

 TV8
8.10, 15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Mis	Marpl“.	
10.00	„Šunyčiai	patruliai“.	10.25	Senoji	animacija.	
11.00	 „Skarlet“.	 12.40, 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	13.35, 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	14.30	
„Pamiršk	mane“.	17.00, 23.30	Pasaulis	tavo	lėkš-
tėje.	18.00, 22.35	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	20.35	„Pamiršk	mane“.	21.00	Romanti-
nė	drama	„Kaip	pamišę“.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
6.00	Info	diena.	10.00	Žinios.	10.40, 16.30,	21.00 
Dviračio	šou.	11.05	Šefas	rekomenduoja.	11.30	
Padėkime	augti.	12.00	Yra	kaip	yra.	13.05	KK2.	
13.50	Dviračio	šou.	14.15	Ne	vienas	kelyje.	14.45	
24	valandos.	15.40	Nuo...	 Iki.	17.00	 Info	diena.	
21.30	Dabar	pasaulyje.	22.00	Info	diena.	

 PBK
5.50,	 20.40,	 23.05	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00,	 0.15	
Informacinė	 laida.	 6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	
0.45	Naujienos.	6.35	Vaikų	klubas.	7.00,	9.20	„Labas	
rytas“.	11.30	Gyventi	sveikai.	12.30	„Bučinys“.	13.25	
Skanėstas.	14.15	J.Menšovos	laida.	15.10	Vyriška.	
Moteriška.	 16.00	 Mados	 nuosprendis.	 17.55	 Su-
situokime.	 19.00	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	 21.15	
„Budelis“.	23.20	Anglija	apskritai	ir	konkrečiai.

 REn
7.00	 „Vovočka	 3“.	 7.25	 Žiūrėti	 visiems!	 8.15	
Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 Tinkama	 priemonė.	
10.05	 „Kam	 tau	 alibi?“	11.00	 Tėtis	 turi	 rūpes-
čių.	12.30	 „Pėdsekiai“.	13.30	 „Kariai	4“.	15.15	
Informacinė	 laida	 112.	 15.45	 Žiūrėti	 visiems!	
16.15	 Šeimos	 dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	
19.15	 Naujienos.	 19.25	 Tinkama	 priemonė.	
20.20	 Kviestinė	 vakarienė.	 21.20	 Žvaigždžių	
gyvenimas.	23.20	„Kariai	4“.	

 nTV MIR
5.00	NTV	rytą.	7.35	Gydytojų	byla.	8.30,	15.55	
Bet	 kada.	 8.45,	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 Šiandien.	 10.20	 Juk	
gyvena	 žmonės.	 10.55	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendi-
mas.	13.30	Apžvalga.	Nepaprastas	atsitikimas.	
13.55	 Prokurorų	 patikrinimas.	 15.25	 Valgome	
namie.	 16.05	 „Liejyklos	 prospektas“.	 17.05	
Kalbame	 ir	 rodome.	 18.45	 „Seklys“.	 20.40	
„Dvejetas	su	pistoletais“.	22.40	Noriu	pas	Me-
ladzę.	0.30	Slaptas	pramogų	verslas.	1.30	„Su-
tuoktiniai“.	4.30	Aviatoriai.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
	 5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Civilizacijos	 paslaptys.	
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.55	 Apie	
tai,	 kas	 svarbiausia.	 11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atve-
jis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00	 „Kol	 stanica	
miega“.	16.30	„Vargšai	giminaičiai“.	17.30	Tiesio-
ginis	eteris.	19.50	„Tikiu	netikiu“.	22.40	„Ukrainos“	
projektas.	0.30	„Kamenskaja“.	1.20	„Klounas“	(2).	

 TV PolonIa
7.05	Esminiai	pokalbiai.	7.40	Provincijos	lobiai.	
8.00	„Taikos	bažnyčia“.	8.25	„Saulė	ietis“.	9.00	
Klausimai	per	pusryčius.	12.05	„Laukinė	Lenki-
ja“.	12.40	Šios	dienos	užduotys.	13.05,	19.55,	
4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.40,	 21.45,	
2.10	 Galvosūkis.	 13.35	 „Notacijos.	 Bohdanas	
Lazuka.	 Gyvenime	 svarbiausias	 pats	 gyveni-
mas“.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Gyvenimo	
egzaminas“.	15.35,	6.55	„Vilnoteka“.	15.55	Pa-
prastai.	 16.45	 „Zlotopolskiai“.	 17.15	 Esminiai	
pokalbiai.	 17.55,	 1.45	 Šios	 dienos	 užduotys.	
18.20,	22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	 KucinAlina.	 20.25	 Kultūros	 informacija.	
20.45	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	
orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Paradoksas“.	23.00,	
5.15	Sveika,	Polonija.	23.45	„Instinktas“.	0.35,	
5.55	„Česlavas	Nemenas“.

 DIVa UnIVERsal TV
7.40,	 19.35	 Ištekėjusi	 už	 Džonaso.	 5.00,	 11.25,	
16.45	 Liežuvautoja.	 5.45	 Naujienos.	 6.30,	 18.20	
Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.00,	
13.40,	20.50	D.	fon	Fiurstenberg	namai.	8.45,	14.25,	
22.00,	 1.05	 Išskirtiniai.	 9.30,	 15.10,	 3.25	 Džuliana	
ir	 Bilas.	 10.40,	 16.00	 Nuotaka	 milijonieriui.	 12.10	
Auksinis	 gaublys.	 17.30,	 20.00,	 1.50,	 23.30,	 2.40	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 21.40	 Mados	 pasaulyje.	
22.45	Projektas	„Vestuvės“.	0.15	Uždek	šokiu.	

 TV1000
7.30	 „Saugumas	 nėra	 garantuotas“.	 9.15	 „Meilė	
ant	 lagaminų“.	 10.45	 „Draugai	 su	 vaikais“.	 12.45	
„Laisvieji	 menai“.	 14.30	 „Bado	 žaidynės“.	 17.00	
„Superbombonešis:	naikinti	viską“.	19.00	„Medžio-
klė“.	21.00	„Kelionė	į	žemės	centrą“.	22.45	„Super-
bombonešis:	naikinti	viską“.	0.45	„Madeline“.

 TRaVEl
10.30,	 15.00,	 21.00, 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	
11.30, 16.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	12.30, 
17.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30	Turto	gel-
bėtojai.	 14.00	 Meksika.	 14.30	 Portugalija.	 17.00	
Statybos	Aliaskoje.	18.00	 Išgelbėkite	mano	verslą!	
19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Tailandas.	Australi-
ja.	22.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	
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 17.00 	 „Laukinė	Afrika“ 10.15 	 „Medikopteris“ 21.00 	 „Midsomerio	žmog-
žudystės.	Kalėdų	vaiduokliai“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.50	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Benas	Tenas		

prieš	ateivius“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Griežčiausi	tėvai“.
12.40	 „Audra“	(N-7).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.40	Linksmieji	žvėreliai.
17.10	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.10	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Midsomerio		

žmogžudystės	VII.	
Kalėdų	vaiduokliai“	
(N-14).

22.50	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.45	 „Deksteris“		
(N-14).

0.40	 „Viešbutis	„Grand	
Hotel“	(N-7).

9.30	 Teleparduotuvė.
9.45	 Vienam	gale	kablys.
10.15	 „Medikopteris“	

	(N-7).
11.10	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 Išlikimas	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
18.00	 „Aferistas“	

	(N-7).
19.00	 „CSI	kriminalistai“	

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Fizrukas“		
(1)	(N-7).

21.30	Kriminalinė	drama	
„Advokatas		
iš	Linkolno“		
(N-14).

23.55	 „Pabėgimo	karaliai“	
(N-14).

0.45	 Erotinis	f.	
„Asmeninis	sporto	
instruktorius“		
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Jausmų	namai“		
(N-7).

10.50	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.50	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

13.40	Reidas.
14.10	Pamiršti	vardai.	

Jonas	Rudamina.
14.40	 „Neatrastieji“		

(N-7).
16.30	80	traukinių		

aplink	pasaulį.
17.00	 „Laukinė		

Afrika“.
18.00	 „Komisaras		

Manara	2“		
(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Karštos	senos		
sėdynės.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

23.55	 „Tėvai		
už	borto“.

„BIBLIOTEKININKAS 3. JUDO TAURĖS PRAKEIKSMAS“
Nuotykių filmas. JAV. 2008.
Režisierius Dž.Freiksas.
Vaidina N.Vail, B.Deivisonas, S.Katič.

Žmonija ir vėl pavojuje. Šįkart pasaulio valdymą užsimojo perimti vampyrai, 
ir vienintelis žmogus, galintis tai sustabdyti, yra bibliotekininkas Flinas Karse-
nas. Jam teks keliauti į Naująjį Orleaną, kur jo laukia kraujo ištroškę vampyrai, 
pagrobę profesorių Lazlą. Čia Flinas susipažins su dieviško grožio dainininke 
Simona, kuri saugo raktą nuo Judo taurės, prikeliančios vampyrus...

TV3
22.10

rekomenduoja

„KAIP PAMIŠĘ“
RomaNtiNė dRama. JAV. 2011.
Režisierius D.Doremasas.
Vaidina F.Džouns, A.Jelčinas, 
Dž.Lorens.

Vos susitikę Ana ir Džeikobas įsimyli. 
Tačiau Anos mokslai JAV baigiasi, o kar-
tu - ir vizos galiojimo laikas. Pažeidusi 
įstatymą Ana daugiau niekada negalės 
grįžti į valstijas. Ar pirmoji meilė nesu-
grius susidūrusi su išbandymais?

„VAGIŲ PASAULIS“
kRimiNaliNis tRileRis. JAV, 
Vokietija. 2009.
Režisierė M.Leder.
Vaidina A.Banderasas, 
M.Frimanas, R.Mičel.

Patyręs Niujorko profesionalus vagis 
Keitas Riplis pakviečia Majamio gatvės 
vagišių Gabrielį dirbti kartu. Jų tikslas - 
pavogti du legendinius Faberžė kiau-
šinius, kurių kiekvienas vertas mažiau-
siai dvidešimties milijonų dolerių...

„ADVOKATAS IŠ LINKOLNO“
kRimiNaliNė dRama. JAV. 2011.
Režisierius B.Fermenas.
Vaidina M.Makonahis, M.Tomei.

Mikis Holeris atstovauja įvairaus 
plauko padugnėms ir dirba ne ka-
binete, o savo automobilyje. Kartą į 
jį kreipiasi neįprastas klientas - tur-
tingas mergišius, kaltinamas žmog-
žudyste. Mikis sutinka jį ginti, nes 
siūlomas atlygis jį labai vilioja...

TV8
21.00

TV6
21.30

LNK
22.10

 ANIMAL PLANET
8.15	Laukinis	gyvenimas.	9.10,	5.00	Iškviečiamas	
tramdytojas.	 10.05,	 17.25,	 21.05,	 4.15	 Namai	
medžiuose.	 11.00,	 5.50	 Gyvūnų	 policija.	 12.50	
Blogas	 šuo.	 13.45,	 18.20	 Artimųjų	 Rytų	 gamta.	
14.40,	19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Afri-
koje.	16.30	Plaukimas	su	pabaisomis.	20.10,	2.35	
Gyvenimas	laisvėje.	22.00,	0.45,	3.25	Pražūtingos	
salos.	22.55	Liūno	broliai.	23.50	Rykliai	žudikai.	

 SPORT1
7.00,	12.00,	1.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	7.15	NBA	
Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 8.00	 Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	 lyga.	„Barcelona“	-	„Unicaja“.	
10.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Unicaja“	
-	 Madrido	 „Real“.	 12.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Memfio	 „Grizzlies“	 -	 Los	 Andželo	 „Clippers“.	
2014/2015	m.	sezonas.	15.00	ATP250	„Brisbane	
International	Open“	2015.	Vyrų	tenisas.	Pusfinalis.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „PSV	 Eindho-
ven“	-	„Feyenoord“.	2014/2015	m.	sezonas.	19.15	
NBA	Action.	Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	Premjera.	
20.00,	 21.10	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	
„Barcelona“	-	„Unicaja“.	22.10,	23.10	KOK	World	
series.	 Bušido	 kovos.	 1.30	 WTA	 Tianjin.	 Moterų	
tenisas.	 Alison	 Riske	 -	 Belinca	 Bencic.	 Finalas.	
3.30	NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00	 Golfas.	 PGA	 turo	 apžvalga.	 7.30	 Golfas.	
Europos	 turo	 savaitės	 apžvalga.	 8.00	 „Trans	
World	Sport“	žurnalas.	9.00	Futbolas.	Anglijos	
Premier	lygos	žurnalas.	9.30	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	„Dinamo“	-	„Severstal“.	11.30	Futbolas.	
Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Arsenal“	 -	 „Stoke“.	
13.20	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Salavat	 Yulaev“	 -	
„Avtomobilist“.	 15.30	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Barcelona“	-	„Panathinaikos“	17.20	Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Nizhny	 Novgorod“	 -	 „Fenerbahce	
Ulker“.	 19.10	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Žalgiris“	
-	„Alba“.	21.00	Krepšinis.	Eurolyga.	„Maccabi“	
-	 „Barcelona“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.05	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Anadolu	 Efes“	 -	 CSKA.	
Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Krepšinis.	 Euro-
lyga.	 „Alba“	 -	 „Real“.	 1.35	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 SKA.	 3.35	 „Formulė-1“.	
2014	m.	sezono	apžvalga.	4.50	Krepšinis.	Eu-
rolyga.	„Maccabi“	-	„Barcelona“.	

 EUROSPORT
9.30,	 20.10,	 24.00,	 2.00	 Dakaro	 ralis.	 10.00,	
14.15,	 1.30	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 11.00,	
17.15,	 0.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	13.00,	20.15	Angliškas	biliardas.	„World	
Main	Tour“.	16.45	Sporto	linksmybės.
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Sausio 15-18 d. Vilniuje vyksiančia-
me pirmajame komedijų festivalyje „Vil-
nius Comedy Fest“ apsilankys ne vienas 
svečias iš užsienio. Pagal kokius kriteri-
jus atsirinkote žmones, kuriuos prista-
tysite Lietuvos žiūrovams?

- Iš tiesų pasaulyje yra daug talentingų hu-
moro trupių ir atlikėjų. Rinkdamiesi žiūrėjome 
į tai, kaip jų humoras skambės esamame kon-
tekste, kaip Lietuvoje jis bus suprantamas. Be 
to, festivalio tikslas pateikti kuo spalvingesnę 
humoro paletę. Pavyzdžiui, festivalis prasidės 
nuo lietuvių improvizacijos teatro „Kitas kam-
pas“ pasirodymo, toliau pasirodys puikus talen-
tingas lietuvių improvizatorius „Jama&W“ bei 
svečias iš Didžiosios Britanijos „Beardyman“ - 
tai bus muzikinės improvizacijos. Iš JAV atvyks-
tantis Godfrėjus (Godfrey) - „stand-up“ (komi-
ko monologas su publika) meistras. Prieš jo 
pasirodymą matysite Olegą Šurajevą - drąsų, 
talentingą ir nenuspėjamą Lietuvos komedijinio 
žanro atstovą. Trupė „Aga-Boom“ - klounada 
iš Niujorko visai šeimai. Kaip matote, festivalis 
nebus vieno žanro. Norime parodyti, kad hu-
moras gali būti įvairus. Jau esame numatę, ką 
į šį festivalį kviesime ir kitąmet.

- Kaip kilo idėja surengti tokį festivalį?
- Mūsų teatras „Kitas kampas“ gyvuoja jau 

šešerius metus. Jis susiformavo ne tik kaip an-
samblis, bet ir kaip tam tikrą estetiką, etiką bei 
skonį turintis ir žiūrovams skleidžiantis reiški-
nys. Nutarėme praplėsti esamos auditorijos hu-
moro ir jo rūšių suvokimą. Lietuvoje nėra daug 
komedinio žanro atlikėjų. Yra tik vienas profe-
sionalus improvizacijos teatras, keletas „stand-
up“ trupių. Ne visi galime važinėti po pasaulį 

ir stebėti profesionalų pasirodymus. Šio festi-
valio tikslas - parodyti geriausius. Tik šitaip 
suprasime, koks yra mūsų pačių humoras ir ar 
mums dar reikia į kažką lygiuotis.

- Kaip manote, ar mes jau išaugome iš 
to humoro, kai juokėmės iš vyrų, persiren-
gusių moterimis, ar moterų - vyrais?

- Gal tai kur nors dar ir yra juokinga. Ne-
žinau, iš ko mes išaugome, o iš ko ne. Bet, 
vertinant pasaulinį kontekstą, reikia pripažin-
ti, kad mūsų humoro tradicijos yra primityvo-
kos. Nemažai komikų kuria antro galo humorą. 
Jis nei geras, nei blogas, tiesiog primityvus.

- Jūsų trupė važinėja po įvairius Lie-
tuvos miestus, ar pastebite, kad skirtin-
guose miestuose publika skirtingai rea-
guoja į tuos pačius juokus?

- Be abejo, kad publika yra skirtinga, bet 
mes nebandome prie jos prisitaikyti. Improvi-
zaciniame žanre gimstantis humoras yra humo-
ras, gimstantis iš paradokso, nesusikalbėjimo. 
Gyvenimiškos prigimties tiesa yra pati juokin-
giausia ir linksmiausia. O pats blogiausias da-
lykas yra antihumoras - tai yra bandymas juo-
kinti. Čia didžioji dalis ir paslysta. Humoras 
gimsta iš paradoksų - tas taip pasakė, anas kitaip 
suprato. O kai kyla noras pajuokinti, atsiranda 
noras užsidėti skarelę ar dar kokius nors papil-
domus dalykus. Tada viskas ir atrodo arba ap-
gailėtinai, arba neprofesionaliai.

- O kaip manote, ar įmanoma išmok-
ti juokinti, įžvelgti paradoksus?

- Galime lavinti skonį, plėsti savo akiratį. 
Bet humoro rūšys yra skirtingos, vienam juo-
kingi kokie nors labai intelektualūs dalykai, 
kitam - kokios nors paradoksinės situacijos, 
nesusipratimai, trečiam - satyra, ydų pašie-
pimas, bet ne šaipymasis.

- Ar pats nebuvote peržengęs tos ri-
bos tarp ydų pašiepimo ir pašaipos?

- O kur ta riba yra? Viskas priklauso nuo 
žiūrovo, nuo jo vertinimo. Vienam gali būti 
humoras, o kitam - įžeidimas. Kad ir kaip ten 
būtų, jei žmogus nebijo iš savęs pasijuokti, 

jis retai kada įžeidžiai pašieps kitą. Nes pa-
šiepti nėra blogai, blogai yra tyčiotis. Patyčios 
yra tam tikras noras žeminti, sumenkinti, 
įskaudinti, paniekinti kitą. Bet tai jau nebėra 
humoras. O pašiepimas gali būti ir aštrus, ir 
skausmingas, gali ir nepatikti žmogui, bet 
nepatiks arba dėl to, kad tai nesvetima jo pa-
ties prigimčiai ir jis nenori iš savęs pasijuok-
ti, arba yra per daug susireikšminęs.

- Kokią vietą humoras užima jūsų 
kasdieniame gyvenime?

- Pats žodis „humoras“ yra sąvoka, reiš-
kianti skysčių balansą mūsų organizme. Jei 
šis balansas nesutrikęs, žmogus yra sveikas. 
Taigi, mano manymu, humorą suprantantis 
žmogus yra tiesiog sveiko požiūrio žmogus, 
gebantis pasijuokti iš savęs ir galintis su ki-
tais smagiai kvailioti. Mėgti juoktis, papras-
čiau į viską žiūrėti ir nedramatizuoti ten, kur 
nereikia, - tai sveiko žmogaus sindromas.

- Ar tai reiškia, kad humoras jums 
gyvenime padeda?

- Be abejo. Neabejoju, kad jis padeda vi-
siems. Todėl aš ir linkęs išlaikyti tą sveiką 
balansą. Kaip jį išlaikyti - čia jau priklauso nuo 
tam tikro pozityvaus mąstymo. Negaliu pasa-
kyti, ar tas optimizmas įgimtas ar įgyjamas. 
Juk vienas atsikelia, žiūri pro langą ir sako: „O 
ir vėl Kalėdos be sniego...“, o kitas gali atsi-
kelti ir sakyti: „O lyja! Super, Kalėdos bus su 
lietumi.“ Viskas nuo požiūrio priklauso.

- Sakykite, o ar sceninis humoras se-
ka kokiomis nors tendencijomis - šiemet 
juokauja apie tai, kitąmet - apie kitką?

- „Stand-up“ žanras visada įtraukia aktualijas. 
Bet viskas priklauso nuo požiūrio. Įdomiausia 
yra žmogiška prigimtis, todėl kūrybiškiausi 
sprendimai nebūtinai turi sietis su aktualijomis.

- Yra temos, kurios dabar yra „ant 
bangos“?

- Jei kalbėsime apie „stand-up“, visada yra 
trys pagrindinės temos. Tuo tarpu improviza-

 UŽ KADRO

68

Mėgti juoktis, 
paprasčiau į 
viską žiūrėti ir 
nedraMatizuoti ten, 
kur nereikia - tai sveiko 
žMogaus sindroMas

Matyti besiplaikstantį 
ir save pašiepiantį vyrą 
scenoje yra norMalu, o 
tokios drąsios, ryškios 
ir teMperaMentingos 
Moterys pasitaiko  
labai retai

Audrius Bružas: apie primityvias 
humoro tradicijas ir optimistinį mąstymą
Teatro „Kitas kampas“ įkūrėjas, meno vadovas ir aktorius Audrius BružAs (35) įsi-
tikinęs - humoras gelbsti bet kokiose situacijose. O kad humoro būtų dar daugiau, jis 
nutarė, kad metas Lietuvai turėti savo komedijų festivalį. sausio 15-18 d. Vilniuje įvyks 
pirmasis tarptautinis humoro festivalis „Vilnius Comedy Fest“. Keturias dienas truksian-
tis humoro maratonas žada patenkinti įvairius skonius - nuo „stand-up“ pasirodymų 
jaunimui iki klounados spektaklio visai šeimai.
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Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

cijos temų yra labai daug. Yra keli segmentai, 
iš ko gimsta humoras - visų pirma tai, kad ak-
toriai niekada nežino, ką darys, ir žiūrovui vi-
sada smagu žiūrėti, ar humoristai susimaus, 
ar ne. Jis serga už tave, stebi, kaip aktorius 
sugeba greitai reaguoti, sukurti istoriją, pasi-
juokti iš savęs. Kalbant apie „stand-up“ žanrą, 
dažniausiai yra juokaujama politinėmis, rasi-
nėmis ir religinėmis temomis. Tai trys kerti-
niai banginiai. Be abejo, neišvengiama tema 
yra vyro ir moters santykiai. Čia amžina tema 
apie nieką. Jos elgiasi taip, jie - taip. Visi vy-
rai - kiaulės, visos moterys - paleistuvės. La-
bai primityvus požiūris.

- Grįžkime prie festivalio. Jį atidarys 
„Kito kampo“ pasirodymas. Ko žiūro-
vams iš jo tikėtis?

- Kadangi festivalis vyks didelėje erdvė-
je - Teatro arenoje, tai bus koncertinis im-
provizacinis pasirodymas. Kaip visada į jį 
bus įtraukiami ir žiūrovai, naujiena bus tai, 
kad pasirodysime su muzikos grupe, su tam 
tikrais kviestiniais svečiais. Kas jie - tegu 
būna staigmena. Jie improvizuos kartu su 
mumis.

- Kokio pasirodymo pats labiausiai 
laukiate?

- Laukiu viso festivalio ir galbūt rezonan-
so, kaip žmonės reaguos, kokie atlikėjai jiems 
labiausiai patiks. Viena yra pamatyti vaizdo 
įrašą, o visai kas kita - gyvai.

- Pats vaidinate ir kino komedijose. 
Visai neseniai buvo pristatyta nauja ko-
medija „Nepatyręs“, kurioje atlikote pag-
rindinį vaidmenį. Kaip vertinate lietu-
viškas kino komedijas?

- Nesu matęs visų naujausių lietuviškų ko-
medijų, bet, mano manymu, kine gal dar kar-
tais per daug pasikliaujame tam tikromis ten-
dencijomis. Reikėtų nebijoti būti drąsesniems. 
Pavyzdžiui, filme „Nepatyręs“ mes leidome 
sau tokiems būti. Kurdamas personažą, pa-
žvelgiau į jį iš savo bokšto. Raginčiau ir kitus 
nebijoti įdėti savo autentikos, savo spalvų.

- O kaip vertinate televizines humoro 
laidas?

- Žiūrint kokias. Jei pažiūrėsime tokias kaip 
„The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, jis 
- labai talentingas vedėjas. Jei žiūrėsime vietinį 
kontekstą, man truputį kvaila apie tai kalbėti, 
nes pats tame dalyvauju. Buvo labai gera laida 
„Pagauk kampą“, „Dar pažiūrėsim“. Iš tikrųjų 
tai buvo lyg reiškinys, perlaužiantis tam tikrą 
stilistiką, platformas, įnešantis naują požiūrį.

- Dar bandysite sugrįžti į televiziją su 
kokiais nors panašiais projektais?

- Galime tą bandyti inicijuoti, bet tam rei-
kia labai daug energijos. Turi būti užsidegęs, 
turėti idėją, turi ja tikėti, visas kolektyvas 
turi tai daryti su meile. O jei norėsi tik par-
duoti produktą kokiai nors prodiuserių kom-
panijai ir užsidirbti iš to pinigų, nieko nebus. 
Be meilės, azarto, noro padaryti tai drąsiai, 
nebijant, kas ką pasakys, nieko nebus. Taip 
yra ir „Kitame kampe“ - nesitaikstome prie 
nieko, darome taip, kaip mums patinka.

- Pastebėjau, kad jūsų trupėje - vien 
vyrai. Ar tai reiškia, kad moterų humoro 
jausmas prastesnis?

- Labai daug diskutuota šia tema, prade-
dant improvizacijos ir apskritai teatro ištako-
mis. Juk moterų ilgą laiką ten nebuvo. Neži-
nau kodėl. Galime daryti tik prielaidas. Mo-
teris yra motina, todėl matyti besiplaikstantį 
ir save pašiepiantį vyrą scenoje yra normalu, 
o tokios drąsios, ryškios ir temperamentin-
gos moterys pasitaiko labai retai. Gal tai tokie 
archajiniai dalykai.

Pats blogiausias 
dalykas yra 
antihumoras - tai yra 
bandymas juokinti. 
tada viskas atrodo 
arba aPgailėtinai, 
arba neProfesionaliai

Aktorius Audrius Bružas neatmeta galimybės su 
originaliomis idėjomis grįžti į televizijos eterį

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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KINAS

Apdovanojimuose nominuojami visi lie-
tuviški filmai, kurių premjeros įvyko Lietu-
voje nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 gruo-
džio 31 d. Kartu nominuojami ir aktoriai, 
vaidinę tuose filmuose, garso takeliai, skam-
bėję juose. Šiais metais dėl geriausiųjų var-
do varžysis filmai: „Lošėjas“, „Santa“, „Ne-
samasis laikas“, „Pakeliui“, „Kaip pavogti 
žmoną“, „Redirected/Už Lietuvą!“ ir kt. Ak-
toriai: Mantas Jankavičius, Tadas Gryn, Ma-
rius Jampolskis, Vytautas Kaniušonis, Gied
rius Savickas. Režisieriai: Ignas Jonynas, 
Donatas Ulvydas, Emilis Vėlyvis, Marius 
Ivaškevičius, Mykolas Vildžiūnas ir kt. Iš 
viso išskirta 14 nominacijų. Nominuoti filmai 
kino teatre turėjo būti parodyti mažiausiai 
tris kartus.

„Iki sausio 18 d. vyks pirmasis etapas. Jo 
metu balsuoti galima už vieną siūlomą nomi-
nantą kiekvienoje kategorijoje. Daugiausia 
balsų surinkę trys nominantai paklius į antrą-
jį, lemtingąjį, etapą“,  konkurso taisykles aiš-
kino apdovanojimų organizatorė Lina Saka-
lauskaitė. Ji akcentavo, kad balsuojantieji tu-
rėtų nenustebti, jog „Metų animacijos“ no-
minacija dalyvaus abiejuose etapuose iš kar-
to. „2014 m. nebuvo sukurta pakankamai 
animacinių kūrinių, kad iš jų būtų galima rink-
tis tiek pirmame, tiek antrame etape“,  pa-
aiškino L.Sakalauskaitė.

Praėjusiais metais 35 tūkst. kino gerbėjų 
geriausiu metų vaidybiniu filmu pripažino Jus-
tino Krisiūno debiutinį pilnametražį filmą 
„Emigrantai“, metų režisieriaus statulėlė 
įteikta Audriui Juzėnui („Ekskursantė“).

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Žiūrovai kviečiami rinkti geriausius 
lietuviško kino projektus

l KINO RENGINYS
l KINO FESTIVALIS
l TRUMPAMETRAŽIS FILMAS
l DOKUMENTINIS FILMAS
l TRUMPAMETRAŽIS DOKUMENTINIS FILMAS
l GARSO TAKELIS/DAINA
l SCENARIJUS

l OPERATORIUS
l PRODIUSERIS/PRODIUSERIŲ KOMPANIJA
l ANIMACIJA
l AKTORIUS
l AKTORĖ
l REŽISIERIUS
l VAIDYBINIS FILMAS

„kiNFO apdOvaNOjimų“ NOmiNacijOs

Praėjusiais metais pirmą kartą Lietuvoje vykę internetiniai 
kino rinkimai „KINFO apdovanojimai“ šiemet tęsia pradėtą 
tradiciją ir kviečia visus lietuviško kino gerbėjus balsuoti  
už labiausiai patikusius praėjusių metų kino projektus.  
Balsavimas vyks iki sausio 31 d. www.kinfoapdovanojimai.lt 
svetainėje. Nugalėtojai specialiomis statulėlėmis bus  
apdovanojami vasario 4 d.

Tarp geriausių aktorių 
nominuota ir praėjusiais 
metais kine debiutavusi 

dainininkė Jurga Šeduikytė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vienas iš trylikos pretendentų tapti 

geriausiu aktoriumi - Giedrius Savickas 

už vaidmenį filme „Kaip pavogti žmoną“
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 11.30, 15.20 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12.50 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 9-15 d. 
11.45, 14.40, 17.40, 20.45 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 
20.30 val.
„Mes dainuosim“�  (drama, Lietuva, N-16) - 13-15 d. 17.50 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 12.30, 
14, 15, 16.20, 17.50, 18.50, 20.15, 21.20 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 13.05, 18.10 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 15.25, 
21.40 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 15.35, 21 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių 
f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 9-15 d. 10.10 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9-15 d. 10.30, 17.20 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 9-15 d. 15, 19.40 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 
12.45, 19.50 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) -  
9-15 d. 17.10, 21.50 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 11.15, 15.45 val.  
(11.15 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-15 d. 13.30, 18 val. (13-15 d.  
18 val. seansas nevyks).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 9-15 d. 20 val.

„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 9-15 d. 18.40 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 9-15 d. 13.15 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 9-15 d. 11 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12.30, 15, 17.20, 20 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 11.30, 14, 16 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) -  
9-15 d. 11.30, 14.25, 17.20, 18.30, 21.30 val.
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, Belgija, 
D.Britanija, JAV, Vokietija) - 9-15 d. 20.15 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) -  
9-15 d. 19, 21.40 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 
15.20, 19.20 val. (15.20 val. seansas vyks 14-15 d.;  
19.20 val. seansas vyks 13 d.).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 11.15, 
13.40, 17, 19.30, 20.10, 21.50 val. (13 d. 19.30 val. sean-
sas nevyks; 20.10 val. seansas vyks 13 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Rusija, 
3D, V) - 9-15 d. 11, 13, 17.30 val. (13 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 13, 15.20, 17.40 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 14.10, 16.50, 20.50 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV, N-16) - 9-15 d. 15.20, 
21.10 val. (14-15 d. 15.20 val. seansas nevyks).
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 17.45, 20.10 val. 
(15 d. 17.45 val. seansas nevyks; 20.10 val. seansas vyks 15 d.).
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) -  
9-15 d. 14.50, 18.20 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, D.Britanija, 
JAV, N-13) - 9-15 d. 11.10, 20.10 val. (11.10 val. 
seansas vyks 10-11 d.; 13 d. 20.10 val. seansas nevyks).

„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 9-15 d. 11.45, 18.10 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 9-15 d. 14.50, 
21.15 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, JAV, 
D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 9-15 d. 16.40, 21.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 9-15 d. 14.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 11, 13.10 val. (11 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 10-11 d. 12 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
9-15 d. 19.50 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 9-14 d. 20.10 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 10-11 d. 14 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9-15 d. 16 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 9 d. 16.40 val. 10 d. 20.40 val. 12 d. 21.10 val. 
14 d. 21 val. 15 d. 19 val.
„Nauja draugė“� (drama, Prancūzija) - 9, 14 d. 19 val. 10, 
11 d. 15.40 val. 12 d. 19.10 val. 13 d. 21.10 val. 15 d. 17 val.
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 9 d. 21 val. 12 d. 17 val. 
13 d. 19.10 val. 15 d. 21.10 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 10 d. 14 val.
„Tarp žvaigždžių“� (nuotykių f., D.Britanija) -  
10 d. 17.40 val. 11 d. 20.30 val. 13 d. 16.10 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., J.Karalystė) - 11 d. 14 val.
„Pusryčiai pas Tifani“� (romantinė komedija, JAV) -  
11 d. 18 val.
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (komiška drama, D.Britanija, 
Kanada, P.Afrikos Respublika, Vokietija) - 12 d. 14.40 val.

„Trečias žmogus“
„Third Person“

Meilė gali būti visokia: keista, beprotiš-
ka, romantiška, sekinanti, žlugdanti, paky-
lėjanti ir, žinoma, užburianti. 

Šis filmas pasakoja tris tarpusavyje su-
sijusias meilės istorijas, kurios rutuliojasi 
Paryžiuje, Niujorke ir Romoje. Rašytojas 
Maiklas neseniai išsiskyrė su žmona Elein 
ir yra įklimpęs į audringą nuotykį su ambi-
cinga žurnaliste Ana. Buvusi televizijos 
„muilo operos“ žvaigždė Džulija įsivelia į 
negailestingą kovą su buvusiu sutuoktiniu 
dėl teisės globoti jųdviejų šešerių metų sū-
nų. Amerikietis korumpuotas verslininkas 
Skotas įsivelia į neįtikėtiną istoriją - nu-

sprendžia pagelbėti nepažįstamai moteriai 
išlaisvinti iš pagrobėjų jos dukrelę.

Tai naujausias „Oskarais“ apibertos juostos 
„Avarija“ režisieriaus darbas. Kūrėjas lieka iš-
tikimas savo pamėgtai komplikuoto pasakojimo 

struktūrai - visos istorijos galiausiai persipina. 
O pabaiga - tikrai netikėta. Meilė šiame filme 
- kaip gydanti galia padeda atsitiesti palūžusiam 
žmogui. Nesvarbu, kokiame mieste...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 9 d.

n Romantinė drama, JAV, Didžioji Britanija, 

Vokietija, Belgija, 2014

n Režisierius: Paul Haggis

n Vaidina: Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien 

Brody, Olivia Wilde, James Franco, Moran Atias, 

Maria Bello, Kim Basinger ir kiti

n IMDB: 6,4/10

Olivija Vaild (Olivia Wilde) filme „Trečias žmogus“
„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

„Nėra laiko gerumui“� (dokumentinis f., Lietuva) - 
14 d. 17.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 9-13, 15 d. 11.15, 13.45, 16.15 val. 14 d. 16.15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9 d.10, 12, 14.30, 18.30, 17 val. 10 d. 10.30, 
12.10, 13.15, 14.30, 16.15, 18.30 val. 11 d. 10, 12, 14.30, 
18.30, 17 val. 12-15 d. 10, 12, 14.30, 17 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) -  
9-15 d. 13, 15.45, 18.45, 21.45 val.
„Nauja draugė“� (komiška drama, Prancūzija, N-18) -  
9-12 d. 19.15 val. 13-15 d. 20.45 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 15 d. 19.45 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) -  
9-15 d. 15, 19.15 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
9-11 d. 12.30, 14.30, 16.45, 19.30, 21.45 val.  
12-15 d. 12.30, 14.30, 16.45, 18.30, 19.30, 21.45 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 9-14 d. 19.45, 21.15 val. 
15 d. 21.15 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 19, 22 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 9-15 d. 21.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-10, 12-15 d. 11.15,  
13.15 val. 11 d. 10, 13.15 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, 3D, V) - 9, 12-15 d. 10.30, 12.30 val. 
10 d. 10.15 val. 11 d. 11.15, 12.30 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9, 11-12 d. 14.45 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 9-12 d. 
17.15, 20.45 val. 13-15 d. 17.15 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 9-15 d. 15.30, 
18.30, 21.45 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9, 11-15 d. 17 val.

„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9-15 d. 10.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9, 11-15 d. 10.45, 12.30, 15.15 val. 
10 d.12.30, 15.15 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 14 d.12 val. 
(specialus seansas mamoms su mažyliais).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Rusija, V) - 10 d. 11 val. (Multikinuko seansas mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9 d. 16.40 val. 10 d. 16 val. 15 d. 18 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
9 d. 18.10 val. 10 d. 15 val. 13 d. 17 val. 14 d. 16.30 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 9 d. 19 val.
„Duburys“� (drama, Lietuva) - 10 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 13 d. 17.50 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 14 d. 17.20 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 14 d. 19 val. 15 d. 16.30 val.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 11, 12.20, 14, 17, 18 val. (13 d. 14 val. 
seansas nevyks; 13-15 d. 17 val. seansas nevyks; 18 val. 
seansas vyks 12-15 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 11.30, 13.30, 16.30 val.  
(13 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 9-15 d. 
11.20, 14.15, 17.10, 20.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 9-10 d.).
„Trečias žmogus“� (romantinė drama, Belgija, 
D.Britanija, JAV, Vokietija) - 9-10 d. 23.15 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 9-15 d. 21, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) -  
13-15 d. 17 val.

„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 14.30, 
16, 18.20, 19, 20.40, 21.20, 23, 23.40 val. (12-15 d. 18.20 
val. seansas nevyks; 23, 23.40 val. seansai vyks 9-10 d.).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 9-15 d. 11.10, 17.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 12.40, 14.50 val. 
(10.20 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 21.40, 
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 9-10 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-15 d. 10.40, 15 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 17, 19.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 
9-15 d. 12.30, 18, 18.20 val. (13 d. 12.30 val. seansas nevyks; 12-
15 d. 18 val. seansas nevyks; 18.20 val. seansas vyks 12-15 d.).
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 9-15 d. 10.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 9-15 d. 19.20 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 9-15 d. 20 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
9-15 d. 21.45 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 9-15 d. 14.50 val.

CINAMON
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 10 d. 19.15 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-16) - 13-15 d. 
11.30, 16, 20.30 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-16) - 9-15 d. 
18.45, 21.45 val. (10, 12, 14 d. 21.45 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12.15, 14.30, 17, 19.15 val. (10 d. 
19.15 val. seansas nevyks).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45 val.

Pasaulis turi naujus superherojus! Anima-
cinių filmų kalvė „Disney Animation Studios“ 
ir populiarių filmukų „Ilgo plauko istorija“ bei 
„Ledo šalis“ kūrėjai pristato naujausią savo dar-
bą - animacinį nuotykių filmą „Galingasis 6“.

San Fransokyo (išgalvotas San Fransisko ir 
Tokijo mišinys) mieste gyvenantis keturioli-
kmetis Hiro - jaunas, tačiau itin gabus šiuolai-
kinių technologjų genijus. Vieną dieną į jo ran-
kas pakliūva... tikrų tikriausias pripučiamas ro-
botas Beimaksas. Juokingai mielas pripučiamas 

padaras yra vyresniojo Hiro brolio kūrinys.
Beje, šis robotas - kitoks. Beimakso krū-

tinėje plaka mylinti ir užjaučianti širdis. Na ir 
kas kad ją vis reikia pakrauti elektros ener-
gija. Hiro ir Beimaksas tampa puikiais bičiu-
liais. Ir jie būtų gyvenę ilgai ir laimingai, nie-
kuo nesirūpindami... Tačiau miestą užgriūva 
paslaptingo nusikaltėlio piktadarystės.

Kai pasaulio likimas pakibs ant plauko, o 

apsnūdę didmiesčio policininkai galvos tik 
apie spurgas, Hiro su Beimaksu suvienys jė-
gas ir stos į kovą prieš niekšybes. Prie neį-
prastos jų komandos prisidės ir keturi Hiro 
draugai - tokie pat pamišę technologijų geni-
jai - Vasabis, Citrinukė, GoGo Tomago ir Fre-
das. Galingasis šešetas - sprogstamasis už-
taisas visiems niekšeliams.

„Forum Cinemas“ inf.

„Galingasis 6“
„Big Hero 6“

Kino teatruose nuo sausio 9 d.

n Animacinė komedija, JAV

n Režisierius: Don Hall

n Originalo kalba įgarsino: Ryan Potter, 

Scott Adsit, T.J. Miller, Jamie Chung ir kiti

n Lietuviškai įgarsino: Mantas Zemliackas, 

Darius Gumauskas, Simonas Storpirštis, 

Mantas Vaitiekūnas, Kristina Savickytė, Inga 

Norkutė ir kiti

n IMDB: 8,2/10

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Trečias žmogus“� (romantinė drama, Belgija, 
D.Britanija, JAV, Vokietija) - 10, 12, 14 d. 21.45 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 13.45, 16.45, 
19, 20, 21.20, 22.15 val. (13.45 val. seansas vyks 10, 12, 14 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, 3D, V) - 9-12 d. 11.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-15 d. 12, 14.15 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 9, 11, 13, 15 d. 21.30 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 10, 12, 14 d. 21.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 
9-15 d. 16, 18.15 val. (13-15 d. 16 val. seansas nevyks).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 
16.30, 20.30, 22.30 val. (16.30 val. seansas vyks 10, 12, 
14 d.; 13-15 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 9, 11, 13, 15 d. 13.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 9-15 d. 12.45, 14.45, 16.30 val. (11 d. 12.45 val. 
seansas nevyks; 10, 12, 14 d. 16.30 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA
FORUM CINEMAS

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 11.30, 15.20, 17.50 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 12.50 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 
15.30, 18.30, 21.30 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 9, 11, 13, 
15 d. 21.20 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 13-15 d. 15.40 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 10.40, 
14, 16.30, 19.15, 20.30, 21.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 12, 14.30 val.  
(10.10 val. seansas vyks 10-11 d.).

„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 13, 19 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-15 d. 10.30, 14.10 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 9-15 d. 12.30, 20.20 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 9-15 d. 15.40, 18 val. 
(13-15 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 9-15 d. 16.10 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 9-15 d. 18.20 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 21 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 9-15 d. 12.20 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9-15 d. 16.40 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
10, 12, 14 d. 21.20 val.

ŠIAULIAI
FORUM CINEMAS

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 9-15 d. 10.10, 12.40, 15.15, 17.45 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 11.30, 14 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 15, 
18, 21 val. (15 val. seansas vyks 13-15 d.).
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 10-11, 14 d. 19.20 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 13-15 d. 15 val.
Humoro klubas su nauja programa „Duok dėdei  
bučkį“� - 15 d. 18.30 val. (Pasirodymas gyvai).
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 13.45, 16.30, 
19, 20.15, 21.30 val. (15 d. 16.30, 21.30 val. seansai nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 9-15 d. 10.20, 14.50 val. (10.20 val. 
seansas vyks 10-11 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 12.30, 17 val.

„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f., 
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 9-15 d. 10.30, 16.15 val. 
(10.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 9-15 d. 19.30 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 21.50 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 10-11 d. 10.50 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 9-15 d. 13 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9, 12-13 d. 19.20 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo drama, 
Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 9-15 d. 21.40 val.

PANEVĖŽYS
FORUM CINEMAS BABILONAS

„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
9-15 d. 10.30, 13, 14.30 val. (10.30 val. seansas vyks 10-11 d.).
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 9-15 d. 12, 17 val.
„Nepalūžęs“� (veiksmo drama, JAV, N-13) - 9-15 d. 20.40 val.
„Pabrolių nuoma“� (komedija, JAV, N-16) - 9, 11, 13, 
15 d. 17.30 val.
„Mes dainuosim“� (drama, Lietuva, N-13) - 13 d. 15 val.
Humoro klubas su nauja programa „Duok dėdei bučkį“� 
(pasirodymas gyvai) - 14 d. 18.30, 21.15 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 9-15 d. 15.40, 18.20, 
19.30, 21, 21.50 val. (14 d. 18.20, 21 val. seansai nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 10-11 d. 10.20 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 9-15 d. 12.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 9-12, 14-15 d. 15 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių 
f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 10, 12, 14 d. 17.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 10-11 d. 10.10 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Gyvenime kartais nutinka istorijų, ku-
rios yra labiau neįtikėtinos nei pati drąsiau-
sia išmonė. Čia - viena tokių tikrų istorijų. 
1917 m. gimęs Lujis Zamperinis, būdamas 
19-os, sudalyvauja 1936 m. olimpiadoje 
Berlyne, tačiau daug žadančio bėgiko kar-
jerą nutraukia Antrasis pasaulinis karas.

Lujis užsitarnauja karo didvyrio vardą 
kaip vienas geriausių amerikiečių lakūnų, 
tačiau vieno skrydžio metu sudūžta Ramia-
jame vandenyne. 47 dienas jis dreifuoja ant 
mažyčio plausto, kol pagaliau atplukdomas 
prie Japonijos krantų ir patenka į nelaisvę. 

Karo belaisvių stovyklose vaikinas praleidžia 
daugiau nei pustrečių metų ir, karui pasibai-
gus, sėkmingai sugrąžinamas namo.

Lujis Zamperinis mirė šių metų liepos 
antrą dieną, sulaukęs 97-erių.

Neįtikėtinos biografinės istorijos „Ne-
palūžęs“ scenarijų parašė žymieji broliai 
Kohenai (Cohen), o juostos režisierė - An-
dželina Džoli (Angelina Jolie).

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„Nepalūžęs“
„Unbroken“

Kino teatruose nuo sausio 9 d.

n Veiksmo drama, JAV, 2014

n Režisierius: Angelina Jolie

n Scenarijus: Joel Coen, Ethan Coen

n Vaidina: Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, 

Jai Courtney ir kiti

n IMDB: 7,3/10

Filmą „Nepalūžęs“ režisavo 
Andželina Džoli (Angelina Jolie)

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
9 d. 18.30 val. - Dž.Verdžio „Traviata“. Operos solistės 
Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės (1885-1962) jubiliejui. 
10 d. 18.30 val. - F.Leharo „Linksmoji našlė“. 3 v. operetė.
11 d. 12 val.; 14 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas Dir. M.Staškus.
13 d. 19 val. - Laisvės gynėjų dienai. J.Brahms 
„Vokiškasis Requiem“. Dir. R.Beck (Vokietija).
15 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. Operos 
dirigento Rolfo Becko jubiliejui. Dir. R.Beck (Vokietija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Euripido 
„Bakchantės“. Rež. G.Varnas.
9 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos širdies“ 
(pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).
10 d. 16 val. Studijoje - T.Kavtaradzė „Keletas pokalbių 
apie (Kristų)“. Rež. T.Montrimas.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo  
„Dėdė Vania“. Rež. E.Lacascade.
11 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Antoine de Saint-
Exupery „Mažasis princas“. Rež. S.Mykolaitis.
11 d. 16 val. Mažojoje salėje - Premjera! „Ledo 
vaikai“. Rež. B.Mar.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
15 d. 18 val. Mažojoje salėje - Vakaras, skirtas Jono 
Vaitkaus kūrybai.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek 
„Mūsų klasė“. Rež. Y.Ross.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
10 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
10 d. 18.30 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 

11 d. 12 ir 15 val. - Premjera! „Septyni nykštukai ieško 
snieguolės“. Rež. E.Jaras.
15 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
9 d. 18 val. - M.McDonagh „Pagalvinis“ (N-14). Rež. 
J.Vaitkus.
10 d. 12 val. 99 salėje - V.V.Landsbergio „Angelų 
pasakos“. Rež. V.V.Landsbergis.
10 d. 18 val. - M.Frayn „Triukšmas už kulisų“. Rež. P.E.Landi.
11 d. 15 val. - „Raganiukė“ (pagal O.Preusslerio pasaką). 
11, 14, 15 d. 18 val. 99 salėje - C.Murillo „Tamsos 
žaidimas“ (N-14). Rež. D.Rabašauskas.
13 d. 18 val. - I.Menchell „Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
9 d. 18.30 val. - Premjera! W.Shakespeare „Karalius 
Lyras“ (su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
10 d. 18.30 val. - Premjera! P.Priažko „Puikus gyveni-
mas“ (su lietuviškais titrais; N-18). Rež. T.Jašinskas.
11 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Coliukė“. Rež. J.Ščiuckij.
11 d. 18.30 val. - J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ (su 
lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
15 d. 18.30 val. - „Ačiū, Margo!“ Rež. J.Ščiuckij.

„DOMINO“ TEATRAS
12 d. 19 val. - Premjera! P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
14 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
15 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

MENŲ SPAUSTUVĖ
„Kitoks’15“ tarptautinis teatro festivalis vaikams 
ir jaunimui 12-15 d.
12 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Negalima“ 
(„Laimingi žmonės“).
13 d. 10 ir 15 val. Kišeninėje salėje - „Sugautas 
šešėlis“ (Tam Teatromusica (Italija).
14 d. 12 val. Juodojoje salėje - „Šiltnamio istorijos“. 
Rež. A.Petrulienė (Lietuva).

15 d. 10 ir 12 val. Kišeninėje salėje - Sapnų 
spektaklis „Didysis Dūdininkas“ („Stalo teatras“ (Lietuva).
15 d. 10 ir 15 val. Juodojoje salėje - Šokio spektak-
lis „Maži stebuklai“ („Dansema“ (Lietuva).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
15 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą..!“  
Rež. A.Gian (JAV), M.Mačiulis.

KONGRESŲ RŪMAI
11 d. 19 val. - „Samdoma nuotaka“ (rusų k.). Rež. T.Dogileva.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“.  
Rež. J.Jurašas.
11 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
11 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitės 
„Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
13 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų 
pelenai“. Rež. A.Jankevičius.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! M.Frisch 
„Biografija: vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Patrick „Mūsų 
brangioji Pamela“. Rež. A.Latėnas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - F. von Flotovas „Marta“. 2 d. komiška 
opera. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
10 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 2 d. 
miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
14 d. 18 val. - J.Štrauso „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.
15 d. 17 val. - Edukacinis projektas „Opera: patrauklu ir 
žaisminga“. „Džanis Skikis“. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
9 d. 18 val. - Dž.Bokačas „Dekameronas“ (N-16). Rež. 
A.Rubinovas.

„Knygos teatras“ pradeda literatūrinę ke-
lionę po Lietuvą. Spektaklio kūrybinė trupė 
aplankys savo gimtuosius miestelius, dova-
nodama savo tėviškei skaitymo ir bendravi-
mo džiaugsmu nuspalvintą premjerą pagal 
Jurgio Savickio noveles „Prabangos“.

Pradeda gastroles po lietuvą

Teatro kūrybinė grupė nusprendė šiuos 
metus paskirti gastrolėms po Lietuvą, aplan-
kant brangias vietas, kur gimė, augo, baigė 
mokyklą. Spektaklis „Prabangos“ - tarsi do-
vana tiems regionams, kurių nepasiekia mies-
to kultūra, atvežant iškiliausius žmones, ku-
rie augo ir brendo tose erdvėse, susiformavo 
kaip asmenybės ir tapo žinomais žmonėmis. 
Teatro vadovė Redita Dominaitytė sakė: 
„Esame paskendę buityje, stokojame dėme-
sio ir laiko savo brangiausiems žmonėms - 
tėvams, giminaičiams, buvusiems klasės ir 
kiemo draugams, pedagogams. Supratome, 
kad prasmingesnės dovanos, kaip spektaklis, 

„Knygos teatras“ pradeda prabangią literatūrinę kelionę

„Knygos teatro“ spektaklis „Prabangos“ 
pastatytas pagal Jurgio Savickio 

noveles „Palikimas“, „Ponia Janina 
Sudocholskienė“ ir „Prabangos“

Deivio Luko nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

10 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14). Rež. 
A.Veverskis.
11 d. 18 val. - E.Jonesko „Plikagalvė dainininkė“. Rež. 
S.Rubinovas.
15 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Diena ir naktis“. Rež. 
S.Rubinovas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
10 d. 12 ir 14 val. - Šventinis spektaklis „Stebuklinga 
pusnynų pasaka“ ir susitikimas su Kalėdų Seneliu.
11 d. 11 val. Lėlių muziejuje! Mažojoje salėje - „Kai 
krenta žvaigždė“. Susitikimas su Kalėdų Seneliu. 

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS”
9 d. 18 val. - Y.Reza „Menas“. Rež. D.Kazlauskas.
11 d. 12 val. - „Negalima“. Rež. A.Dilytė („Laimingi žmonės“).
11 d. 18 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“. Rež. 
A.Lebeliūnas („Laimingi žmonės“).
13 d. 18 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei 
ir krepšiniui)“. Rež. O.Šaspošnikov.
14 d. 18 val. - Mono šou (N-18).
15 d. 18 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik. 

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
10 d. 18.30 val. - „Misteris X (Cirko princesė)“. 2 v. 
operetė. Rež. R.Bunikytė. Dir. S.Domarkas.
11 d. 13 val. - A.Kučinsko „Makaronų opera“. 2 v. opera 
vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

ŽVEJŲ RŪMAI
9 d. 18 val. - M.Lermontovo „Maskaradas“. Rež. R.Tuminas.
11 d. 12 val. - „Mikė Pūkuotukas“. Rež. A.Juškevičienė.

KONCERTŲ SALĖ
12 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas 
15 d. 19 val. - „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
10 d. 12 ir 14 val. - „Raudonkepuraitė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
11 d. 12 val. - „Sudaužytas kiaušinis“. Rež. G.Radvilavičiūtė

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
9 d. 18 val. - M.Panjolio „Duonkepio žmona“.
10 d. 18 val. - „Nebylys“ (pagal J.Tumą-Vaižgantą).
11 d. 12 val. - „Mikė“. Rež. A.Pociūnas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
10 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Menų festivalio 
„Kalėdų vakarai“ rečitalis. P.Nersesian (fortepijonas, 
Rusija).

ŠV.JONŲ BAŽNYČIA
12 d. 20 val. - „In memoriam“ Sausio 13-osios aukoms. 
Lietuvos kamerinis orkestras, choras „Vilnius“. Solistai: 
A.Schittke, K.Jenkins.

KONGRESŲ RŪMAI
10 d. 12 val. - Teatralizuotas koncertas visai šeimai 
„Žiemos pasaka“. Dalyvauja: Vilniaus Karoliniškių muzi-
kos mokyklos kamerinis orkestras, liaudies instrumentų 
orkestras, akordeonistų orkestras, jaunių choras „Cantica“, 
jaunučių chorai, solistai.

LDK VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUS
9 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje - 
Rasos Juzukonytės koncertas „Pabūkime kartu“.

SVETAINĖ-BARAS „VERANDA”
10 d. 20 val. - Kęstučio Vaigino kvartetas (Lietuva-
Estija). K.Vaiginis (saksofonas), D.Golovanov (klavišiniai), 
H.J.Remmel, T.Tubli (mušamieji, Estija).

KITI MIESTAI

13 d. 16.30 val. Vilkaviškio kultūros centre - Koncertas, 
skirtas Sausio 13-osios aukoms pagerbti. Čiurlionio 
kvartetas.

                  

EPA-Eltos nuotr.„Knygos teatras“ pradeda prabangią literatūrinę kelionę
negalime jiems padovanoti. Tai prabėgusių 
metų kūrybinis lobis.“

išskirtinė J.savickio asmenybė

Belieka priminti, kad 2015 metais minė-
sime 125-ąsiais Jurgio Savickio gimimo me-
tines. Novelių, pagal kurias pastatytas spek-
taklis, autorius J.Savickis buvo lietuvių rašy-
tojas, žymus praėjusio amžiaus visuomenės 
veikėjas, dėl politinių sumetimų ilgą laiką iš-
stumtas iš literatūrinio konteksto. Dabar šis 
autorius jau yra įtrauktas į privalomos per-
skaityti literatūros mokyklose sąrašą. J.Sa-
vickis buvo vienas pirmųjų, į lietuvių litera-
tūrą įtraukęs ironiją, humorą, parodiją, leidęs 
sau pažaisti įprastais lietuvių literatūros sti-
liaus, tematikos ir pasaulėžiūros motyvais.

„Nežinau kito lietuvių rašytojo, apie kurį 
atsiminimus būtų įdomu skaityti kaip gerą ro-
maną. Liūdna žinia mums visiems yra ta, kad, 
esu įsitikinusi, Savickiu tapti net ir labai sten-
giantis neįmanoma. Galima išmokti gerų ma-
nierų, bet turėti tokį orumą, kad ne tik gerai 
jaustumeisi Šiaurėje ir Pietuose, bet vienodai 

elgtumeisi ir su karaliais, ir su prasčiokais - 
tokiu žmogumi reikia tiesiog gimti, o J.Savic-
kis buvo diplomatas iš prigimties“, - 
sako literatūrologė S.Daugirdaitė.

J.Savickio vaikaitis dailininkas R.Savickis 
prisiminė: „Jis atėjo į mūsų sąmonę laipsniš-
kai ir kaip literatas, nes jo knygos gulėjo spec. 
fonduose, jis buvo sunkiai prieinamas kaip 
rašytojas modernistas. Ir iki šiol jis ne vi-
siems prieinamas, nors buvo išskirtinis rašy-
tojas - didžiąją gyvenimo dalį gyvenęs užsie-
nyje, rašė lietuvių kalba, dirbo Lietuvai.“

„Knygos teatre“ yra derinamas skaitovinis 
teatras su kompoziciniais elementais. Daiktais 
ir detalėmis yra atkuriama jutiminė aplinka, bet 
teatro stiprybė išlieka miestietiškos lietuvių li-
teratūros perkėlimas į sceną. Gyvenimą, J.Savic-
kio vaizduojamą kaip teatrą, perteiks kūrybinė 
spektaklio trupė, teatro ir kino aktoriai: Redita 
Dominaitytė, Eimutis Kvoščiauskas ir Virginija 
Kuklytė. Režisierius - Alius Veverskis.

Po pasisekimo sulaukusio spektaklio pa-
gal Lietuvos klasiko Vinco Mykolaičio-Putino 
romaną „Altorių šešėly“ „Knygos teatras“ ir 
toliau skatina skaityti nacionalinę literatūrą.

Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Aleksandros Kašubos instaliacija „Spektro užuomina“.
Kazimieros Zimbytės (1933-1974) ankstyvosios kūrybos paroda.
Dailininko Teodoro Kazimiero Vailaičio (1934-1974) 
kūrybos retrospektyva.
Rūmų klasicistiniai interjerai.

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“   
Jurgio Baltrušaičio memorialinių baldų paroda.
Paroda „Iš šalčiausio krašto: Šiaurės šalių juvelyrika“.  

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A

Paroda „Maišas buduare. XX a. aštuntojo dešimtmečio 
mada“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos.
„Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a.“

Nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Paroda, skirta architekto Romualdo Šilinsko 80-osioms 
gimimo metinėms.

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Ekspozicija „Lietuvos proistorė“. 
Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5
Ekspozicija „Ginklai ir pilies ikonografija“. 

LDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Paroda „Maltos ordino apdovanojimas“. 
Paroda „Europos Viduramžių ir Renesanso gobelenai. 
Gijomis išausta istorija“.  

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Paroda „Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus Balykos ikonų 
kolekcija: pagrobta, grąžinta, papildyta“.

 Artimiausi spektakliai:

Ignalinos kultūros ir sporto centre - sausio 14 d.13 val.

Joniškio kultūros centre - sausio 27 d.18 val.

Telšių Žemaitės dramos teatre - sausio 29 d.18 val.

Tauragės moksleivių kūrybos centre - vasario 5 d.18 val.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Redita Dominaitytė

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 paslaugoms.  
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
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„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 
laikrodžiams.  
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  papuošalams.  
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” 
80 Lt - 23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 150 Lt - 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. 100 Lt - 28,96 Eur  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt - 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 informuotumėte 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, 
papuošalams.  
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“
10% nuolaida procedūroms.
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
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
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 „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, 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 asmeniui.  
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. 85 Lt - 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 fotosesijai.  
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 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.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  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
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 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.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 „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.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. 12% 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. 12% 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
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
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. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
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
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
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. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt - 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 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt - 0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt - 0,58 Eur/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina -  
15 Lt - 4,34 Eur. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 17 Lt - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 4 Lt - 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
12 Lt - 3,48 Eur. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 4 Lt - 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina -  
11 Lt - 3,19 Eur. 3D bilietai -  
14 Lt - 4,05 Eur. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt - 0,55 Eur/min.)

kiNas    
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
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
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    
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“  
25% 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 nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.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
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
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

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

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
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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 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„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
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
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 paslaugoms.  
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.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 75 lt - 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

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

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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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“. 
10 ct - 0,03 Eur/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
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km. 
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt - 0,29 Eur) 
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 -  
20 Lt - 5,79 Eur,  
sidabrinė - 23 Lt - 6,66 Eur,  
auksinė - 25 Lt - 7,24 Eur, platininė  
(su LAVA putomis) - 31 Lt - 8,98 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, 500 Lt 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
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SVEIKINA

Aktorė Inga Jankauskaitė
1981 01 10

Renginių organizatorė 
Agnė Grigaliūnienė
1981 01 10

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorė Airida Gintautaitė
1972 01 12

Dainininkas  
Stasys Povilaitis
1947 01 15

„Meile sotus nebūsi.“ 
Būsite užimti meilės reikalais - taip jus 
veiks harmoninga Venera. Asmeniniame 
gyvenime galimi malonūs įvykiai. 
Metas pasirūpinti savo išore: šiek tiek 
pastangų, ir netrukus galėsite žiūrėti į 
save su pasitenkinimu.

AVINUI

„Kas pyksta, tam ragai dyg-
sta.“ Venkite konfliktinių situacijų 

ir nepasiduokite provokacijoms. Jei nuolat 
reaguosite į kiekvieną mylimo žmogaus 
ištartą žodį, vėliau turėsite vargo taisydami 
pašlijusius santykius. Verslininkams 
pavyks išsilaikyti konkurencinėje kovoje.

JAUČIUI

„Girk seną už rimtumą, 
jauną - už linksmumą.“ Tin- 

 kamas metas įvaizdžiui formuoti. Planuo- 
dami ateities perspektyvas, būsite objekty-
vūs ir apgalvosite visas įmanomas aplin- 
kybes. Stenkitės elgtis ryžtingiau, nes perdė- 
tas atsargumas šiuo metu nebus naudingas.

DVYNIAMS

„Ramioj pelkėj velniai 
susitelkia.“ Jūsų gyvenime dabar ramus 
ir palankus periodas. Lydės kūrybinis 
įkvėpimas, galite kurti naujus projektus, 
analizuoti ir apgalvoti praėjusį gyvenimą, 
planuoti ateitį. Žvaigždės padės išspręsti 
pašlijusius santykius su antrąja puse.

VĖŽIUI

„Auksas ir pelenuose 
žiba.“ Lydės finansinė sėkmė ir malo-
ni darbinė atmosfera. Galimas pakili-
mas karjeros laipteliais ar padidėjusi 
alga. Palankus metas darbo paieškoms. 
Meilės fronte pergalės garantuotos - 
būsite ryškūs ir charizmatiški.

LIŪTUI

„Darbas - ne vilkas.“ Šį 
mėnesį galimi finansiniai sun- 

kumai, tad stenkitės taupyti pinigus ir 
sumažinti išlaidas pramogoms ir linksmy- 
bėms. Gali tekti pakovoti su konkuren- 
tais - tai būtina, jei norite išsaugoti auto- 
ritetą ir esate pakankamai kompetentingi.

MERGELEI

„Meilės neieškok, pati 
ateis.“ Laukia džiugūs įvykiai, 
susiję su meile. Teisingai elgdamiesi, 
užimsite tvirtą vietą mylimo žmogaus 
širdyje. Jūsų romantiškumas yra ta 
gija, kuri laiko jūsų santykius. Matyti 
ryškūs darbo ir karjeros pokyčiai.

SVARSTYKLĖMS

„Kelias sėkme grįstas.“ 
Geras laikas dalykiškiems žmonėms, 
siekiantiems permainų ir dalyvaujantiems 
visuomeniniame gyvenime. Ypatinga 
sėkmė aplankys vadovus ir verslininkus. 
Seksis ir meilė. Jūsų charizma sustiprės, 
būsite patrauklūs ir geidžiami.

SKORPIONUI

„Pora kaip tvora.“ Seksis 
veikla, piniginiai reikalai ir meilė, kurią 
atneš harmoninga Venera. Geras metas 
sureguliuoti asmeninius santykius su 
draugais ir kolegomis. Su mylimuoju 
būkite romantiški, mėgaukitės buvimu 
dviese.

ŠAULIUI

„Kol saulė patekės, rasa 
akis išės.“ Galbūt jums jau seniai norė- 
josi radikalių permainų, tad nelaukite, kol 
aplinkybės pasikeis, patys plačiau atverki- 
te akis ir pastebėkite gyvenimo niuansus - 
tuomet drauge su jūsų matymu ims keis-
tis ir visas aplinkinis pasaulis.

OŽIARAGIUI

„Grožis ir pas ožį.“ Venera 
pripildys jūsų gyvenimą grožio ir 
romantikos. Visur rodysite kūrybinę 
iniciatyvą: estetiškai pertvarkysite savo 
namus, harmonizuosite santykius su 
aplinkiniais. Būkite atviri ir su mylimu 
žmogumi.

VANDENIUI

„Kas protingas, tas turtin-
gas.“ Asmenybės augimas ir akiračio 
plėtra - štai ką jums rekomenduoja 
Plutonas. Sėkminga savirealizacija ir 
saviaukla turės įtakos ateičiai. Stenkitės 
vengti bet kokių konfliktinių situacijų, 
nes gresia santykių nutrūkimas. 

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė

Astrologinė prognozė sAvAitgAliui
Avinai pastebės kylantį norą vadovauti „paradui“, tad vertėtų pasisaugoti stačia galva pasinerti į intrigų, gandų ir apkalbų atmosferą. Žvaigždės pataria 
užsiimti širdžiai miela veikla. Jaučių galvose nepaliaus suktis mintis apie tai, kad statusas - tai pinigai, ir kuo jų daugiau, tuo reikšmingesni patys 
Jaučiai. Būtinai išeikite į viešumą, kur renkasi „grietinėlė“ - galima naudinga pažintis. Dvyniams teks pripažinti, kad savaitgalis - ne jų dienos: darbai 
nesiseks, o linksmybės bus pavojingos sveikatai. Tačiau organizacinių gebėjimų bus su kaupu - pasinaudokite proga. Vėžiams savaitgalį žvaigždės 
pataria veikti trimis kryptimis: sau, savo artimiesiems ir... dar kartą sau, todėl būtinai suorganizuokite vakarėlį. Liūtai jausis alkani visa to žodžio prasme: 
bus nelengva susilaikyti ne tik nuo persivalgymo, bet ir nuo kišimosi į sudėtingus ir slidžius reikalus. Tačiau sekmadienis - jūsų diena, tad pasistenkite 
ją naudingai praleisti. „Viskas arba nieko“ - savaitgalinis Mergelių devizas, tad kuo jau kuo, o santūrumu tikrai nepasižymėsite. Žvaigždės primygtinai 
siūlo nurimti ir apgalvoti, kaip toliau sieksite savo tikslų. Harmoningas pasyvumas ir nerūpestingumas vyraus Svarstyklių gyvenime penktadienį ir 
šeštadienį. O štai sekmadienį būsite itin dirglūs, tad pasistenkite nesugadinti santykių. Skorpionams ramybės neduos globalios idėjos, kurios aplinki-
niams gali atrodyti mažų mažiausiai keistos, o sekmadienį būsite kaip niekad romantiškai ir lyriškai nusiteikę, kūrybiški. Kad ir ką darytų Šauliai, juos 
lydės nuolatinis nepasitenkinimo jausmas. Blaškysitės tarp „noriu“ ir „reikia“. Jei jūsų novatoriškų idėjų aplinkiniai nepalaikys, tai tik todėl, kad nesupras, 
jog esate teisūs. Ožiaragiams žvaigždės pataria ramiai užsiimti savo reikalais. Bus daug bendravimo su įvairiais žmonėmis, todėl sekmadienį jausitės 
tarsi išsunkta citrina. Tikėtina originali idėja, kuri atneš naudos ateityje. Vandeniai jaus galingą energijos užtaisą, tad svarbu neįsivelti į ginčus, barnius 
ar santykių aiškinimąsi. Čia padės žvaigždės - jos privers jus užsiimti mėgstama veikla, tad bus ir smagu, ir naudinga. Žuvys šeštadienį mėgausis nieko 
neveikimu, o sekmadienį išgirs neužkariautų erdvių šauksmą. Žvaigždės žada sėkmę, tad svajokite drąsiai.

Astrologinė prognozė sAusio 12-15 d.
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Mopedas. Ikikarinis. 
Mano. Oratorija. Iri. Vino. Latakas. 
Mylėk. Ko. Simonas. Lapoja. 
Sotumas. Datos. Organonas. Špatas. 
Niekinės. Pienui. Erikas. Pilnas. SL. 
Idenas. Vilkas. Pa. Šunys. Bardas. 
Bau. Alas. Malkos. Marš. Rys. 
Slankos. Stirta. AS. Trinka. Išmintis.

Horizontaliai: Omikron. Išara. 
Pano. Riedulys. Keno. Gerenas. Do. 
Sakinys. Sonikas. Sr. Solitonas. 
Li. Ramunės. Man. Atomas. Bank. 
Itanas. Valka. Kokas. Pirko. Tiras. 
Pildosi. Kis. Šilkas. AJ. Penas. Sm. 
Ramadanas. Ti. Ypatus. Min. Nilotai. 
Bart. Virėjos . Sparti. Sikas. Plaušas.

Pažymėtuose langeliuose: 
Generatorius.

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti švedišką jautrios 
odos kremą „a-creme“

Atsakymą į kryžiažodį iki sausio 13 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pa- 
vardę ir miestą. 
Žinutės kaina - 1 Lt - 0,29 Eur. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja Vilija 
MartinKutĖ iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas kremas „A-creme“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.
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 SEKLIAI. „HereO“ kurti vaikiški laikrodžiai, ku-
riuose įdiegta GPS sistema, leis nerimaujan-
tiems tėvams nustatyti, kur yra jų vaikai. Šie 
laikrodukai pristatyti tarptautinėje „Vartotojų 
elektronikos“ parodoje Las Vegase, JAV.

l

Du dalykai, kurių labiausiai nori mote-
rys - sulieknėti ir pavalgyti.

l

Tėvas aiškina Petriukui pamoką. Nete-
kęs kantrybės ima šaukti:

- Iš kur tu toks bukagalvis atsiradai? - 
ir beldžia krumpliais į stalą.

- Tėveli, kažkas beldžiasi... - nedrąsiai 
nutraukia tėvą Petriukas.

- Palauk, atidarysiu duris, tada pasikal-
bėsim, - pagrasina tėvas.

l

Pamokoje mokytoja klausia Petriuko:
- Kokios formos yra Žemė?
- Apvali, - atsako Petriukas.
- O kaip tai įrodytum? - toliau klausi-

nėja mokytoja.
- Gerai, jei jau norite, tegul būna kvadra-

tinė, aš neprieštarauju, - atsako Petriukas.
l

Prie policininko prieina vaikinukas ir 
sako:

- Iš manęs ką tik pavogė dviratį.

- Sakykit, ar jis turėjo skambutį? - klau-
sia policininkas.

- Ne, neturėjo...
- O ar turėjo atšvaitus ir žibintą?
- Ne, neturėjo...
- Tada pirmiausia jums teks sumokėti baudą.

l

Artūrai, kodėl toks nuliūdęs?
- Vakar mane paliko žmona.
- O, varge!
- Vargas, ne kitaip. Vakar paliko, šian-

dien vėl grįžo!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

 TURISTAMS. Keiptauno (Pietų Afrikos Respublika) 
pakrantę menininkai išpuošė įspūdingais kūriniais.

ŽIEMOS IMPROVIZACIJOS. Balatono 
ežero pakrantė Vengrijoje.

EP
A-

El
to
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uo
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2015

Daugiau informacijos tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. El. paštas: platinimas@respublika.net. Prenumerata priimama „Respublikos“ ir privačiose platinimo tarnybose, 
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt, visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose, visuose loterijos PERLAS terminaluose.

KAINA 
nuo276 79,94Lt Eur-


