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n Gimė 1978 lapkričio 13 d.

n Karjera: Buvusi televizijos laidų 

redaktorė ir vedėja, šiuo metu lazerinės 

estetikos klinikos vadovė.

n Šeima: su vyru Jurgiu augina  sūnus 

Augustą (17 m.) ir Dominyką (15) bei 

dukrą Emiliją Godą (5 m.). 

Dosjė

Nora LapiNskieNė: 
Mane  motinystė įkvepia ir suteikia sparnus
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Nora LapiNskieNė: 
Mane  motinystė įkvepia ir suteikia sparnus

Verslininkė, buvusi televizijos laidų redaktorė ir vedėja, dėstytoja, lazerinės estetikos klinikos vadovė  
Nora LapiNskieNė (38) pirmiausia sako esanti laiminga trijų vaikų mama. Du sūnus ir pagrandukę dukrytę auginančios 

moters šilumos bei švelnumo užtenka ne tik saviems, bet ir globos namuose augantiems vaikams, o veiklos ji turi tiek,  
kad rodos vienas žmogus nespėtų tiek visko nuveikti. Tačiau Nora įsitikinusi - žmogaus galimybės beribės,  

svarbu noras tobulėti, tada prie jau turimų darbų ir atsakomybių nuolat atsiranda naujų idėjų.
Eimantė JURšėNAITė
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- Praėjusių metų rudenį prisidėjote 
prie naujo projekto ir tapote viena iš mo-
terų sambūrio „Mamų partija“ iniciato-
rių. Kodėl atsirado toks projektas?

- „Mamų partijos“ užuomazgos atsirado 
rudenį, nors teisingiau būtų sakyti, kad ji dar 
tik kuriasi. Šios iniciatyvos tikslas - suvieny-
ti mamas, kad jos galėtų viena kitai padėti 
tobulėti, viešinti veiklių mamų sėkmės isto-
rijas, padėti atsiskleisti toms, kurioms trūks-
ta veiklos. Atrodo, kad pasaulyje stiprėjant 
moterų balsui mamų pozicijos kažkodėl silps-
ta. Nors viskas prasideda nuo motinos. Esu 
tikra, kad visos mamos yra labai veiklios, vi-
sos turi kokių nors gabumų, kai kurios tyliai 
daro labai didelius darbus, tik ne visos turi 
kur pasireikšti, atsiskleisti, su kuo pasidalyti 
savo mintimis, idėjomis, norais ar net proble-
momis. Tikiu, kad ši iniciatyva gali išaugti į 
ką nors didelio ir stipraus. Turime nemažų 
planų ateičiai - padėti ne tik mamoms, bet ir 
talentingiems vaikams. Planuojame rengti 
muzikinius konkursus talentingiems vai-
kams. Kursime labdaros fondą, kurio pagalba 
galėsime nuveikti dar daugiau gerų darbų. 
Turime nemažai gražių idėjų ir kuo daugiau 
iniciatyvių mamų prie mūsų iniciatyvos pri-
sidės, tuo stipresnės būsime. 

- Esate sakiusi, kad pasaulį valdo ma-
mos, ką turėjote omenyje?

- Ši mintis su feminizmu nieko bendro 
neturi. Man patinka, kai vyrai globoja mote-
ris, jomis rūpinasi, atidaro duris... Pripažįstu 
vyrų fizinę galią, protą, gerbiu juos ir supran-
tu, kad be jų - niekaip. Tvirtas petys šalia 
suteikia jėgų ir leidžia kurti. Bet ir vyrai pra-
sideda nuo mamos - moterys juos augina, 
nurodo pirmąjį kelią, paglosto, nuramina ir 
paguodžia. Mamos žino geriau - jos niekada 
nepatars blogai. Juk ir tėveliai dažnai į par-
duotuvę eina su mamos sudarytu pirkinių 
sąrašu. Tuo gerumu, švelnumu, meile mamos 
ir valdo pasaulį. Galbūt ne visą globalų, tačiau 
vaiko ir šeimos pasaulį tikrai valdo mamos. 
O šeima yra visuomenės ląstelė, taigi...

- Atrodo, kad šiuolaikinės moterys 
labiau nori reikštis verslo pasaulyje, da-
ryti karjerą, o vaikus gimdyti jos bijo, 
neva tai gali sutrukdyti siekti tikslų...

- Kad ir kaip būtų liūdna, moterys daro 
karjerą, atideda vaikų planavimą, tačiau ne-
retai biologinis laikrodis nelaukia ir gali būti 

Prašyti Pagalbos 
Pačiai sau turbūt 
negalėčiau, tačiau 
Pagalbos ieškoti 
kitiems nesunku, 
nuo to man 
kePurė nenukris

laisvalaikis 2 0 1 7  s a u s i o  1 3 7

„LaisvaLaikio“ interviu

per vėlu. Man vaikai niekada netrukdė. Į uni-
versitetą įstojau su kelių mėnesių mažyliu 
ant rankų, o antrąjį sūnų pagimdžiau studi-
juodama antrame kurse. Viską spėjau: ir vai-
kus auginti, ir paskaitas lankyti, ir dar dirbti. 
Reikdavo kas kelias valandas atsiprašyti iš 
paskaitų, kad spėčiau parlėkti namo pamai-
tinti vaikelio. Bet viskas yra įmanoma, terei-
kia noro. 

- Kaip tokiu atveju surasdavote laiko, 
pavyzdžiui, miegui? 

- Jaunystėje nėra kada miegoti, pamiego-
sime išėję į pensiją (Juokiasi). Na, neišsimie-
gojai, ir kas čia tokio? Pavaikščiosi pajuodu-
siais paakiais. Esant jauno amžiaus sveikatos 
užtenka. Kitos turi ir po daugiau vaikų... Štai 
vyresniam amžiuje susilaukus vaikelio jau yra 
sunkiau. Apskritai labai džiaugiuosi, kad pir-
magimio susilaukiau būdama 20-ies. Nekalbu 
vien tik apie biologinius dalykus, kai organiz-
mas atsigauna lengviau. Tiesiog viskas atro-
do žymiai paprasčiau. Nemanau, kad svar-
biausia yra tai, kiek laiko praleidi su vaiku, 
bendravimo kokybė kur kas svarbiau. Galiu 
pasigirti puikiais vaikais. Neretai manęs klau-
sia, kaip juos auklėjau, kad tokie šaunūs už-
augo. Gerų žodžių jiems negaili nei pedago-
gai, nei pažįstami. Jie augo kaip tėvų draugai, 
mes pasitikime vieni kitais. Galbūt neturėjo-
me tiek daug laiko kartu, tačiau jis buvo ko-
kybiškas.

- Kuo daugiau darai, tuo daugiau spėji? 
- Veikiausiai. Žmogaus galimybės beri-

bės - kai nori, gali viską. 

- Sakoma, kokie tėvai, tokie ir vaikai. 
Judu su vyru esate veiklūs, o kokie jūsų 
vaikai? 

- Jiems veiklos taip pat nestinga. Septy-
niolikmetis Augustas labai gerai mokosi, ra-
šo dainų tekstus, kuria muziką, jau porą me-
tų dalyvauja įvairiuose bardų festivaliuose, 
nors muzikos niekada nesimokė. Kol trau-
mos jo nepristabdė, sportavo, buvo tapęs 
Lietuvos karatė kyokushin jaunučių vice-
čempionu. Augustas labai aktyvus visose 
srityse, neseniai davė paskaityti ir savo kū-
rybos pjesę. Buvau nustebinta, kad mano 
vaiko vaizduotėje gali būti tiek daug įdomių 
dalykų. Jis labai savitas, nuo gimimo buvo 
išskirtinis. Pamenu, netgi vaikystėje prašy-
davo skaityti ne pasakas, o enciklopedijas. 
Pora metų jaunesnis sūnus Dominykas kiek 

kitoks. Jis taip pat gabus, komunikabilus, 
domisi muzika, šiaip labai geras vaikas, nors, 
reikia pripažinti, kartais būna šiek tiek tin-
ginukas. Tačiau pastebiu, kad jis rimtėja. 
Mano tėtis buvo Lietuvos irklavimo čempio-
nas, jo pėdomis nori sekti ir Dominykas, jis 
pradėjo lankyti irklavimą, grįžta pūslėtomis 
rankomis, bet vis tiek noriai lanko treniruo-
tes. Su draugais didžėjauja mokyklos disko-
tekose ir mūsų bendruomenės renginiuose. 
Pagrandukei Emilijai kol kas tik penkeri, ta-
čiau ir ji jau turi veiklos. Kaip tik prieš Ka-
lėdas sostinėje vyko „Lithuanian Open 
2016“ šokių konkursas, iš jo taurę parsinešė 
ir mano dukra. Buvo keista stebėti ją tokią 
mažytę didelėje „Siemens“ arenoje...

- Ar skiriasi vaikų auginimas tada, 
kai buvote studentė, ir gimus dukrai? 
Veikiausiai gimus mažajai motinystė pri-
minė atostogas...

- Vaikų priežiūra jaunystėje ir brandes-
niame amžiuje labai skiriasi, tačiau nepasa-
kyčiau, kad dukrą auginti buvo lengviau. Gal-
būt jaunystėje viską mažiau sureikšminame, 
viskas yra paprasčiau. Tada reikėjo į paskai-
tas, darbą, tad nebuvo ilgos ir motinystės 
atostogos. Gimus dukrai nusprendžiau atsi-
duoti motinystei, turėjau 2 metų motinystės 
atostogas, bet žinoma užsiėmiau ir savo so-
cialinėmis veiklomis. Mažoji yra visų lepina-
ma, tėčio ir brolių numylėtinė. Nežinau, kaip 
dukrą išauklėti taip, kad būtų tokia šauni kaip 
broliai, tačiau tikiu, jog meilė daro savo ir 
padės užauginti ją geru žmogumi. 

- Vis dėlto turite du paauglius sūnus, 
o sakoma, kad paauglystė daugeliui tė-
vų - didesnis iššūkis, nei auginti nauja-
gimį... 

- Visi mane gąsdino, tačiau panašu, kad 
paauglystės bėdos taip ir baigėsi neprasidė-
jusios. Galbūt mano sūnūs kartais ir pabur-
bėdavo sau po nosimi, kad neaišku ko čia ma-
ma iš jų nori, bet jokių didesnių problemų dėl 
to nekilo. Tikiuosi ir nebekils.

-  Esate griežta ar demokratiška 
mama? 

-  Jei nebus taisyklių, tokios didelės šei-
mos nesuvaldysi. Tėtis yra geruolis, kuris 
leidžia daugiau, o aš esu griežta, bet, tikiuosi, 
teisinga. Gal kai esi teisinga, ir vaikai noriai 
paklūsta. Šiaip esu baili mama, o gal tiesiog 
atsargi, vaikus, iki kol vyriausiam sukako 14 
metų, patys nuveždavom ir pasiimdavom iš 
mokyklos, nors iki mokyklos vos 1 km kelio. 
Spėdavom juos ir į būrelius nuvežti, nors gy-
venant užmiestyje tai nėra labai paprasta. 
Tuomet berniukai pykdavo, kad neleidžiu  

Mano tėvai Man 
davė daug Meilės, 
pasėjo tą gerą 
sėklą, kuri dabar 
duoda neblogus 
vaisius 

vien Meile ir vaikai 
sotūs nebus

svarbu, kad MaMa 
turėtų veiklos ir 
būtų laiMinga, 
nes laiMingų 
MaMų - laiMingi 
vaikai
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važinėti į Vilnių autobusais, bet dabar su-
pranta. Ir apskritai mes dėl visko pasitariam, 
o tėtis jiems sako, kad jei mama kažko ne-
leidžia - reiškia ne šiaip sau, nes mamos 
žino geriausiai...

- Ar visada svajojote apie tokią dide-
lę šeimą? 

- Nors kitos mergaitės norėdavo būti 
balerinomis ar aktorėmis, aš visada svajojau 
būti mama ir kartais kažkodėl kariūne. (Juo-
kiasi.) Vaikystėje svajojau, kad turėsiu 
5 vaikus. Kai man buvo 18 metų, viena gy-
dytoja pasakė, kad negalėsiu turėti vaikų. 
Manau, tai buvo labai neatsakingas poelgis, 
mane tai labai sukrėtė. Džiaugiuosi, kad ne-
padariau kokios nors kvailystės, nes tie žo-
džiai man prilygo „pasaulio pabaigai“. Dabar 
norėčiau parodyti tai gydytojai tris savo vai-
kus. Tiesa, turiu ir dar vieną vaiką, kurį la-
bai myliu. Puikiai sutariame su vyro sūnumi 
iš pirmosios santuokos. Jis turi puikią ma-
mą, bet ir man yra labai brangus žmogus. 

Dabar jis jau suaugęs vyras ir aš juo didžiuo-
juosi. Jis, kai turi laiko, atlekia pabūti su 
broliais ir mažąja sesute, o šie jį taip pat 
beprotiškai myli, visi gražiai bend raujame.

- Dažnai kalbama apie tai, ką tėvai 
gali duoti savo vaikams, o ko motinystė 
išmokė jus? 

- Kantrybės. Esu „greitų apsukų“, o su 
vaikais laikas šiek tiek sustoja. Nesvarbu, 
kad grįžus namo dar daug ką turiu nuveik-
ti, skaityti pasakas - šventa mano pareiga. 

Tada būnu tik mama. Vaikai žino, kad kai 
jiems reiks, mama visada bus šalia. Mano 
tėvai man davė daug meilės, pasėjo tą gerą 
sėklą, kuri dabar duoda neblogus vaisius 
(šypsosi). O ar aš tikrai gerai išauklėjau sa-
vo vaikus, sužinosiu tik tuomet, kai jie tu-
rės savų vaikų.

- Kaip su šeima leidžiate laisvalaikį? 
- Vasarą niekur nėra geriau nei Lietuvo-

je, tad visuomet savaitei vykstame ilsėtis į 
pajūrį, dažniausiai Pervalką ar Palangą, dar 
savaitei išvykstame prie ežerų su draugais. 
Visa šeima labai mėgsta slidinėti, tik mažo-
ji dar nėra bandžiusi. Kadangi netoli gyvena 
mano tėvai, brolis ir dėdė su teta, neretai 
susitinkame, bendraujame labai artimai ir 
šiltai. Iš tiesų daug dalykų mūsų šeimoje 
vyksta spontaniškai. Jei sumanome kur nors 
išvažiuoti, taip ir padarome. Turime daug 
draugų, su kurių vaikais mūsų vaikai taip pat 
draugauja, tad noriai visi kartu leidžiame 
laisvalaikį.

Gerumas, meilė 
ir noras padėti 
yra kiekviename 
žmoGuje, tik 
kartais reikia 
mažo impulso, 
kuris padėtų jiems 
atsiskleisti

9
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MaMos valdo 
pasaulį

Su vaikais Emilija, Dominyku ir Augustu
Liudo Masio („Šeimininkė“) nuotr.
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- Turite tiek veiklos, šeimą, o ar už-
tenka laiko sau?

- Tiesą sakant, laiko sau nelabai beturiu, 
bet ir nereikia. Nežinia kodėl, daug kas įsi-
vaizduoja, kad esu turtinga moteris, ar tur-
tuolio vyro žmona, kuri tik rūpinasi savo iš-
vaizda, neišlenda iš grožio salonų. Galiu pa-
tikinti, kad esam paprasti žmonės, o į grožio 
saloną aš užsuku kartą per porą mėnesių, kai 
jau būtinai reikia. Dievinu knygas, tačiau ir 
joms daugiau laiko turbūt galėsiu skirti išė-
jusi į pensiją. Dažniausiai stengiuosi bent šiek 
tiek paskaityti sumigus vaikams, tad neretai 
ir pati užmiegu su knyga rankose... 

- Motinystė jums geriausia savireali-
zacija? 

- Tai svarbiausias dalykas gyvenime, nors 
vien jos neužtektų, kad jausčiausi save rea-
lizavusi. Jei kuri nors mano veikla trukdytų 
motinystei, nesvarstydama jos atsisakyčiau. 
Svarbiausia, kad visi būtų sveiki, tuomet nie-
kas niekam trukdyti negali, nei vaikai savi-
realizacijai, nei atvirkščiai. Jei gali kažką duo-
ti žmonėms, reikia tai ir daryti, o aš įsitiki-
nusi, kad visi turime ką duoti. 

- Savęs be veiklos neįsivaizduojate? 
- Ne. Vien meile ir vaikai sotūs nebus. 

Aš, gink Dieve, nesmerkiu tų mamų, kurios 
būna namuose ir visą savo meilę skiria at-
žaloms, tai jų pasirinkimas. Svarbu, kad jos 
laimingos. Tie vaikai galbūt gauna daugiau 
dėmesio nei manieji, tačiau toks buvo mano 
pasirinkimas. Man malonu, kad nuo mažens 
mano vaikai didžiavosi savo tėvais. Pastebė-
jau, kad ir vaikams įdomiau, kai mama užsi-
ėmusi. Apie veiklias mamas jie visuomet 
mielai pasakoja. Ir visai nesvarbu, ar mama 
reiškiasi politikoje, versle, meno pasaulyje 
ar nuostabiai mezga. Svarbu, kad mama tu-
rėtų veiklos ir būtų laiminga, nes laimingų 
mamų - laimingi vaikai.

- Veiklos jums tikrai netrūksta. Prieš 
kurį laiką dirbote žurnalistinį darbą, ve-
dėte laidas, vėliau ėmėtės verslo... Kai 
kurios mamos bijo permainų, kad nesu-
judintų šeimos stabilumo...

- Mane motinystė įkvepia ir suteikia spar-
nus. Labai svarbu nestovėti vietoje. Išėjus iš 
televizijos man pasiūlė vadovauti klinikai. 
Svarsčiau, ar imtis šio darbo, tačiau pagalvo-
jau - kas gali moteriai būti smagiau nei grožio 
sritis, dermatologija, sveikatos priežiūra. Nu-
sprendžiau pabandyti. Labai myliu savo darbą 
ir vargu ar šiuo metu man yra kas nors įdo-
mesnio, tačiau ir tai manęs nesustabdė. Ne-
trukus pradėsiu dėstyti aukštojoje mokyklo-

je. Laukiu to ir nerimauju, bet tikiu, kad bus 
nepaprastai įdomu.

- Ką dėstysite?
- Socialinių mokslų kolegijoje nuo vasario 

mėnesio vesiu grožio verslo paskaitas. Nau-
ja patirtis visuomet jaudinanti ir labai įdomi. 
Tiesa, prieš keliolika metų mokykloje vedžiau 
ekonomikos pamokas. Žinau, kad vaikams 
sausos žinios neįdomios, o ekonomika vieto-
je nestovi. Stengdavausi dėstomą informaci-
ją susieti su to laikotarpio aktualijomis, nau-
jienomis, tad kartais vienai pamokai ruošda-
vausi 4-6 valandas. Su mokiniais gražiai su-
tardavome. Iki šiol buvę mokiniai man para-
šo, pasako, kad įkvėpiau juos imtis savo vers-
lo ar renkantis profesinį kelią. Tai man reiš-
kia, kad gyvenu teisingai.

- Nors turite kalnus veiklos ir tris vai-
kus, dėmesio ir pagalbos nestokojate 
tiems, kuriems tėvų ir jų dėmesio stin-
ga - vaikams, augantiems globos namuo-
se. Nors tų vaikų gaila daugeliui, ne visi 
imasi jiems padėti...

- Manau, kad daug kas nesiryžta ar ne-
žino nuo ko pradėti. Nepaisant to, kad vaikų 
globos namus lankau jau porą dešimtmečių, 
daugelis mano draugių kartu vykti nesiryž-
ta, bijo, kad tai jas sukrės. Aš ir pati pirmus 
penkerius metus grįžusi iš ten verkdavau. 
Vis atsirasdavo vaikas, kuris apsikabindavo 
ir pavadindavo mama. Dabar jie priima mane 
kaip draugę, ne kaip potencialią mamą, todėl 
mūsų bendravimas iš skausmingo tapo 
džiaugsmingu.

- Kas jus užkrėtė tuo gerumu? 
- Kai man buvo 17 metų, kartu su tėvais 

dalyvavau vieno iš vaikų „SOS kaimų“ ati-
daryme. Amerikoje gyvenanti mamos teta 
parėmė jo statybas. Ten taip pat buvo maža, 
šviesiaplaukė mergaitė, kuri prašė tapti jos 
mama. Tai mane labai sujaudino ir taip kilo 
noras rūpintis. Iš pradžių važiuodavau pas 
vaikus su maišais saldumynų ir tiesiog ben-
draudavau. Nesu tokia turtinga, kad galėčiau 
pati viena daryti didelius darbus, tačiau il-
gainiui apie tai sužinojo mano draugai bei 
pažįstami ir ėmė noriai padėti. Vaikų na-
mams parūpindavome visko - baldų, drabu-
žių, vitaminų, o kartais net ir maisto, remon-
tuodavome juos.

- Dažniausiai paremti stengiatės ma-
žų miestelių globos namus? 

- Dažniausiai tuos, kurie nutolę nuo did-
miesčių. Nemažai domėjausi, net dirbdama 
žurnaliste rengiau apie tai reportažus. Kai pa-

skambindavau į sostinės Vaikų globos namus 
ir paklausdavau, ko trūksta, man dažniausiai 
atsakydavo, kad žaislų. Mažesnių miestelių 
vaikams trūkdavo kur kas reikalingesnių da-
lykų. Pamenu, kartą lankiausi vienuose globos 
namuose. Ten buvo tvarkinga, švaru, tačiau 
patalpų remonto nebuvo atlikta mažiausiai tris 
dešimtmečius. Atsirado norinčiųjų padėti, tad 
tiems namams buvo nupirkti baldai, atlikti re-
monto darbai. Vadovė verkė, sakė neįsivaizda-
vusi, kad gali taip būti ir kad žmonės patys, nė 
neprašyti siūlo pagalbą. Tiesa, viena pati šitiek 
niekaip nebūčiau padariusi. 

- Prašyti mūsų šalyje daugeliui labai 
sunku, nesvarbu, kad tikslas yra padėti... 

- Prašyti pagalbos pačiai sau turbūt nega-
lėčiau, tačiau pagalbos ieškoti kitiems nesun-
ku, nuo to man kepurė nenukris. Žmonės 
noriai dalijasi, nes pasitiki manimi, žino, kad 
jų aukojamus pinigus panaudosiu tinkamai. 
Nuolaidų suteikia net nepažįstami verslinin-
kai, dažnai atlikę, pavyzdžiui, remonto darbus 
tiesiog pasako, kad pinigų už darbą neims, tik 
už sunaudotas statybines medžiagas. Kaip tik 
dabar klinika „Denticija“ tokiu principu tvar-
ko vienai mano globotinių dantukus, darbas 
didelis, brangus, užtruks porą metų, bet jie 
mielai sutiko prisidėti. Matyt, gerumas už-
krečiamas. Visi, kas prie to prisiliečia, nelie-
ka abejingi, ypač kai kalbama apie vaikų ge-
rovę ir sveikatą. 

- Ar tuo gerumu užsikrečia ir jūsų 
šeima? 

- Žinoma. Mano vaikai nuo mažens matė, 
kaip rūpinuosi globos namų auklėtiniais. Ti-
kiu, kad mano pasėta sėkla duos puikių vai-
sių, kada nors jie pratęs mano darbus. Vaikai 
kartais važiuoja kartu su manimi, bendrauja. 
Tiesa, Nemenčinės globos namuose esu vie-
nos šeimynos vaikų globėja. Pastebėjau, kad 
kai atvykstu su savo vaikais, jie tarsi užsi-
sklendžia. Kai atvykstu viena, jie noriai ir 
atvirai bendrauja, apsikabina... Tačiau mano 
vaikai jau ir patys neretai nuvyksta į globos 
namus. Vyresnėlis Augustas apsilanko ne tik 
vaikų, bet ir senjorų globos namuose, pa-
bendrauja, pagroja gitara, padainuoja. Geru-
mas, meilė ir noras padėti yra kiekviename 
žmoguje, tik kartais reikia mažo impulso, 
kuris padėtų jiems atsiskleisti. Niekad ne-
pasakodavau viešai apie šias savo veiklas, 
bet jei tai padės gerumu užkrėsti dar ką 
nors - tikriausiai verta..?

„LaisvaLaikio“ interviu

MaMos valdo 
pasaulį

Nesvarbu, kad 
grįžus NaMo dar 
daug ką turiu 
Nuveikti, skaityti 
pasakas - šveNta 
MaNo pareiga

kai esi teisiNga, 
ir vaikai Noriai 
paklūsta

žMogaus galiMybės 
beribės - kai Nori, 
gali viską
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Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė (35) neslepia 
- išgyveno dar vienus pašėlusio tempo metus. 
Juk namuose laksto metų ir trijų mėnesių ma-
žylis, vos metais vyresnė dukrelė, ir dar aštuo-
nerių vyriausiasis sūnus. Nors Rūta nedingo iš 
televizijos eterio, prisipažįsta atidėjusi didžiąją 
dalį koncertų bei projektų ir atsidavusi moti-
nystei. Rūta sako dabar retai kur išeinanti iš na-
mų, o apie laiką sau net nepagalvojanti. „Dabar 
labiausiai norėčiau gerai išsimiegoti“, - vienoje 
lNK laidoje prisipažino dainininkė.

Rūta nori nuvilti manančius, kad tai jos septy-
neriais metais jaunesnis vyras Rolandas laiko visus 
namų kampus ir leidžia žmonai koncertuoti. Buitis - 
Rūtos atsakomybė. Dainininkė įsitikinusi, jog svar-
biausia, kad šeimoje būtų susitarta dėl taisyklių, 
tačiau dar svarbiau - kad sutuoktiniai turėtų apie ką 
kalbėtis, kai lieka dviese, be vaikų. „Manau labai 
retai taip būna, kad totaliai sutaptų viskas. Mes su 
vyru labai nepanašūs pomėgiais. Pavyzdžiui, mano 
vyras labai mėgsta automobilius ir greitį, o aš labai 
bijau greičio, aš mėgstu ekstremalumus, bet kitur, 
pavyzdžiui, iššūkius darbe. Fizinis greitis ir ekstre-
malūs fiziniai dalykai man visiškai nepriimtini, aš jų 
klaikiai bijau, ir tie kompromisai, kai man reikia 
sėdėti įsikibus automobilyje, kai jis nori išpiešt ke-
letą „saulių“ prisnigtoje aikštelėje, kelia man daug 
streso“, - prisipažįsta Rūta.

Rūta neneigia - pagausėjusi šeima gerokai 
pristabdė jos karjerą. Tačiau ji patikina pernelyg 
neišgyvenanti, kad taps niekam nebeįdomi. „Ka-
daise viską pasidariau savom rankom. Ateis lai-
kas, ir vėl viską pasidarysiu“, - sako Rūta.

Rūta Ščiogolevaitė: „Šiuo metu 
aukoju karjerą dėl šeimos“

Rūta Ščiogolevaitė su vyru 
Rolandu Damijonaičiu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Gyvenimo 
taisyklės

pagal  Ievą

Šiuo metu besivaržanti nacionalinėje „Eurovizijos“ at-
rankoje IEva ZasImauskaItė-kIltInavIčIEnė (23) 
atrodo labai linksma ir nenustygstanti vietoje.  
kartais ji be proto susikaupusi ir ieškanti savęs  
pažinimo kelio, o kartais spontaniška. 
 kokios taisyklės egzistuoja jos gyvenime? 

Mityba 
Esu vegetarė ir ajurvedinės mitybos šalininkė, neval-

gau mėsos, kiaušinių, svogūnų, česnakų, grybų. 
Stengiuosi pavalgyti bent 2 kartus per dieną - pus-

ryčius ir pietus. Vakarienės retai ir norisi, be to, kai 
vakare nepavalgau, ramiau miegu. 

Laiko pLanaviMas
Kadangi koncertai neretai užsitęsia iki nakties, lai-

kytis režimo - nelengva. Vis dėlto stengiuosi atsikelti 4 
valandą ryto, o miegoti einu maždaug 21-22 val. Keliuo-
si taip anksti todėl, kad rytais medituoju, o meditacija 
geriausia, kai protas žvalus, neapkrautas dienos rūpes-
čiais ir darbais. Taip pat manau, kad anksti kėlęs nesi-
gailėsi - gali nuveikti labai daug dalykų. 

stiLius
Nenešioju kelnių! Neseniai apsirengiau džinsus, 

tačiau supratau, kad man tai ne prie širdies, su sijonais 
ir suknelėmis jaučiuosi kur kas geriau. 

Finansai
Pamačiusi viliojančias nuolaidas stengiuosi gerai 

pagalvoti, ar tai ne momentinis susižavėjimas, ar tą 
daiktą tikrai galėsiu praktiškai panaudoti ir jis bus man 
reikalingas. Tai padeda neprisipirkti bereikalingų pir-
kinių. 

Grožis
Nors turiu puikią kosmetologę, pas kurią neretai 

apsilankau, mano nuomone, išorinis grožis yra glaudžiai 
susijęs su vidine laime. Manau, kartais per daug su-
reikšminame savo išorę, pamiršdami, jog vidinis grožis 
yra svarbiau. Kai esi geros nuotaikos, laiminga, šyp-
saisi, esi gražiausia. Tada gali išeiti iš namų nepasida-
žiusi ir sulaukti komplimentų, nes spindi iš vidaus.

santykiai
Svarbiausia nenorėti ir nesistengti dominuoti po-

roje, reikia išgirsti ir priimti kito nuomonę ir nebandy-
ti įrodyti savo tiesos. Labai svarbu, kad santykiuose 
būtų abipusė pagarba. 

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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arba
Kim Kardašian fenomenas

Kas tokia Kim Kardašian (Kim Kardashian, 36)? Ką ji tokio nuveikė, kad apie ją kalba visas pasaulis? 
nei reikšmingų vaidmenų kine, nei platininių albumų... Tačiau ant prestižinių žurnalų viršelių ši  
asmenybė pasirodo kone dažniau už andželiną džoli (angelina Jolie). Tai ką gi reikia daryti, kad  
pasiektum tą patį, ką ir garsiausioji Kardašian? Taigi, pirmiausia reikia...

ŽvaigŽdės

Kaip sukurti
žvaigždę „iš nieko“,
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ŽvaigŽdės

1. Gimti teisingoje šeimoje

Kim gimė Los Andžele, itin sėkmingai 
dirbančio advokato Roberto Kardašiano šei-
moje. Šeimoje augo keturi vaikai. Kim užau-
go Beverli Hilse, supama populiarių muzi-
kantų, aktorių ir verslininkų. Mergaitė lankė 
prestižinę mokyklą, niekada negirdėdavo žo-
džio „ne“, o gimtadienius švęsdavo Maiklo 
Džeksono (Michael Jackson) rančoje. Kai 
Kim buvo devyneri, jos tėvai išsiskyrė. Tėvas 
netrukus vėl vedė, o mama irgi neliūdėjo vie-
na - ištekėjo už olimpinio čempiono lengva-
atlečio Briuso Dženerio (Bruce Jenner), pa-
gimdė jam dvi dukteris. Tarp kitko, Kim gy-
venime mažai kas pasikeitė. Ji, kaip ir anks-
čiau, gyveno supama prabangos ir nežinoda-
ma, ką reiškia skursti.

2. Būti pasirengusiai savo  
gyvenimą paversti šou

Kim nuo vaikystės dievino realybės šou. 
Jau būdama maža, ji patikino drauges, kad 
kada nors jos gyvenimas bus rodomas per 

televiziją. Kim svajonė išsipildė 2007 m., 
kai jos mama su vyru Briusu ir šešiais vai-
kais tapo realybės šou „Kardašianų šeima“ 
herojais. Ekscentriška turtinga šeimynėlė 
į kairę ir dešinę mėtė pinigus, aptarinėjo 
paskalas, rengė triukšmingus vakarėlius ir 
tiesiog gyveno stebima visur esančių kame-
rų. Šeimos gyvenimą amerikiečiai stebi jau 
dešimt sezonų. Nepaisant neigiamų kritikų 
atsiliepimų, šou klesti ir apie „Kardašianų 
šeimą“ žino net tie, kurie nė karto nematė 
šio šou!

3. Ištekėti dėl reklamos

Tinkama reklama - svarbiausia. Pagal 
Kim „formulę“, gyvenimas matuojamas 
vien reklamos gudrybėmis, pritraukiančio-
mis gerbėjus ir kartu - pinigus. Kėsintis į 
šventus dalykus? Kaip rodo praktika, tai 
labai pelninga. 2011 m. Kim surengė paro-
domąsias vestuves. Tuomet ji, aišku, tikino 
visus, kad su krepšininku Krisu Hampriu 
(Chris Humphries) ją sieja gražiausi jaus-
mai ir amžina meilė, bet tuo patikėti buvo 

sunku. Kiekviena vestuvių detalė buvo su-
planuota taip, tarsi ją būtų parašę geriausi 
Holivudo scenaristai. Kim neigė užuominas 
apie romaną dėl reklamos, užtat Krisas pri-
sipažino, kad romantišką jo piršlybų sceną 
režisavo pati Kim. Susituokė. Televizijos 
žiūrovai buvo sužavėti. Tiesa, po 72 dienų 
pora išsiskyrė.

4. Ištekėti už būsimo JAV prezidento

Kim ilgai ieškojo ir galų gale rado sau 
tinkamą vyrą. Su reperiu Kanjė Vestu (Kanye 
West) jie susituokė 2014 metais. Iki tol pora 
ilgai draugavo ir susilaukė dukters Nort. Ves-
tuvės įvyko pilyje Prancūzijoje, iškilmė, sa-
vaime suprantama, buvo transliuojama „iš 
kiekvieno lygintuvo“. Kaip ir Kim, Kanjė bū-
dingas ekscentriškumas. Jis, pavyzdžiui, pa-
siskelbė didžiausia visų laikų roko žvaigžde, 
o per MTV premijos įteikimo ceremoniją pa-
reiškė, kad balotiruosis į JAV prezidentus. Po 
kiekvieno išsišokimo muzikanto reitingai, 
aišku, auga kaip ant mielių. Kim be Kanjė jau 
nebeįsivaizduojame.

Pastaruoju metu pasklido 
gandai, jo Kim skiriasi su vyru 

Kanjė Vestu (Kanye West)

Vedybos su krepšininku  
Krisu Hampriu (Chris Humphries) 
buvo tik dėl reklamos
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5. Nėštumą paversti šou

Per antrąjį nėštumą Kim stipriai priaugo 
svorio, bet tai netrukdė jai vilkėti prigludusias 
sukneles su didelėmis iškirptėmis, demonst
ruojant įspūdingą pilvą. Vėliau Kim prisipaži
no, kad nėštumas  blogiausia jos gyvenimo 
patirtis. „Aš visiškai nesimėgauju šia būsena 
ir nesuprantu moterų, kurioms nėštumas tei
kia malonumą.“

6. Pasidaryti tūkstantį asmenukių  
ir sudėti jas į knygą

Įsivaizduojate žmogų, kuris nusipirks 
knygą, kurią sudaro vien asmenukės? Pami

šėlis? Sprendžiant iš visko, tokių yra daug. 
Kim Kardašian „autoportretų“ knyga tapo 
vos ne bestseleriu. O Kim paskyra „Insta
gram“  bene populiariausia iš visų. O juk ji 
neskelbia neįprastų arba beprotiškai gražių 
nuotraukų. Asmenukė namie, asmenukė va
karėlyje, asmenukė su draugais, su vyru... 
Bet jos gyvenimą stebi beveik 50 mln. lan
kytojų, ir šis skaičius tik didėja.

7. Pelnytis net iš nesėkmių

Kim per gyvenimą patyrė daug nesėk
mių. Kai parašė debiutinę dainą, buvo išva
dinta blogiausia dainininke, o nusifilmavusi 
keliuose filmuose ir serialuose, vėl buvo iš

juokta. Jos neskoningi apdarai aptarinėjami 
savaitėmis. Regis, viso to su kaupu užtenka, 
kad užsidarytum namie ir žliumbtum iki gy
venimo pabaigos. Bet Kim niekada nekreipia 
dėmesio į nesėkmes. Svarbiausia  eiti pir
myn, nesustojant dėl jokių priežasčių, ir iš 
nesėkmių darytis pinigus. 2006 m. Kim tapo 
garsaus sekso skandalo heroje. Į pornogra
finių filmų kompanijos rankas pateko jos in
tymus namų vaizdo įrašas ir ši pradėjo jį 
platinti internete. Mergina norėjo kompani
ją paduoti į teismą, bet apsigalvojo ir sudarė 
sutartį  tegu filmuką ši platina ir toliau, bet 
už kiekvieną egzempliorių ji turinti gauti 
procentus. Kim iš to filmuko uždirbo 4,5 
mln. dolerių!

8. Stebinti gerbėjus  
keistais pareiškimais

Kai Kim pritrūksta nevykusių apdarų, o 
minčių, kaip dar patraukti paparacų dėmesį, 
į galvą neateina, ji daro keistus pareiškimus. 
Pavyzdžiui, mergina „Twitter“ paskelbė vieną 
vienintelę frazę, kurią tiražavo viso pasaulio 
žiniasklaida. „The pope is dope“,  parašė ji. 
Žodis „dope“  žargoninis, anglų kalboje jis 
turi tris reikšmes: „narkotikas“, „kvailys“ ir 
„kietuolis“. „Pope“  tai Romos popiežius. 
Kuo būtent Kim pavadino Pranciškų  kvailiu 
ar narkotiku, neaišku iki šiol. Mergina savo 
pasisakymo daugiau nekomentavo. Užtat apie 
tai parašė Europos, Amerikos ir net Rusijos 
žiniasklaida.

9. Būti genijumi

Kim pagrįstai galima vadinti didžia vers
lininke. Ji įgyvendino milijonų svajonę  Kar
dašian pinigus daro iš oro! Kiekviena papa
racų nuotrauka, kiekviena nesėkmė ir net 
pranešimas socialiniuose tinkluose yra jai sta
bilių pajamų šaltinis. Ji nesikrato jokio uždar
bio: reklamuoja produkciją socialiniuose tink
luose, filmuojasi komerciniuose filmukuose, 
leidžia DVD su savo treniruotėmis, kuria sa
vo kvepalus, kompiuterinius žaidimus, steigia 
savo firmines drabužių parduotuves. Ir net 
internete dalijasi su gerbėjais savo sėkmės 
paslaptimis taip pat ne už dyką!

10. Turėti gražiausią  
užpakaliuką pasaulyje

Ir vis dėlto Kim sėkmės paslaptis  ne 
įgimta verslininkės nuojauta ir ne paprasčiau
sia sėkmė. Paslaptis  užpakalis. Jis buvo pri
pažintas gražiausiu pasaulyje. Taip nusprendė 
vieno vyrų žurnalo skaitytojai. Kim nugalėjo 
kone vienbalsiai, aplenkusi ir Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez), ir Bijonsę (Beyonce), ir kitas 
ne mažiau žavias puikių kūnų savininkes. Nors 
specialistai yra įsitikinę, kad K.Kardašian sėd
menys yra pripumpuoti silikono.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Nėštumo metu Kim vilkėjo 
atviras ir aptemptas sukneles

EPA-Eltos nuotr.

ŽvaigŽdės ŽvaigŽdės

Švedijos karalienė Silvija (Silvia, 73) 
įsitikinusi, kad karališkuosiuose rūmuose 
yra vaiduoklių, teigiama dokumentiniame 
filme, kurį neseniai transliavo viešasis  
Švedijos transliuotojas.

Karalienės teigimu, 17 amžiaus Dro-
tingholmo rūmais ji dalinasi su „mažais drau-
gais... vaiduokliais“. „Tai labai jaudinantis reiš-
kinys, bet jūs neišsigąskite“, - teigė karalienė 
Silvija.

Netoli Švedijos sostinės Stokholmo esan-
tys Drotingholmo rūmai - nuolatinė karalienės 
ir jos vyro karaliaus Karlo XVI Gustavo (Carl 
XVI Gustaf) rezidencija.

Dokumentinį filmą „Drottningholm Palace: 
A Royal Home“ („Drotingholmo rūmai: kara-
liškieji namai“) sukūrė viešasis transliuotojas 
SVT. Karalienė Silvija filmo kūrėjams sakė: 
„Kartais jauti, kad nesi visiškai vienas“. Tačiau 
ji teigė, kad visi „gyventojai“ yra labai drau-
giški.

Karaliaus sesuo princesė Kristina (Chris-
tina) patvirtino karalienės Silvijos tvirtinimus, 
kai davė interviu dokumentiniam filmui.

73 metų karalienė prieš 40 metų ištekėjo 
už karaliaus Karlo XVI Gustavo ir yra ilgiausiai 
soste išbuvusi Švedijos karalienė. Ji - Vokie-
tijos verslininko ir brazilės duktė.

Parengta pagal Eltos inf.

Karališkuosiuose rūmuose vaidenasi?
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Jau greitai...
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StiliuS

Los Andžele, „Beverly Hilton“ viešbutyje, vykusi 74-oji „Auksinio gaublio“  
apdovanojimų įteikimo ceremonija traukė ne tik kino gerbėjų, bet ir mados  
gurmanų dėmesį. Mat į prestižinį renginį susirinkusios kino, scenos ir podiumo 
žvaigždės pasistengė atitinkamai ir pasipuošti, pasirinkdamos garsiausių dizainerių 
ir mados namų kurtus drabužius. Tad pasigrožėti tikrai buvo kuo, kaip ir aptarti  
pasirinkto stiliaus pliusus bei minusus.

Prabangus „Auksinio gaublio“ apdovan ojimų ceremonijos raudonasis kilimas

„Auksinio gaublio“ apdovanojimų ceremonijos mis, teikiančia statulėles, 
vaidmuo šįkart buvo patikėtas garsiojo aktoriaus Silvesterio Stalonės (Sylvester 
Stallone) dukroms: Sistinai (Sistine), Skarlet (Scarlet) ir Sofijai (Sophia)

EPA-Eltos nuotr.

Bleik Laivli (Blake Lively) pasipuošė 
„Atelier Versace“ suknia

Dženel Mounei (Janelle 
Monae) pasipuošė 
„Armani“ suknia
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Prabangus „Auksinio gaublio“ apdovan ojimų ceremonijos raudonasis kilimas
Bri Larson (Brie Larson)  

su „Rodarte“ suknia

Zoe Saldana (Zoe Saldana) 
pasirinko „Gucci“ suknelę

Naomi Kembel (Naomi Campbell) 
pasipuošė „Atelier Versace“ suknele

Mendi Mur (Mandy Moore) su mados 
namų „Naeem Khan“ suknia

Rys Viterspun (Reese Witherspoon) 
taip pat pasirinko „Atelier Versace“

StiliuS
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StiliuS

Siena Miler (Sienna Miller) 
su „Michael Kors“ suknele

Driu Berimor (Drew Barrymore)  
su „Monique Lhuillier“ suknele

Džilian Anderson (Gillian Anderson) 
pasirinko „Jenny Packham“ suknelę

Mišelė Viljams  
(Michelle Williams) 
pasirinko „Louis Vuitton“

Ana Kendrik (Anna Kendrick) su „Vionnet“ suknele
Natali Portman (Natalie Portman) 
pasipuošė „Prada“ suknele

Emili Ratajkovski (Emily 
Ratajkowski) pasirinko 
„Reem Acra“ suknelę
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StiliuS

Kristen Bel (Kristen 
Bell) su „Jenny 
Packham“ suknele

Džesika Byl (Jessica Biel), pasipuošusi 
„Elie Saab“ suknele, į renginį atėjo su vyru 
Džastinu Timberleiku (Justin Timberlake)

Prijanka Tšopra  
(Priyanka Chopra)  
su „Ralph Lauren“ suknia

Naomi Haris (Naomie Harris) 
pasirinko „Armani“

Nikolę Kidman (Nicole Kidman)  pasipuošusią 
„Alexander McQueen“ suknele, lydėjo vyras 
Keitas Urbonas (Keith Urban)

EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga Drungilaitė
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Grožio paletė

Svajoti apie idealią odą ir nieko dėl to 
nedaryti - taip pat kvaila, kaip svajoti 
apie liekną figūrą gulint ant sofos.  
Net jei jums šiandien - vos 20 ir esate  
visai patenkinti savo veidu, nereikia  
atsipalaiduoti. Saulė, netinkama  
priežiūra ir stresai daro savo.
Specialistai pataria, kas padės išlaikyti 
odos jaunystę, tonusą ir švytėjimą?

1. „Kosmetikos vergėms“ reikia nepamirš-
ti: jei norite turėti gerą odą, naudokite 

mažiau kosmetikos! Pernelyg uoli priežiūra 
kenkia. Oda - gyvas audinys, gebantis valytis, 
o išlepinta ji praras šią svarbią savybę. Savai-
me suprantama, ją elementariai prižiūrėti - 
būtina. Odą reikia saugoti nuo ultravioletinių 
spindulių, valyti losjonu gerai paprakaitavus 
sporto salėje ir t.t. Tačiau jei prausitės keletą 
kartų per dieną vien todėl, kad jūsų oda riebi, 
arba be perstojo tepsite veidą kremu, nes ji 
sausa, nieko gero iš to nebus.

2. Dulkės, kondicionieriai, UV spindu-
liai - užkietėję odos priešai. Prieš iš-

eidamos iš namų nepamirškite pasitepti die-
niniu kremu, kad apsisaugotumėte nuo šių 
nepalankių veiksnių, dėl kurių oda sausėja, 
pilkėja, glemba.

3. Labai naudinga odai leisti pabadauti. 
Metodo esmė paprasta - nedarykite 

nieko! Tai visai nereiškia, kad turite apsileis-
ti. Pasirinkite vieną savaitės dieną, kurią sa-
vo veidui nedarysite nieko, tik nuprausite 
vandeniu. Tai pažadins natūralų odos atspa-
rumą, sugrąžins jai sveiką išvaizdą.

4. Nereikia tikėtis gražios odos, jei nau-
dojate brangią kosmetiką, bet nuola-

tos maitinatės visokiu šlamštu. Žmogaus 
kūnas sudarytas iš to, ką mes valgome ir 
geriame. Vartokite daržovių ir vaisių, ku-
riuose gausu vitaminų ir mineralinių me-
džiagų, taip pat daug baltymų ir ląstelienos 
turinčių ankštinių ir pieno produktų. Be to, 
svarbu kasdien išgerti bent pusantro litro 
vandens. Svarbiausia - maitintis subalan-
suotai.

5. Odos visiško atsinaujinimo ciklas trunka 
28 dienas. Bet jeigu medžiagų apykaita 

lėta, mirusios ląstelės gali ant odos likti ir il-
giau. Norėdami jas efektyviau pašalinti, naudo-
kite šveičiamąjį kremą kartą ar du per savaitę.

6. Rekomenduojame daugiau dirbti delnais 
ir pirštais. Patrynus priemonę rankose, ji 

geriau įsiskverbs į odą, todėl jos efektyvumas 
padvigubės ar net patrigubės. Spaudžiant rankas 
prie veido, kosmetika ir kūno šiluma veikia kar-
tu ir tarsi garinis lygintuvas lygina odą. Galite 
nesmarkiai spausti odą pirštais, kad kosmetikos 
dalelės giliau įsiskverbtų į poras, gerėtų kraujo-
taka, arba masažuoti veidą, lygindami raukšleles.

7. Ar galima rankų kremu tepti kaklą? Ne! 
Kaklo odai stangrinti yra specialių kre-

mų su kolagenu ir elastinu. Jie būtinai turi 
būti jūsų arsenale, ypač jei jums per 30.

Ar moki pasirūpinti savo oda? 
Arba trylika naudingų patarimų

veido priežiūra: odai reikia iškrovos nuo kosmetikos dienų
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Ką daryti, kad 
neskeldėtų lūpos?
Lūpos skeldėja ir šerpetoja  
dažniausiai žiemą. Šie reiškiniai  
būdingi cheilitui - lūpų uždegimui, 
kuris dažnai apima ne tik lūpas,  
bet ir odą aplink jas.

Cheilitas dažnai pasireiškia esant 
blogam orui, stipriam vėjui, žemai tem-
peratūrai. Jį išprovokuoja ir žalingi 
įpročiai - rūkymas ir įprotis laižyti lū-
pas, jis gali prasidėti ir alergiškai rea-
guojant į lūpų dažus, lūpų pieštuką, 
pudrą. Cheilitas gali būti susijęs ir su 
vitamino B2 trūkumu, taip pat vitami-
no A perdozavimu, kuris dažnai sukelia 
dermatitą. Susidūrus su tokia proble-
ma, svarbu prieš einant į lauką lūpas 
apsaugoti maitinamaisiais kremais, 
kuriuose gausu augalinių aliejų, arba 
higieniniais pieštukais su vašku ir la-
nolinu, papildytais vitaminais. Jie ne-
leis lūpoms išsausėti. Lūpų sausumą 
mažina ir uždegimą slopina kaukės su 
sėmenų ir burnočių aliejumi, taip pat 
kosmetika su riebaluose tirpstančiais 
vitaminais A, E, K, alavijų ekstraktu. 
Jei lūpos trūkinėja ir lupasi odelė, prieš 
miegą galima pasidaryti druskos kom-
presą. Nedidelį gabalėlį marlės arba va-
tos lapelį suvilgykite šiltu druskos tir-
palu (1 arbat. šaukštelį druskos/0,5 l 
vandens) ir 5-10 min. palaikykite ant 
lūpų. Paskui patepkite lūpas vazelinu 
arba riebiu kremu. Kaukes darykitės 
savaitę.

Gali būti, kad lūpas dirgina lūpų da-
žai arba kita kosmetika. Tai patikrinti 
padės paprastas testas. Užtepkite kosme-
tikos ant vidinės žasto pusės, ant viršaus 
užklijuokite pleistrą ir palikite parai. Jei 
oda paraudo arba niežti, vadinasi, prie-
monė jums netinka.

Trumpai

Grožio paletė

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ

8. Eiti gulti nenusivalius makiažo yra vi-
siškai neleistina. Jei turite tokį įprotį, 

jums reikia permąstyti savo požiūrį į odą ir 
išmokti ją labiau mylėti ir rūpintis.

9. Jei makiažui skyrėte 30 minučių, va-
dinasi, tiek pat laiko prireiks jam nu-

valyti. Dauguma tų, kurios skundžiasi dėl 
raukšlių ir ratilų po akimis, deramai neva-
lo odos. Ypatingą dėmesį reikia skirti spal-
votai kosmetikai, kaip vokų šešėliai ir lūpų 
dažai. Jų tinkamai nenuvalius, gali padidėti 
odos pigmentacija. Visada naudokite prie-
mones kosmetikai valyti, o paskui pereiki-
te prie bendro valymo. Be to, perlamutrinės 
ir blizgios dalelės yra sunkiai nuvalomos, 
todėl makiažą valykite ypač kruopščiai, jei-
gu naudojote kosmetiką su tokiais kompo-
nentais.

10.  Daugelis žmonių veidą prausia ver-
tikaliais judesiais, vedžiodami ran-

komis aukštyn žemyn. Taip sritis prie smil-
kinių gali likti nenuprausta, o tampoma že-
myn oda ilgainiui gali sudribti. Prauskite vei-
dą sukamaisiais judesiais iš centro į šalis, 
įsivaizduodami, kad tai - rutulys.

11.  Jeigu jūsų oda riebi, nebandykite at-
sikratyti riebalų. Priešingu atveju 

oda „nuspręs“, kad jai reikia gamintis dar dau-
giau riebalų. Jums reikėtų subalansuoti riebu-
mą ir drėgmę. Oda gamina riebalų perteklių, 
kai yra per sausa, todėl užtikrintas būdas ko-
voti su odos riebumu - ją papildomai drėkinti.

12. Šaltuoju metų laiku odai taip pat rei-
kia šilumos. Kai ji atvėsta, poros sti-

priai susitraukia ir neleidžia kosmetikos prie-
monėms įsiskverbti į vidų. Tokiomis dienomis 
odą reikia „atšildyti“. Geriausias būdas - išsi-
maudyti vonioje. Jeigu neturite laiko, tiesiog 
užsidėkite ant veido karštą rankšluostį. Karš-
tuoju metų laiku veikite kitaip: šaldytuve lai-
kykite keletą į plėvelę suvyniotų rankšluosčių. 
Dėkite juos prie veido, kad oda atvėstų. Da-
rykite tai nusipraususios ryte - kad poros su-
sitrauktų ir kad geriau laikytųsi makiažas.

13. Virtuvėje matomoje vietoje laikyki-
te medaus indelį ir tepkite lūpas 

medumi, kai tik jums pasirodys, kad jos per-
nelyg išsausėjo. Tiesiog užtepkite ant lūpų 
medaus ir pridenkite polietileno plėvelės 
skiautele. Lūpos sudrėks per 5 minutes.

Ar moki pasirūpinti savo oda? 
Arba trylika naudingų patarimų

veido valymo Taisyklės
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Kai šlovė susuka galvą ir sugadina skonio receptorius...

Violetinės spalvos magija
Įvairiais išsišokimais ar nesėkmėmis scenoje „sublizganti“ amerikiečių dainininkė Meraja 

Keri (Mariah Carey, 47) vis dažniau kovoja su nepageidaujamais kilogramais. Kartais, 

žinoma, kaltė suverčiama amžiui, neva su metais tobulas formas išlaikyti vis sunkiau.  

arba dėl to kaltas perteklinis žvaigždžių gyvenimas, nes pagundų tyko visur. Tačiau Meraja 

stengiasi ištikimai laikytis bent vienos mitybos taisyklės. Tris dienas per savaitę  

ji sau leidžia valgyti tik violetinės arba mėlynos spalvos maistą. ir visa tai ji vadina  

„violetine dieta“. Kaip žinoma, šių spalvų daržovėse ir vaisiuose gausu naudingų medžiagų 

ir vitaminų, bet geriau nesikoncentruoti tik ties vienos spalvos maistu. 

Varoma vandeniu?
Na, savo žinomumu ir šlove BijoNsė (Beyonce, 35) tikrai varžosi su 
Meraja Keri, bet dietomis, be abejonės, lenkia. Pasirodo, norėdama gauti 
vieną vaidmenį kine, kadaise dainininkė ryžosi tam, už ką iš esmės reikėtų 
bausti, - sąmoningam kūno alinimui. ji dvi savaitės nevalgė nė kąsnio 
normalaus maisto, tik be sustojimo gėrė vandenį su sirupu arba vandenį 
su pipirais. regis, dabar ji taip savęs nebealina ir neaukoja moteriškų 
apvalumų, tačiau centimetrus ir kilogramus vis tiek skaičiuoja. Visa laimė, 
dabar ji tą daro su protu. Viename interviu dainininkė atskleidė, jog  
namuose vengia turėti nesveikų užkandžių, kaip  traškučiai, saldainiai ir 
kiti blogiai. iš mitybos stengiasi gauti visų būtinų medžiagų, tad vienos 
spalvos produktų valgymu neapsiriboja. Mėgsta daržoves, vaisius ir  
tinkamai paruoštą mėsą bei reguliariai sportuoja

arba
Ką į burną deda žvaigždės? 
Kad ir kiek mitybos specialistai aiškintų apie subalansuotos mitybos,  
o medikai - apie sporto svarbą, net ir Holivude atsiranda įžymybių,  
kurios nusprendžia paeksperimentuoti su savo kūnu, sveikata ir į dorą 
sveikos mitybos kelią grįžta tik nusivylusios alinančiomis dietomis. 
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Žalieji
Į žalios spalvos maisto produktų katego-

riją įeina kiviai, avokadai, agurkai, špinatai, 
cukinijos, brokoliai, salierų stiebai ir kt.

Nauda sveikatai: Būtent šie žalieji 
vaisiai ir daržovės padeda pagerinti regą, su-
mažinti vėžio susirgimų riziką, stabdo rau-
menų nykimą, reguliuoja kraujospūdį, saugo 
nuo uždegimų. 

taip pat juose yra gausu tokių naudingų 
medžiagų kaip geležis, kalcis, vitaminas k, 
magnis, liuteinas, foliatai.

Raudonieji
Į raudonos spalvos maisto produktų kate-

goriją įeina avietės, vyšnios, arbūzai, granatai, 
obuoliai, raudonosios paprikos, braškės, rau-
donieji serbentai, pomidorai, spanguolės ir kt.

Nauda sveikatai: Šie maisto produk-
tai, daugiausia raudonos spalvos vaisiai, pa-
deda sumažinti riziką patirti insultą, malšinti 
uždegiminius procesus, gerina širdies svei-
katą. O, tarkim, raudonieji serbentai taip pat 
gerina skrandžio ir žarnyno veiklą.

taip pat juose gausu tokių naudingų me-
džiagų kaip vitaminai C, a, B6, likopenas (vie-
nas stipriausių natūralių antioksidantų), kalis, 
magnis, fosforas.

Oranžiniai ir geltonieji
Į šių spalvų maisto produktų kategoriją 

įeina citrinos, bananai, moliūgai, geltonosios 
paprikos, morkos, melionai ir kt.

Nauda sveikatai: Šie vaisiai ir dar-
žovės padeda išlaikyti sveikas akis ir odą, 
maistinės skaidulos gerina virškinimo proce-

sus, šalina toksinus iš organizmo, saugo nuo 
aterosklerozės. O, pavyzdžiui, bananai pade-
da sumažinti rėmens simptomus.

Geltonos ir oranžinės spalvos maisto pro-
duktuose gausu vitaminų C, B6 ir a, betake-
rotenų, folio rūgšties, kalcio, magnio, fosforo.

Mėlynieji ir violetiniai
Į šių spalvų maisto produktų kategoriją 

įeina slyvos, mėlynės, baklažanai, mėlynosios 
vynuogės, šilauogės, gervuogės ir kt.

Nauda sveikatai: Šie vaisiai ir dar-
žovės turi medžiagų, gerinančių kraujodarą, 
stiprina kraujagyslių sieneles, gerina imuninę 
sistemą, odos būklę ir padeda ilgiau išvengti 
raukšlių, gerina virškinimą, regą, reguliuoja 
cholesterolio kiekį.

taip pat juose gausu tokių naudingų me-
džiagų kaip vitaminas C, a, k, foliatai, kalis, 
angliavandeniai, manganas, maistinės skai-
dulos, kalcis ir kt.

Baltieji
Į baltos spalvos maisto produktų grupę įei-

na česnakai, baltieji svogūnai, kokosų riešutai, 
pievagrybiai, kalafiorai, krienai, ropės ir kt. 

Nauda sveikatai: Šie maisto produk-
tai turi medžiagų, kurios kovoja su širdies 
kraujagyslių ir vėžinėmis ligomis, mažina os-
teoporozės riziką ir padeda išlaikyti sveikus 
ir viskuo aprūpintus kaulus, gerina imuninę 
sistemą, mažina cholesterolio kiekį, turi an-
tibakterinių savybių.

taip pat juose gausu tokių naudingų me-
džiagų kaip vitaminas C, e, k, B1, B2, PP, 
fosforas, folio rūgštis, natris, kalis, kalcis, ge-
ležis, aminorūgštys, ląsteliena.

Bado maratonai
Amerikiečių aktorė Gvinet Peltrou (Gwyneth 
Paltrow, 44), pasirodo, kiekvienus mielus metus 
pradeda nuo liekninimosi. tiesa, ji labiau linkusi tai 

vadinti detoksikacija, kuri, jos manymu, periodiškai 

organizmui yra tiesiog būtina. tinklaraštį apie sveiką 

gyvenseną ir mitybą vedanti aktorė tikina, jog vos 

sulaukusi naujųjų metų savaitę stengiasi beveik nieko 

nevalgyti ir pasitenkinti tik arbata arba vandeniu. 
Medikai tikina, kad tokie bado maratonai sveikatos 

tikrai neprideda, bet Gvinet, regis, klauso savęs, o ne 

specialistų. taip pat ji kartais meta savo organizmui 

naujų iššūkių, pavyzdžiui, palaikydama prasčiau 
gyvenančius žmones, kelioms dienoms apriboja savo 

išlaidas maistui. 

Ledinės žinomumo 
pasekmės

viena garsiausių aktorių renė ZelvėGer 
(renee Zellweger, 47) tapo itin žinoma 
po  to, kai suvaidino nelaimingos meilės 
kamuojamą putlutę britę Bridžitą. Šiam 
vaidmeniui besiruošdama moteris priaugo 
kone dvidešimt kilogramų, bet pasibaigus 
filmavimams norėjo kuo greičiau perteklinio 
svorio atsikratyti. taigi renė taip pat nebuvo 
iš tų moterų, kurios didintų fizinį krūvį ir 
balansuotų mitybą. nieko panašaus. Kurį 
laiką ji maitinosi ledo kubeliais. Kadangi  
tai vis tiek yra vanduo, suprantama, savo 
organizmo ji niekuo nepraturtino. Gal tik 
gerklės skausmu. Aktorė atskleidė išbandžiusi 
galybę dietų, kol pagaliau atėjo suvokimas, 
kad jos visos yra kenksmingos, o ne  
naudingos. Dabar ji pasisako už sveiką 
mitybą ir net vengia pusgaminių. 

Kodėl verta valgyti įvairiaspalvį maistą?
Kuo mityboje svarbios spalvos?arba

Pasirodo, būtent spalvos mūsų lėkštėje garantuoja visavertę mitybą. Mat kuo daugiau 
spalvotų daržovių ir vaisių įtraukiate į savo maisto racioną, tuo daugiau mikroelementų, 
vitaminų ir naudingų maistinių medžiagų gaunate natūraliai, iš gamtos. 

laisvalaikis 2 0 1 7  s a u s i o  1 3

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė



Visi žinome liaudišką posakį: „Tingėti ne-
garbinga, tingėti - negražu“. Bet yra ir ki-
ta tiesa. Tinginys, kaip nebūtų paradoksa-
lu, - pažangos variklis.

Žmogus pradėjo tingėti vaikščioti ir išra-
do ratą, automobilį, liftą, lėktuvą. O norėda-
mas palengvinti darbą kitose srityse - daugy-
bę įvairiausių įrenginių ir prietaisų, be kurių 
šiandien neįsivaizduojame savo buities: skal-
byklę ir siuvamąją, mėsmalę ir greitpuodį, 
dulkių siurblį ir elektrinę viryklę.

Tarkime, žmogus ėmė tingėti keltis nuo 
sofos perjungti televizoriaus kanalo - ir atsi-
rado nuotolinio valdymo pultas. O neseniai 
JAV net pasirodė naujoviškas televizoriaus 

išjungiklis - kaip plyta atrodantis porolono 
gabalas. Meti jį į ekraną, ir šis išsijungia, ne-
reikia ieškoti pulto... Tausodami save ir savo 
jėgas, tinginiai gudrauja ir kuria lengviausius 
ir efektyviausius būdus tikslui pasiekti. Ir taip 
taupo energiją, laiką ir pinigus.

Tinginystė būna naudinga, veikli ir ne-
naudinga, parazitinė. Kaip jas atskirti? Nau-
dingoji ilgainiui suteikia naujų galimybių. O 
nenaudinga, priešingai, jas atima. Kai žmo-
gus apskritai nieko nenori daryti, muša din-

derį arba dirba atžagariomis rankomis. Tik-
riausiai ir jums pažįstama tokia psichologinė 
būsena - „nieko nenoriu“. Tingulys gali bū-
ti vidinio nepasitenkinimo, depresijos, ne-
suvokimo, kaip ir ką daryti toliau, padarinys. 
Tada, kaip sakoma, nusvyra rankos. Tingė-
jimas normalizuoja kraujospūdį ir organizmą 
veikia panašiai kaip meditacija, taigi padeda 
visiškai atsipalaiduoti ir pailsėti nuo kasdie-
nių problemų, rasti sudėtingų problemų ne-
standartinius sprendimus. Būtent visiškai 
nieko neveikiant galima apmąstyti savo gy-
venimą, susidaryti geriausią planą. Neatsi-
tiktinai tinginiai paprastai gyvena ilgiau ir 
pasiekia ne mažiau negu darboholikai. Ma-
noma, kad žmogus, mokantis teisingai tin-
giniauti, moka ir pailsėti.

TinginysTė būna 
naudinga, veikli 
ir nenaudinga, 
paraziTinė

Tingėti negražu. 

 SveikatoS kodaS

Užtat naudinga!
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Paįvairinkite savo gyvenimą

Didžiųjų žmonių kasdienybė buvo kupi-
na netikėtumų ir stebėtinos įvairovės. Todėl 
galime daryti išvadą: jei norime sulaukti 
sėkmės, nereikia įstrigti smulkmenose, rei-
kia išmėginti viską ir iškart. Net paniuręs 
vokiečių filosofas ImaNuelIs KaNTas 
(Immanuel Kant) kasdien eidavo pasivaikš-
čioti arba pietaudavo su draugais.

 SveikatoS kodaS

Norite išmokti dirbti efektyviai? Penketas didžių žmonių pavyzdžių, kuriais verta sekti.

Milijonai filiPiniečių siekė 
Paliesti jėzaus statulą

Per vieną didžiausių pasaulyje religinių 
švenčių sausio 9-ąją Filipinų sostinėje Mani-
loje milijonai krikščionių basomis ėjo gatvėmis, 
garbindami natūralaus dydžio Jėzaus statulą.

Šimtmečių senumo Jėzaus figūra, vadina-
masis Juodasis Nazarietis,  kasmet sausio 9-ąją 
nešamas Manilos gatvėmis. Daugelis žmonių 
mėgina statulą pabučiuoti arba paliesti nosi-
naite. Jie tiki, kad tada nosinaitė turės magiškų 
galių ir galės išgydyti ligas.

Filipinai yra vienintelė Azijos šalis, kurio-
je katalikai sudaro daugumą. Daugiau kaip 80 
proc. žmonių čia yra katalikų tikėjimo.

Manoma, kad medinė statula su kryžiumi 
jau XVII amžiaus pradžioje iš Meksikos buvo 
atgabenta į Filipinus. Statula esą yra juoda, nes 
ją gabenant laive kilo gaisras.

Baiminantis išpuolių, šiais metais per ce-
remoniją tikinčiųjų saugumu rūpinosi tūks-
tančiai policininkų ir kareivių. Incidentų pa-
vyko išvengti. JAV, Didžioji Britanija ir Austra-
lija buvo perspėjusios savo piliečius saugumo 
sumetimais laikytis atokiai procesijos.

Tačiau teroro baimė tik nedaugelį filipinie-
čių sulaikė nuo dalyvavimo šventėje. Tikslaus 
dalyvių skaičiaus kol kas nėra.

Vienas tikinčiųjų sakė: „Juodasis Nazarie-
tis mus saugos. Jis neleis, kad kam nors iš ti-
kinčiųjų atsitiktų kas nors blogo“. Dėl žmonių 
gausos procesija neretai trunka daugiau kaip 
20 valandų. Dėl karščių kasmet šimtai tikin-
čiųjų netenka sąmonės. Pernai būta dviejų mir-
ties atvejų.

ĮdoMu

Mokykitės efektyviai dirbti!

Pasidarykite pertrauką ir 
pavalgykite

Prieš sėsdamas prie stalo VIlja-
mas ČerČIlIs (William Churchill) 
net išsimaudydavo vonioje ir persireng-
davo švariais drabužiais. mums, papras-
tiems mirtingiesiems, pietūs - tai pas-
kubomis kur nors parke ant suoliuko ar 
tiesiog biure sukimštas sumuštinis, po 
kurio skubame į savo darbo vietą.

neverta dirbti vidurdienį

VIKToras Hugo (Victor Hugo) po 
rytinės rašymo porcijos mėgdavo pasiva-
žinėti dviaukščiu autobusu po Paryžių ir 
stebėti, kaip dirba galbūt būsimieji jo kū-
rinių herojai.

daugiau ilsėkitės

Net per savo neilgą darbo dieną di-
dieji žmonės dažnai atsitraukdavo nuo 
savo veiklos ir pasidarydavo pertraukų. 
Pavyzdžiui, sokratas kartais galėdavo 
tiesiog sustoti vidury gatvės ir kelias 
minutes stovėti nejudėdamas. lIuDVI-
Kas BeTHoVeNas (ludwig Beet-
hoven), kaip žinoma, kas rytą bėgioda-
vo arba tiesiog vaikštinėdavo gatve. 
Tokį laiko leidimą jis dažnai vadindavo 
„darbu pasivaikščiojimo metu“.

nereikėtų darbuotis iki vėlumos
Ne visi didieji žmonės dirbdavo visą die-

ną. Pavyzdžiui, filosofas mIšelIs FuKo 
(michel Foucault) dirbdavo tik nuo 9 iki  
15 val. liudvikas Bethovenas (ludwig 
Beet hoven) - nuo saulėtekio iki vidurdienio. 
Niekas neišsėdėdavo net 12 valandų.

Puslapius parengė Milda KUNSKAITĖ
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PoPuliariausi  
vardai lietuvoje

Kokie vardai Lietuvoje populiariausi? 
Kaip kinta jų populiarumas? Į šiuos klau-
simus atsakyta paskelbus Registrų centro 
duomenis.

Pastarąjį pusmetį lietuviai savo duk
roms dažniausiai suteikdavo Liepos, Emi-
lijos ir Austėjos vardus, o sūnus dažniausiai 
pavadindavo Lukais, Matais ir Jokūbais.

Neseniai Registrų centro paskelbtais 
duomenimis, nuo praėjusių metų liepos 
pradžios iki gruodžio pabaigos minėti 
vardai mergaitėms suteikti po daugiau 
kaip 140 kartų, o berniukams  po dau-
giau nei 180 kartų. Šie vardai, išskyrus 
Liepą, pateko į populiariausiųjų dešim-
tukus ir pirmąjį 2016 metų pusmetį.

Taip pat lietuviai pastarąjį pusmetį mer-
gaitėms noriai rinkosi tokius vardus kaip 
Viltė, Gabija, Lėja, Amelija, Kamilė, Ieva, 
Gabrielė, o berniukams  Dominykas, Jonas, 
Nojus, Benas, Augustas, Domas, Domantas.

Pirmąjį praėjusių metų pusmetį tarp 
populiariausių vardų taip pat buvo Ema, 
Sofija, Luknė, Ugnė, Kajus, Emilis.

Miršta daugiau nei giMsta
2016 metų antrąjį pusmetį šalyje iš 

viso buvo užregistruota 19 938 gimimai. 
Tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais šis 
skaičius siekė 20 287. Daugiausiai gi-
mimų registruota didmiesčių apskrityse.

Praėjusį pusmetį šalyje fiksuota 20 
035 mirtys. 2015 metais šis skaičius sie-
kė 20 222.

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
Lietuvoje gyvena 307 žmonės, vyresni nei 
100 metų: 221 moteris, 86 vyrai. Vyriausia 
moteris yra sulaukusi 115 metų, ji gyvena 
Vilniuje. O štai vyriausias vyras yra su-
laukęs 110 metų ir gyvena Palangoje.

 truMPai

Įdomybės

Tūkstančiai plastikinių kiaušinių su žais-
liukais buvo išmesti į krantą Vokietijai pri-
klausančioje Šiaurės jūros Langeogo saloje 
po smarkios audros.

Penki konteineriai su žaislais vandenyje 
atsidūrė praėjusį trečiadienį, audrai užklupus 
krovininį laivą, kuris su Danijos vėliava plau-
kė iš Kinijos Janšanio į Brėmerhafeną Vokie-
tijoje. Žaislų instrukcijos plastikiniuose kiau-
šiniuose buvo užrašytos rusų kalba. Krante 
taip pat rasta išmesti „Lego“ konstruktoriaus 
kubeliai, kiti daiktai.

Rinkti žaisliukų iškart ėmėsi vietos gy-
ventojai ir turistai. Dauguma jų į pakrantę at-
ėjo su dideliais krepšiais. Kiaušinių rinkti bu-
vo atvesti ir vieno saloje įsikūrusio vaikų dar-
želio auklėtiniai.

Pasak Langeogo mero Uvės Garelso (Uwe 
Garrels), tokio masto situacija „jau tampa ne-
bejuokinga“, nes kelia pavojų aplinkai ir vietos 
faunai. Daugumą išmestų į krantą žaisliukų pa-
vyko surinkti jau iki penktadienio, sausio 6 die-
nos, vidurdienio. Surinkti plastikinius kiaušinius 
padėjo savanoriai, siekdami kuo greičiau išva-
lyti paplūdimio teritoriją ir pakrantės vandenis.

Londone - mažiausia biblioteka

Ant jūros kranto - tūkstančiai 
plastikinių kiaušinių su žaisliukais

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

Londone - mažiausia biblioteka

Britai moka puoselėti savo paveldą ir tradicijas. Vienas tokių 
pavyzdžių - raudonosios telefono būdelės.

Kai, įsigalėjus mobiliesiems telefonams, Didžiosios Britanijos 
gyventojai vis rečiau ėmė naudotis stacionariomis telefono kabi-
nomis, kompanija „British Telecom“ nusprendė visai jų atsisa-
kyti. Kai kurių grafysčių bendruomenių tarybos, pabrėžusios, jog 
šios raudonosios būdelės tapo bendruomenės istorijos, tapatybės 
ir šalies karštovaizdžio dalis, nutarė jas išsaugoti ateities kartoms. 
Taip 2009 metais Somerseto grafystėje atsirado pirmoji telefono 
būdelėje įrengta biblioteka. Ši tendencija sparčiai plito po visus 
Jungtinės Karalystės miestelius, kol pasiekė ir Londoną - čia 
įrengta daug tokių bibliotekėlių. Jos bibliotekos veikia visą parą, 
yra nerakinamos, tad visi norintys paskaityti, gali čia užeiti ir 
pasiimti knygą. Vagysčių pasitaiko itin retai, o jei ir dingsta kny-
gos, lentynėles mielai papildo gyventojai, atnešę čia savo jau 
perskaitytas ir visuomenei dovanojamas knygas.

Raudonosios telefono būdelės panaudojamos ir kitaip - tar-
nauja kaip meno galerija, gėlių kioskelis ar kavinukė.

ispanija priviliojo daugiau 
kaip 75 mln. turistų

Ispanija pernai priviliojo beveik 
75 mln. užsienio turistų. Užsienio atos-
togautojų skaičius, palyginti su metais 
anksčiau, čia išaugo 10 proc., neseniai 
pranešė Jungtinių Tautų (JT) Pasaulio 
turizmo organizacija.

Kiekvienas turistas per savo viešna-
gę vidutiniškai išleido 800 eurų; iš viso 
užsieniečiai čia paliko per 60 mlrd. eurų. 
Turizmas Ispanijos ekonomikai yra la-
bai svarbus sektorius.

2015-aisiais Ispanija sulaukė  
68 mln. turistų ir buvo trečia populia-
riausia kelionių šalis po Prancūzijos ir 
JAV. Kokią poziciją ji užėmė pernai, Pa-
saulio turizmo organizacija ketina pa-
skelbti po savaitės, kai bus pateikti 2016 
metų pasaulio turizmo skaičiai.

per minutę galva suskaldė 
43 kokoso riešutus

Pakistano sportininkas Rašidas Na-
symas (Rashid Naseem) pasiekė rekor-
dą - jis per minutę galva suskaldė 43 ža-
lius kokoso riešutus.

Kad pasiektų tokį rezultatą, 30 metų 
Karačio gyventojas treniravosi šešis mėne-
sius. Nors jis užsiima kovos menais, pa-
sirengimo laikotarpiu jam nepavyko iš-
vengti traumų. Tai jau ne pirmas R.Na-
symo rekordas. Prieš metus jis per minutę 
galva suskaldė 210 graikinių riešutų.

„Aš penkis kartus mėginau patekti į 
Gineso rekordų knygą, - pareiškė R. Na-
symas. - Mano tikslas - pasiekti 50 rekor-
dų, kad šalis manimi didžiuotųsi“. Gruo-
džio mėnesį buvo pranešta, kad britų spor-
tininkė Liza Denis (Lisa Dennis) pasiekė 
moterų pasaulio rekordą - ji per minutę 
plikomis rankomis sudaužė 923 čerpes.

atsitiktinai rastas 
leonardo da vinčio piešinys

Paryžiuje atsitiktinai rastas Leonar-
do da Vinčio (Leonardo da Vinci) pieši-
nys, vertinamas 15 milijonų eurų.

Praėjusių metų kovo mėnesį gydytojas 
pensininkas, prašęs neskelbti jo pavardės, 
atnešė į aukcionų namus „Tajan“ pluoštą 
piešinių, priklausiusių jo tėvui, kuris gyve-
no centrinėje Prancūzijos dalyje. „Tajan“ 
darbuotojas Tadi Pratas (Thaddee Prate), 
apžiūrėdamas 15 atneštų darbų, atkreipė 
dėmesį į Šv.Sebastijono, pririšto prie medžio, 
atvaizdą. Ekspertai nustatė, kad šio piešinio 
tušu autorius yra Leonardas da Vinčis. Jis 
buvo nupieštas 1482-1485 metais.

 trumpai
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KaleidosKopas

Harbine prasidėjo įspūdingas Tarptauti-
nis ledo ir sniego festivalis. 33-ąjį kartą 
vykstantis žiemos festivalis yra vienas 
didžiausių tokio tipo renginių pasauly-
je. Harbino festivalis kasmet prasideda 
sausio 5 dieną ir įprastai baigiasi vasario 
pabaigoje, priklausomai nuo oro.

Kinijos šiaurės rytuose esantis 
Harbinas - Heilongdziano provincijos, 
kuri yra prie sienos su Rusija, sostinė. 
Tai gana šaltas regionas, kuriame žie-
mos metu temperatūra nukrenta iki -30 
laipsnių šalčio.

Ledo ir sniego festivalis kasmet 
stebina savo mastais, nes milžiniškas 
ledo skulptūras kuria kelių tūkstančių 
žmonių komanda, darbą dažnai pradė-
jusi gruodžio pradžioje. O festivalį ap-
lanko milijonai žmonių. Kai kurie jų ne 
tik grožisi ledo ir sniego miesto stati-
niais, bet ir išdrįsta dalyvauti maudy-
nėse Sonyhua upėje.

Ledo 
karalystė Harbine

Vakare skulptūroms ypatingo grožio 
suteikia šviesų ir fejerverkų žaismas
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KaleidosKopas

Tunas aukcione  
parduoTas už 609 000 eurų

Japonijos sušių tinklo „Sushi Zanmai“ 
šefas Kijošis Kimura (Kiyoshi Kimura) ir 
šiais metais tradiciniame Naujųjų metų 
aukcione Tokijo žuvų turguje įsigijo bran-
giausią tuną. Už 212 kg svorio tuną jis 
nepagailėjo 74,2 mln. jenų (609 000 eurų).

Jei jis kaina pasidalytų su savo klien
tais, gabaliukas sušio su tunu „Sushi 
Zanmai“ restorane kainuotų 81 eurą. 
Tačiau K.Kimura visų Japonijos žinias-
klaidos priemonių stebimu aukcionu pir-
miausiai pasinaudoja, kad pareklamuo-
tų savo restoranų tinklą. Jis kasmet mė-
gina „Tsukiji“ aukcione įsigyti geriausią 
raudonąjį tuną ir taip patekti į žinias-
klaidos akiratį. 2013aisiais restoranų 
tinklo savininkas, aukcione rungdama-
sis su vienu Honkongo restoranu, kainą 
pakėlė net iki 1,2 mln. eurų.

Raudonojo tuno  jis dar vadinamas 
Šiaurės Atlanto tunu arba mėlynapele-
kiu tunu  atsargos Ramiajame vande-
nyne sparčiai senka.

indija sieks  
kosminio rekordo

Indijos kosmoso tyrimo organizacija 
(ISRO) paskelbė ketinanti pasiekti pasau-
lio rekordą  vienu metu išvesti į orbitą 
daugiau kaip 100 palydovų. Kaip pranešė 
ISRO reaktyvinių sistemų centro vadovas 
Sridhara Somanatas (Sreedhara Soma-
nath), rekordinis paleidimas planuojamas 
pirmąją vasario savaitę. „Mes išmušime 
šimtą taškų, vienu metu paleisdami dau-
giau kaip šimtą palydovų“,  sakė S.Soma-
natas. Iš 103 palydovų, kuriuos išves į or-
bitą Indijos nešančioji raketa PSLVC37, 
trys priklauso Indijai, o 100  užsienio 
valstybėms, tarp kurių  JAV ir Vokietija. 
Naudingojo krovinio svoris sudarys 1350 
kilogramų, iš kurių kosminiams apa
ratams teks 500600 kilogramų  tai dau-
giausia minipalydovai ir mikropalydovai.

Įdomu

Įspūdingo aukščio skulptūrų miestą  
kūrė kelių tūkstančių žmonių komanda

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal užsienio spaudą, Eltos inf.
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Daugiau kaip milijonas japonių ir japonų 
sausio devintąją atšventė savo pilname-
tystę. Jaunos moterys, vilkinčios tradici-
nius šviesius ir spalvotus kimono, pasiro-
dė ceremonijoje, kuri šią nacionalinę die-
ną jų garbei rengiama visoje šalyje.

Japonijoje pilnamečiu tampama sulaukus 
20 metų. Ir tik nuo tada oficialiai leidžiama rū-
kyti ir gerti alkoholį. Teisės balsuoti amžius tik 
visai neseniai sumažintas iki 18 metų. Nuo  
18-os Japonijoje galima įgyti ir vairuotojo teises.

Japonėms ir japonams, kurie pilnametys-
tės sulaukė arba sulauks nuo 2016 metų ba-
landžio 1 dienos iki 2017 metų kovo 31-osios, 
pirmadienis (sausio 9-oji) buvo proga švęsti. 
Visoje šalyje jaunos moterys pozavo nuotrau-

koms vilkėdamos puošnius kimono ilgomis 
rankovėmis, vadinamus „furisode“ - tai ne-
tekėjusių moterų požymis. Dauguma jaunų 
vyrų šią dieną vilki tamsų kostiumą, kiti - 
tradicinį hakamą.

Šiais metais trečioji pasaulio ekonomika 
turi 1,23 mln. naujų pilnamečių. Tai, anot Vi-
daus reikalų ministerijos, sudaro 0,97 proc. 
visų gyventojų.

Parengta pagal Eltos inf.

Svetur

Daugiau kaip milijonas  
japonų atšventė pilnametystę

Pilnamystės šventė Japonijoje švenčiama 
pasipuošus nacionaliniais drabužiais

Eltos nuotr.

Įvairios atrakcijos ir linksmybės - 
smagi šventės dalis

Visuomeninis politinis saVaitraštis „respublika“ ir puikus žurnalas 
„laisValaikis“ su tV programa saVaitei, leidžiamas penktadieniais
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Scena

Orkestro gimtadienio koncerte - 
klasikos žvaigždė iš Prancūzijos

Naują koncertų pusmetį LVSO tradiciškai 
atidarys orkestro gimtadienio koncertu. Orkest
ro gerbėjai žino, kad šis renginys visuomet yra 
ypatinga dovana muzikos mėgėjams. Ne išimtis 
ir šis kartas. Sausio 28 d. orkestro gimtadienio 
koncerte pasirodys klasikos žvaigždė iš Pran
cūzijos  pasaulinio garso smuiko virtuozas 
Ogiustenas Diumė (Augustin Dumay). Jį kriti
kai vadina vienu žymiausių XX a. smuikininkų 
ir drąsiai rašo jo vardą šalia tokio masto muzikų 

kaip Jahudis Menuhinas (Yahudi Menuhin) ar 
Ichakas Perlmanas (Itzhak Perlman).

Antrojoje koncerto dalyje LVSO kartu su 
soliste Lauryna Bendžiūnaite atliks ypatingą 
kūrinį  orkestro skiriamuoju ženklu tapusio 
austrų kompozitoriaus Gustavo Malerio 
(18601911) Simfoniją Nr.4, Gdur.

Pavasarį - aukščiausio lygio 
simfoniniai koncertai

Žiemai einant į pabaigą, orkestras vėl 
pakvies išsiilgusiuosius meilės. Jaukų vasa-

rio 14 d. vakarą Vilniaus kongresų rūmuo
se skambės romantiški ir svajingi gražiausių 
meilės dainų ir miuziklų arijų garsai kartu 
su žaviaisiais Ieva Prudnikovaite, Jeronimu 
Miliumi ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru.

Kovo 3 d. į Vilniaus kongresų rūmus 
atvyks jaunasis smuiko virtuozas iš Tel Avi
vo Itamaras Zormanas  kartu su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu 
Roberto Šerveniko, čia jis atliks garsųjį  
P.Čaikovskio Koncertą smuikui ir orkestrui 
Ddur.

Specialiai gavėnios laikotarpiui paruoštas 
kovo 17 d. skambėsiantis simfoninis koncer
tas „Prisikėlimo belaukiant“. Jame kartu su 
Kauno valstybiniu choru (vad. Petras Binge
lis) ir žymiais operos solistais Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras atliks didingą 
sakralinės muzikos programą  I.Stravinskio 
Psalmių simfoniją ir F.Šuberto Mišias Nr.6, 
Esdur.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras:
muzika svajonėms ir išlavintam skoniui

Gintaras Rinkevičius
Redakcijos archyvo nuotr.

Pasibaigus intensyviam šventiniam periodui, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 
(LVSO) tęsia įspūdingą 28-ąjį koncertų sezoną „Muzika Tavo svajonėms“, kuriame savo 
klausytojus kviečia patirti ir iš naujo atrasti simfoninę muziką. Ateinantį koncertų pus-
metį svajoti tikrai bus apie ką - Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas 
savo meno vadovo ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevičiaus, pristatys visą puokštę skirtin-
gų koncertų, iš kurių galės išsirinkti net išrankiausi klausytojai.
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Kovo 31 d. Lietuvos valstybinio simfo-
ninio orkestro klausytojus nudžiugins dar vie-
no pasaulinio garso atlikėjo, charizmatiškojo 
violončelės virtuozo Aleksanderio Kniazevo 
koncertas, diriguojamas maestro iš Didžio-
sios Britanijos Jano Latamo-Kionigo (Jan Lat-
ham-Koenig).

Balandžio 14 d. skambės operos prima-
donos Irenos Milkevičiūtės jubiliejinis vaka-
ras, kuriame ji pasirodys kartu su savo dukra 
Asmik Grigorian ir kitais žymiais Lietuvos 
operos solistais. 

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 
koncertų sezoną gegužės 11 d. vainikuos 
premjera - kompozitoriaus Laimio Vilkon-
čiaus roko opera „Eglė“.

Nenuvils ir kamerinės  
muzikos mėgėjų

Lietuvos valstybinis simfoninis orkest ras 
nepamiršta ir kamerinės muzikos mėgėjų. 
Paskutinį žiemos savaitgalio vakarą orkestro 
artistai kviečia praleisti jaukioje kamerinėje 
atmosferoje - vasario 25 d. kameriniame 
koncerte „Baroko perlai“ skambės J.S.Bacho, 
G.F.Hendelio, A.Vivaldžio, G.B.Pergolezio ir 
J.Pachelbelio šedevrai. O balandžio 8 d. 
skambėsiantis koncertas „Pavasario mūza“ 
vilios nuotaikingais ir grakščiais M.Ravelio, 
L.van Bethoveno ir F.Mendelsono kūriniais.

speciali programa vaikams

Šį pusmetį LVSO nudžiugins ir savo ma-
žuosius klausytojus. Vasario 4 d. į Vilniaus 
kongresų rūmus atvyks profesionalaus „Am-
ber“ cirko artistai. Linksmieji cirko žonglie-
riai, akrobatai, fokusininkas ir burtininkas 
kartu su simfoniniu orkestru vaikus links-
mins koncerte „Cirkas atvažiavo!“. O kovo 
18 d. ir didelius, ir mažus pakvies Keistuolių 
teatro aktoriai - visų numylėtos jų dainos 
skambės koncerte „Simfoniniai keistuoliai“.

Metų pradžioje bilietus  
galima įsigyti pigiau

Iki vasario 12 d. bilietus į antrojo pusmečio 
koncertus Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras kviečia įsigyti su nuolaidomis. Šį pus-
metį orkestras ištikimiausiems savo klausy-
tojams siūlo naujieną - viso pusmečio abone-
mentą. Perkant bilietus į visus pusmečio kon-
certus (išskyrus roko operos „Eglė“ premjerą) 
bus galima gauti išskirtinę 50 proc. nuolaidą.

Abonementų akcijos dalyviai taip pat 
kviečiami dalyvauti loterijoje, kurioje galima 
laimėti vertingus Lietuvos valstybinio sim-
foninio orkestro rėmėjų bei partnerių įsteig-
tus prizus. Per 28 metus orkestras ir jo rė-
mėjai bei partneriai pradžiugino daugiau nei 
400 abonementų akcijos laimėtojų.

Parengė Ieva BačIulytė

Scena

Abonementų akcijos bilietai parduodami  
„Tiketoje“ ir Vilniaus kongresų rūmų kasoje. 

Daugiau informacijos: www.lvso.lt.
Asmik Grigorian

Redakcijos archyvo nuotr.
Irena Milkevičiūtė
Stasio Žumbio nuotr.

Ieva Prudnikovaitė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Su „Laisvalaikio“  kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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apie šeimą

Nors santuoka su modeliu Miranda Ker  
(Miranda Kerr) jau iširo, šeimos sukūrimą Or-
landas laiko vienu geriausių dalykų jo gyveni-
me. Pasak jo, nėra nieko nuostabesnio už vai-
ko atsiradimą. „Daugelis tvirtina, neva atsira-
dus vaikui dingsta kūniška sutuoktinių trauka. 

Man tai atrodo melas. Labai seksualu būti ma-
ma ir tėčiu. Taip, vaiko auginimas yra tikriau-
siai didžiausias iššūkis, tačiau tuo pat metu tai 
ir didžiausia palaima. Flinas (Flynn) apvertė 
mano pasaulį aukštyn kojomis ir aš tuo džiau-
giuosi. Šeima ir vaikai padeda atsijoti tikrus 
dalykus gyvenime nuo nereikalingos butafori-
jos. Daug seniau buvusių svarbių veiklų ar 

dalykų, gimus sūnui, tiesiog nublanko ir nete-
ko reikšmės. Dabar man smagiausia laisvą lai-
ką leisti būtent su sūnumi“, - atviravo aktorius.

apie žinomumą

„Tai, be abejonės, vargina. Vienomis die-
nomis būna lengviau, kitomis sunkiau. Bet 
man tikrai nepatinka tas jausmas, kai einant 
gatve prieš mane šokinėja keli fotografai ir 
blyksi į akis arba matau, kad mane seka kone 
dešimt įvairaus plauko paparacų mašinų ir 
fiksuoja kiekvieną mano judesį. Būna dienų, 
kai tai ypač nervina. Aš vis dėlto norėčiau 
apsaugoti savo vaiką nuo perdėto žiniasklai-
dos dėmesio“, - apie holivudines kančias pa-
sakojo O.Blumas.

apie kino karjerą

„Turiu pasakyti, kad galimybė kurti skir-
tingus vaidmenis yra kažkas nepakartojamo. 
Kine aš įgyvendinau daugelį savo vaikystės 
fantazijų. Man teko vaidinti riterį, elfą, princą, 
kareivį ir t.t. Ir aš dar nežinau, kas manęs lau-
kia ateityje, bet tai bus puiku“, - sakė aktorius.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

FakTai

n Aktorius gimė 1977 metų sausio 13-ąją 
Jungtinėje Karalystėje
n Visas aktoriaus vardas yra Orlandas Džonatanas 
Blančardas Blumas (Orlando Jonathan Blanchard 
Bloom)
n Tvirtina, kad yra praktikuojantis budistas
n Mėgstamiausia daržovė - špinatai
n Moka kalbėti prancūziškai
n Kurį laiką buvo prisiekęs vegetaras, bet besifil-
muodamas „Žiedų valdove“ vėl pradėjo valgyti mėsą
n Kenčia nuo disleksijos - skaitymo sutrikimo
n Dėl įvairių vaidmenų išmoko nardyti, jodinėti, 
plaukioti kanojomis, šaudyti iš lanko
n Turėdamas laisvo laiko, mėgsta užsiimti kerami-
ka, fotografija, važinėtis kalnų dviračiu ir praktikuoja 
jogą
n 2010-aisiais susituokė su modeliu Miranda Ker 
(Miranda Kerr) ir susilaukė sūnaus Flino Kristoferio 
(Flynn Christopher). Tačiau, pasak įvairių šaltinių, 
2013-aisiais pora pasuko į skirtingas puses ir 
santuoką nutraukė 
n 2014-aisiais Holivudo bulvaro Žvaigždžių alėjoje 
gavo savo vardo žvaigždę
n Aktorius mano, kad yra nelaimingų nutikimų 
magnetas, - jis jau buvo susilaužęs abi kojas, nosį, 
ranką, kojos pirštą, rankos pirštą ir patyręs kitų 
traumų
n Romantiškiausias poelgis? Kartą Orlandas 
merginai nusiuntė tuščią lėktuvo bilietą (su galimybe 
pasirinkti skrydžio datą), siūlydamas jį aplankyti
n Geriausias poilsis po darbų - nieko neveikimas. 
Aktorius nė neslepia, kad geriausiai pailsi tiesiog 
sėdėdamas ant sofos ir nieko nedarydamas. Mat ele-
mentariausi dalykai suteikia daugiausiai džiaugsmo
n Už vaidmenis antroje ir trečioje kino filmo „Karibų 
piratai: numirėlio skrynia“ ir „Karibų piratai: pasaulio 
pakrašty“ dalyse aktorius gavo solidų honorarą - po 
beveik 12 mln. dolerių už kiekvieną dalį

Su sūnumi Flinu (Flynn) Orlandas Blumas 
(Orlando Bloom) atvyko ir į aktoriaus žvaigždės 
Šlovės alėjoje atidengimo ceremoniją

EPA-Eltos nuotr.

Būti tėčiu - seksualu
Daugelio merginų numylėtinis ir džiaugs-
mas akims žavingasis aktorius OrlanDas 
Blumas (Orlando Bloom) sausio 13-ąją 
švęs keturiasdešimties metų jubiliejų. Ir jei 
manote, kad Orlandas vis dar galvoja, kaip 
čia gavus vieną ar kitą vaidmenį, - klystate. 
Gimus sūnui aktorius perkratė savo verty-
bių sistemą ir, pasak jo, daugelis seniau  
rūpėjusių dalykų tiesiog nublanko. Tiesa, 
karjera jam svarbi, tačiau tėčio vaidmuo  
realiame gyvenime dar svarbesnis.

EPA-Eltos nuotr.

Plačiau apie „Auksinio gaublio“ apdovanojimus - 39 p.

2017 m. sausio 13-19 d.

Emos Stoun ir Rajeno 
Goslingo triumfas
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AŠTRUS ŽVILGSNIS

TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV  4,5%
TV1  3,3%
TV6  3,3% 
TV8  3,3%
Info TV  2,3% 

NTV Mir Lietuva  2,2%
PBK  1,9%
LRT Kultūra 0,8%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,1% 

Lietuvos rytas TV 4,7%
TV1 3,3%
TV6 3%
Info TV 2,9%
TV8 2,7%

NTV Mir Lietuva 2,3%
PBK 1,8%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,6%
Liuks! 0,3%

TV3 16,3%

LNK 15%

BTV 6,7%

TV3 19,2% 

LNK 17,8 %

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 KK2 PENKTADIENIS  LNK 12,1

2 VALANDA SU RŪTA  LNK 11,9

3 TV3 ŽINIOS   TV3 10,9

4 X FAKTORIUS    TV3 10,4

5 KK2  LNK 10,3

6 MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 TV3 9,7

7 PRIEŠ SROVĘ   TV3 9,6

8 NUO...IKI   LNK 9,6

9 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI  LNK 9,5

10 LNK ŽINIOS   LNK 9,4

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. sausio 2-8 d. 

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai 19,4%

Kiti  
kanalai 23,7% BTV 5,4 %

LRT Televizija 
8,6%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,4 %

Sporto žurnalistas SAULIUS NALIVAIKA (31) tikina, jog jam tele-
vizijos žiūrėjimas yra tiesiog savaime suprantamas dalykas tiek 
dėl darbinių, tiek dėl asmeninių interesų. Tiesiog privalu, be to, 
ir įdomu nuolat sekti, kas vyksta sporto pasaulyje. Tiesa, tai ne 
vienintelė Saulių dominanti sritis. Kai nerodo sporto varžybų, jis 
mielai įsijungia laidas apie ekonomiką, finansus ir investavimą.

Esu... RIMTO TURINIO  televizijos žiūrovas...
✔ Dažniausiai žiūriu...

tai, kas susiję su mano darbinėmis ir asmeninėmis interesų sri-
timis. O tai yra sportas ir viskas, kas su juo susiję. Tai ne tik mano 
darbas ir laisvalaikis, bet ir mano gyvenimo būdas. Tiesa, visuomet 
pasižiūriu ir žinias, taip pat mano dėmesį itin traukia CNBC arba 
„Bloomberg“ televizija, t.y. finansiniai kanalai. Man visuomet įdomu, 
kas vyksta ekonomikoje, finansų pasaulyje.

✔ MėgstaMiausias televizijos laiDų veDėjas...
turėčiau pasakyti, kad jau kurį laiką man gerą įspūdį daro CNN 

televizijos žurnalistas Ričardas Kvestas (Richard Quest). Jis puikiai 
jaučiasi eteryje, nuosekliai dėlioja mintis ir yra unikalus tuo, kad 
specializuojasi tam tikrose srityse, kurias gali komentuoti plačiau. 
Pavyzdžiui, įvykus kokiai lėktuvo katastrofai, jis sukuria vaizdo įrašą 
apie tai su savo komentaru arba jungiasi į tiesioginį eterį iš bet kurio 
pasaulio krašto. Ir dar labai patinka „Bloomberg“ televizijos žurna-
listas Čarlis Rouzas (Charlie Rose). 

eteryje labiausiai neMėgstu...
to, kas skleidžia neigiamas emocijas. Tai ir visokie kriminalai, ir 

kokios nors probleminės šeimos, asmeninės dramos. Aš kartais sa-
vęs paklausiu, kuo tai praturtina žiūrovą, ir atsakymo nerandu... Tie-
siog pagalvoju, kuo toks turinys mane praturtins, ir nerandu atsaky-
mo. Žinoma, yra temų, kurias aptarti reikia, bet kartais to tiesiog per 
daug. 

televizijoje labiausiai trūksta...
žvelgiant iš savo „daržo“, man norėtųsi dar daugiau dėmesio 

sportui, sporto laidoms ir daugiau finansinių laidų, apie ekonomiką, 
investavimą ir pan. Pas mus pastaroji tema yra visai užmiršta, dėl to 
liūdna. Nes mokyklose elementarių žinių, kaip tvarkytis su finansais, 
nesuteikia, bet gyvenime po mokyklos finansinis raštingumas yra 
mūsų didžioji kasdienybės dalis. Tad informacija apie tai eteryje tikrai 
praverstų.

jei būtų galiMybė pačiaM kurti ir vesti autorinę laiDą...
tai greičiausiai ir būtų viena iš tų temų, kurių trūkumą jaučiu. Ką 

reiškia vesti sporto laidas, man nėra naujiena, tad, manau, būtų įdo-
mu imtis laidos apie finansus ir investavimą. 

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-GvildėIrm
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Atidėtas 
žiūrėjimas 7,3%

Atidėtas  
žiūrėjimas 7,6%
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„Beverly Hilton“ viešbutyje Los Andžele 
naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvyko 
74-oji „Auksinio gaublio“ apdovanojimų 
įteikimo ceremonija.

Apdovanojimuose triumfavo filmas „Ka-
lifornijos svajos“ („La La Land“), pelnęs sep-
tynis apdovanojimus. „Kalifornijos svajos“ 
pelnė „Auksinį gaublį“ geriausios komedi- 
jos/miuziklo nominacijoje. Šis kūrinys taip 
pat apdovanotas už geriausią režisūrą, geriau-
sią scenarijų, muziką ir originalią dainą.

Be to, šioje juostoje filmavęsi aktoriai Ra-
jenas Goslingas (Ryan Gosling) ir Ema Stoun 
(Emma Stone) gavo „Auksinius gaublius“ už 
geriausią komedijos/miuziklo pagrindinių 
vaid menų atlikimą. Abiem aktoriams tai pir-
mas „Auksinis gaublys“. R.Goslingui jis ati-
teko iš penkto karto, mat šiam apdovanojimui 
jis buvo nominuotas jau penktą kartą.

Renginį vedė amerikiečių komikas Dži-
mis Felonas (Jimmy Fallon).

„Auksinio gaublio“ apdovanojimas įsteig-
tas 1944 metais, jo įteikimo ceremonija vyks-
ta kasmet sausio mėnesį.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

TELEVIZIJAApdovAnojimAi

n Geriausias dramos filmas
„Mėnesiena“ („Moonlight“)
n Geriausia komedija/miuziklas
„Kalifornijos svajos“ („La La Land“)
n Geriausias dramos serialas
„Karūna“ („The Crown“)
n Geriausias scenarijus
„Kalifornijos svajos“
n Geriausias režisierius
Damien Chazelle
n Geriausias dramos aktorius
Casey Affleck už vaidmenį filme „Mančesteris 
prie jūros“ („Manchester by the Sea“)
n Geriausia dramos aktorė
Isabelle Huppert už vaidmenį filme „Ji“ („Elle“)
n Geriausias komedijos/miuziklo akto-
rius
Ryan Gosling už vaidmenį filme „Kalifornijos  
svajos“ („La La Land“)
n Geriausia komedijos/ miuziklo aktorė
Emma Stone už vaidmenį filme „Kalifornijos 
svajos“
n Geriausias antraplanis aktorius
Aaron Taylor-Johnson už vaidmenį filme 
„Naktiniai gyvuliai“ („Nocturnal Animals“)
n Geriausia antraplanė aktorė
Viola Davis už vaidmenį filme „Fences“
n Geriausias animacinis filmas
„Zootropolis“ („Zootopia“)

nugalėtojai

JAV išdalyti „Auksinio  
gaublio“ apdovanojimai

Geriausia antraplanė aktorė 
Viola Deivis (Viola Davis)

Geriausia dramos aktorė Izabelė 
Juper (Isabelle Huppert)

Geriausias dramos aktorius 
Keisis Aflekas (Casey Affleck)

EPA-Eltos nuotr.

Aktorei Meril Stryp (Meryl Streep) įteiktas 
apdovanojimas už karjeros nuopelnus
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 20.30  „Albanas“  20.50  „Patriotas“ 19.05  Duokim garo! 14.30  „Nakties 
  karalienė“

 19.30  „Ledynmetis 2. 
  Eros pabaiga“

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.30 Kultūra+. 9.00 
„Linksmieji traukinukai“. 9.30 Senoji anima-
cija. 10.00 Ką pasakė Kakė Makė? 10.20 Ro-
mantinė drama „Kalėdų stotis“ (N-7). 12.00 
„Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Romantinė 
drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 23.05 
„Žiemos saulė“ (N-7). 1.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.35 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 
16.05 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Dokumentinis f. „Aukso vilnos paieškos“. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk svei-
kai! 10.40, 12.20 „Graikė“. 12.00 Naujienos. 13.20 
Kartu su visais. 14.10 Mados nuosprendis. 15.10, 
17.00 Vyriška/Moteriška. 16.10 Vakaro naujienos. 
18.00 Lauk manęs. 19.00 Stebuklų laukas. 20.00 
Laikas. 20.35 Lietuvos laikas. 20.55 Naujieji metai 
per Pirmąjį kanalą. 0.05 „Karnavalinė naktis“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
5.00 Rusijos rytas. 9.00 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 11.00 Kultūros 
naujienos. 11.20 „Vasilisa“. 13.55 Pėsčiomis. 
14.25 „Šamanė“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 
60 minučių. 20.00 „Anšlagas. Senieji Naujieji 
metai“. 23.00 „Naujametinė žmona“. 

 Ren
6.55 „Afro-maskvietis“. 7.20, 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 8.10 Tinkama priemonė. 9.00 „Šei-
mos dramos“. 10.50 Mums net nesisapnavo. 
13.40 „Gobšumas“. 14.35 „Kietuolis. Žaidimas 
iškrentant“. 16.30 Tinkama priemonė. 17.30 
„Šeimos dramos“. 19.25 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 21.20 Mums net nesisapnavo. 
0.05 Izmailovo parkas. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05, 6.05 „Advokatas“. 7.05 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Brolija 2“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.30, 17.25 Ypatingas įvykis. 
Apžvalga. 13.05, 15.30 „Operatyvinė grupė“. 
18.45 „Svetimas rajonas 3“. 20.30 „Voratinklis 
9“. 0.25 „Autoradijo festivalis „80-ųjų diskote-
ka“. 4.10 „Seni naujieji metai per NTV“. „The 
best - geriausi“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00, 19.25 Buvo, 
nepraėjo. 8.30, 17.55, 2.15 Naminukai. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos po-
kalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Ži-
nios. 13.50 „Pagalbos signalas“. 14.25 „M, 
kaip meilė“. 15.25 „Komisaras Aleksas“. 16.20 
Verta kalbėti. 17.20 Okrasa laužo taisykles. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.15 Valstybės in-
teresai. 19.55, 4.45 „Pagalbos signalas“. 20.25 
Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.15 Pramoginė laida. 
1.45 Miško istorijos. 

 TV1000
7.10 „Calvary“. 9.00 „Sielonešė“. 11.15 „Adelė ir 
mumijos paslaptis“. 13.10 „Gruodžio berniukai“. 
15.10 „Tamsusis slėnis“. 17.15 „Vampyrų aka-
demija“. 19.10 „Džeris Magvairas“. 21.40 „Vi-
sados kaip pirmą kartą“. 23.30 „Drugio efektas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduo-
tojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
14.30 Traukiniu į Aliaską. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 21.00 Aliaskos pakraštys. 22.00Jukono 
vyrai. 23.00 Aliaska. 24.00 Kas dedasi Žemėje? 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00, 
22.00, 3.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 
Turto gelbėtojai. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ 
(N-7).

6.55 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

7.55 TV serialas 
„Rezidentai“ (N-7).

8.25 TV serialas „Bruto ir 
Neto“ (N-7).

8.55 TV serialas „Meilės 
sūkuryje“ (N-7).

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

12.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

13.00 Animacinis f. 
„Kung Fu Panda“ 
(N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

14.30 TV serialas 
„Pažadėtoji“ (N-7).

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

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Ledynmetis 2.  
Eros pabaiga“ (N-7).

21.15 „Amerikietiškas 
pyragas 2“ (N-14).

23.25 Trileris „Stokeriai“ 
(N-14).

1.20 Animacinis f. 
„Babaušis“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Tomas ir Džeris“.
7.30 Animacinis f. 

„Kiaulė,  
Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.40 Nuo... Iki.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas 

„Nakties karalienė“ 
(1) (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Pagrobimas“ 
(N-14).

22.45 Trileris „Sveiki 
atvykę į praeitį!“ 
(N-7).

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

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Lietuvos laisvės 

gynėjų dienai. Sausio 
13-oji. Iš ciklo 
„Lietuvos valstybės 
atkūrimo kronika“. 

10.00 Iškilmingas Laisvės 
gynėjų dienos minėji-
mas ir Laisvės premijų 
įteikimo ceremonija. 

11.30 Laisvės dainos.
12.00 Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremonija. 
12.20 „Mes nugalėjom“.
12.50 „Lietuvos laisvės 

gynėjų dienai. 
Agresijos kronika“.

14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 1“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.05 Duokim garo!
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Labdaros koncertas 

„Kartu iki pergalės“. 
23.10 Trumposios žinios.
23.15 Karinė drama „1944“.
0.55 Trumposios žinios.
1.00 Dokumentinis f. „Tie, 

kurie išdrįsta“ (N-7).

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

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 TV serialas „Farų 

karai. Norų vykdyto-
jas. IV dalis“ (N-7).

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Info diena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 

žibintų gatvės“ (N-7).
19.30 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 2“ 
(N-7).

23.30 Dakaras 2017.
24.00 Veiksmo f. 

„Specialistas“ (N-7).
1.50 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
2.35 TV serialas „Vampyro 

dienoraščiai“ (N-14).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ (N-7).
8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Chiromantas“ (N-7).
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Keisčiau nebūna“ 

(N-14).
1.05 Trileris „Tamsios 

jėgos“ (N-14).
2.55 Kriminalinė komedija 

„Keisčiau nebūna“ 
(N-14).

4.25 Trileris „Tamsios 
jėgos“ (N-14).

6.00 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Laisvės trajektorijos“.
7.05 „Vilniaus festivalis 

2016“. 
8.25 Legendos.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Maistas ir aistros.
13.10 Kelias į namus.
13.45 Nes man tai rūpi.
14.30 Koncertas 

„Gailestingumo 
jubiliejaus muzika“. 
Iš šiuolaikinės sakra-
linės muzikos ciklų.

15.45 „Meilė kaip mėnulis“.
16.35 Anapus čia ir dabar.
17.30 Šv. Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos.

18.35 Lietuvos laisvės 
gynėjų dienai. Nerimo 
mintys. Poezijos ir 
muzikos valanda.

19.20 26-asis aktualiosios 
muzikos festivalis 
„Gaida“. 

20.50 Karinė drama 
„Patriotas“ (N-7).

23.30 DW naujienos rusų k.
23.40 Dabar pasaulyje.
0.10 Anapus čia ir dabar.
1.00 Atspindžiai.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Skrendam.

 24.00  „Specialistas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.30 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
15.00 „Garfildas“.
15.40 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

(N-7).
21.00 „Diktė. Kai suserga 

protas“ (N-14).
22.35 Snobo kinas. 

Biografinė drama 
„Violeta“ (N-14).

1.00 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.50 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.35 „Mentalistė“ (N-7).
3.30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

4.15 „Įtariamieji“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Naujokė“ (N-7).
11.30 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Robinzonas Kruzas“ 

(N-7).
16.00 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Eurolygos rung-
tynės. Stambulo 
„Galatasaray“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

0.20 Mistinė drama „Kol 
nenuėjau miegoti“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

13.10 Pinigai iš 
nieko.

14.10 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

15.10 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

16.10 Romantinė 
komedija  
„Visi kalba,  
kad aš tave  
myliu“.

18.00 Noriu šio 
automobilio.

19.00 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

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

penktadienis!  
„Auklės  
dienoraštis“.

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 Psichologinis trileris 
„Kuždesių sala“ 
(N-14).

„PAGROBIMAS“
Veiksmo trileris. Prancūzija. 2008.
Režisierius: Pierre Morel.
Vaidina: Liam Neeson, 
Maggie Grace, Jon Gries.

Septyniolikmetė Kim gyvena Kali-
fornijoje su mama ir patėviu. Jos ti-
krasis tėvas Brajanas Milsas kadaise 
dirbo slaptuoju agentu. Jis sužino, 
kad Paryžiuje jo dukrą ir jos draugę 
pagrobė albanų mafija.

„STOKERIAI“
trileris. JAV, Jungtinė Karalystė. 
2012.
Režisierius: Park Chan Wook.
Vaidina: Mia Wasikowska, Nicole 
Kidman, Matthew Goode.

Indija Stoker nebuvo pasirengusi tra-
giškoje automobilio avarijoje prarasti 
tėvo ir geriausio draugo. Jos miško 
sodybos nuošalumą staiga sudrums-
čia ne tik ši paslaptinga avarija, bet ir 
netikėtas jos dėdės Čarlio atvykimas. 

sausio13 d. 

 23.25  „Kuždesių sala“  12.30  „Saša ir Tania“  21.00  „Diktė. Kai 
  suserga protas“

 AnIMAl PlAnET
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00 Mieliausi 
Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 Lau-
kinės Indonezijos salos. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 
Gorilų mokykla. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05, 1.40, 5.49 Laukinių gyvūnų gelbė-
tojas. 18.20, 22.00 Žvejyba Amazonėje. 

 SPORT1
7.40, 17.50 NBA krepšinio lyga. Denverio „Nug-
gets“ - Indianos „Pacers“. Vakar. 9.50 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - „Bar-
celona“. 2017-01-02. 11.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Madrido 
„Real“. 2017-01-03. 13.15, 3.10 NBA krepšinio 
lyga. Sakramento „Kings“ - Memfio „Grizzlies“. 
2016-12-31. 15.30 KOK World Series. Bušido 
kovos. 20.00 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. Penkiolikta laida. Premjera. 20.30, 5.20 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 21.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. Talinas 2016. 2 d. Premjera. 23.30 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ -  
Andoros „Morabanc“. 2017-01-08. 1.10 „Pasau-
lio rali-kroso čempionatas. 

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempiona-
tas. Finalas. 9.15 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
Rygos „Dinamo“. 11.15 Krepšinis. Eurolyga. 
„Barcelona“ - „Olympiacos“. 13.05 Ledo ritulys. 
KHL. „Red Star“ - „Jokerit“. 15.05 Krepšinis. 
Eurolyga. „Unics“ - „Brose Bamberg“. 16.55 
Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Baskonia“. 
18.45 Tiesioginė transliacija. Krepšinis. Euro-
lyga. „Galatasaray“ - „Žalgiris“. 21.00 Boksas. 
21.45 Tiesioginė transliacija. Krepšinis. Eurolyga. 
„Real“ - „Maccabi“. 24.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Panathinaikos“ - „Anadolu Efes“. 1.50 Krepši-
nis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Žalgiris“. 

 EuROSPORT
7.00, 11.30, 22.45, 1.30 Tenisas. ATP turnyras 
Sidnėjuje. 9.00 Tenisas. Australijos atvirasis 
čempionatas. 13.30, 4.30 Šiaurės dvikovė. Pa-
saulio taurė. Italija. 14.45, 21.45, 5.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 16.45 Kalnų slidinėji-
mas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 17.45 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Keturių 
kalvų turnyras. 18.45, 21.05, 0.30, 3.00 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Lenkija. 20.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 20.55, 23.55 Sporto naujienos. 
24.00, 2.30, 4.00 Dakaro ralis. 

„MuZIKA, SuRADuSI MuS“
romantinė drama. JAV. 2007.
Režisierius: Kirsten Sheridan.
Vaidina: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers.

Vienuolikmetis Evanas pabėga iš vaikų namų ir atvyksta į nepažįstamą 
Niujorką. Itin muzikalų berniuką gatvėje pastebi ir priglaudžia kaubojiškai 
pasipuošęs keistuolis, pravarde Burtininkas. Užuodęs galimybę praturtėti, 
jis sugalvoja Evanui pseudonimą ir pradeda organizuoti jo koncertus. 
Tačiau vaikas labiausiai trokšta susirasti savo tėvus, kurių niekada nematė.

„MIRTInAS GInKlAS 2“
Veiksmo komedija. JAV. 1989.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Mel Gibson, 
Danny Glover, Joe Pesci.

Vieną akimirką detektyvams Rigsui ir 
Mertui pasirodė, kad jiems teko nuo-
bodžiausia užduotis - užtikrinti aukšto 
pareigūno saugumą. Tačiau opera-
tyviai surinktos žinios tapo garantu, 
kad nuobodžiauti jiems tikrai neteks. 

lnK
21.00

BTV
21.30

TV3
23.25

TV8
21.00

rekomenduoja
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6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 Kempas ir draugai.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Grožio mėnuo.
10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Animacinis f. 

„Skruzdėliukas Z“.
12.40 Nuotykių komedija 

„Nimės sala“ (N-7).
14.25 Komedija „Oskaras“ 

(N-7).
16.45 Ekstrasensų mūšis 

(N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Romantinė komedija 

„Princesės dienoraš-
tis 2. Karališkosios 
sužadėtuvės“ (N-7).

21.50 Trileris „Paguoda“ 
(N-14).

23.55 Veiksmo drama 
„Bruklino geriausieji“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris“.
6.55 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

7.20 Animacinis f. 
„Nickelodeon“ valan-
da. Harvis Biksas“.

7.45 „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

8.10 Animacinis f. 
„Sandžėjus ir Kreigas“.

8.35 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

Bynas“.
10.00 Animacinis f. „Toras. 

Asgardo legendos“.
11.25 Romantinė komedija „Ir 

riteriai įsimyli“ (N-7).
13.30 Komedija 

„Užšaldytas“ (N-7).
15.10 TV serialas „Gyvenimo 

šukės“ (N-7).
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Komedija „Margi, 

pirmyn!“
21.25 Veiksmo f. 

„Nepaprastas 
Žmogus-Voras“ (N-7).

23.55 Komedija 
„Ekstraktas“ (N-14).

1.35 Veiksmo trileris 
„Pagrobimas“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 „Nemunu per Lietuvą“. 
7.55 „Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2“.
8.20 „Tatonka ir mažieji 

draugai“.
8.30  „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
8.45 „Džiunglių knyga 1“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.05 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 1 d. 
13.00 „Laukinė Aliaskos 

gamta“. 1 d. 
13.55 TV serialas

„Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą“.

15.45 Žinios. Orai.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama. 
21.00 „Eurovizija 2017“. 
22.50 Trumposios žinios.
22.55 „Susižadėję penke-

rius metus“ (N-7).
0.55 Trumposios žinios.
1.00 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 1 d. 
1.55 „Laukinė Aliaskos 

gamta“. 1 d. 

 8.20  „Tatonka ir 
  mažieji draugai“

 19.30  „Princesės 
  dienoraštis 2“

ŠeŠtadienis

„EKSTRAKTAS“
Komedija. JAV. 2009.
Režisierius: Mike Judge.
Vaidina: Jason Bateman, Mila Kunis, Ben Affleck.

Džoelis - įmonės, gaminančios vaisinius ekstraktus, savininkas. Jam 
nusibodo darbas ir nesutarimai su fabriko darbininkais, įkyrėjo žmona 
ir visas gyvenimas. Džoelio gyvenimas nesaldus ir ateitis vargu ar bus 
geresnė. Vienintelė paguoda - lengvabūdžio draugo patarimai. Prisi-
klausęs jų Džoelis nutaria paflirtuoti su nauja cecho darbininke Sinde.

rekomenduoja

„PAGUODA“
Trileris. JAV. 2015.
Režisierius: Afonso Poyart.
Vaidina: Anthony Hopkins, Jeffrey 
Dean Morgan, Abbie Cornish.

FTB specialusis agentas Džo Merive-
teris ir jo ambicinga jauna porininkė 
kreipiasi pagalbos į atsiskyrėlį Džoną 
Klencį - psichiatrą aiškiaregį, kad šis 
padėtų ištirti keistų nužudymų virti-
nę. Gydytojo intuicija pasireiškia per 
ryškius regėjimus. Veikiai Džonas 
Klencis supranta, kad jo regėjimų 
galia lygi neįprastiems nesugauna-
mojo žudiko gebėjimams.

„NAKTIES SARGYBA“
VeiKsmo Trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, Kroatija. 1995.
Režisierius: David Jackson.
Vaidina: Pierce Brosnan, 
Alexandra Paul, William Devane.

Jungtinių Tautų agentus Maiką Gre-
hemą ir Sabriną Karver direktorius 
siunčia tirti paslaptingos Rembran-
to paveikslo vagystės. Jos pėdsakai 
agentus nuveda į Honkongą. Ne-
trukus tyrėjai įsipainioja į meistriš-
kas Martino Šrioderio ir jo bendro 
korėjiečio Mao meno kūrinių vagys-
tes ir idealias nusikaltimų schemas.

„KIETAS RIEŠUTĖLIS 4.0“
VeiKsmo filmas. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 2007.
Režisierius: Len Wiseman.
Vaidina: Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long.

JAV, Vašingtonas, liepos 4-oji. Kol 
amerikiečiai švenčia Nepriklauso-
mybės dieną, teroristai nemiega. 
Jie rengia kompiuterinę ataką prieš 
Jungtinių Valstijų infrastruktūrą, ti-
kėdamiesi nublokšti Ameriką atgal 
į „tamsos amžių“. 

TV3
21.50

 TV8
6.45 Aš - Lietuvos pilietis. 7.15 „Didvyrių drau-
gužiai“. 8.10 Kempas ir draugai. 8.40 „Mažosios 
kerėtojos“. 9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 
Senoji animacija. 11.00 „Mano mažasis ponis“. 
11.30 Mamyčių klubas. 12.00 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 
„Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart iš Pietų“ 
(N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 17.00 
X Faktorius (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Filmas šeimai „Skaityti, 
rašyti ir mylėti“ (N-7). 22.40 Romantinė drama 
„Muzika, suradusi mus“ (N-7). 0.45 „Kurt Seji-
tas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 15.20 KK2 
(N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 Dokumentinis f. 
„Aukso vilnos paieškos“. 20.30 Nuo... Iki. 
21.30 Autopilotas. 22.00 Yra, kaip yra (N-7). 
24.00 Dabar pasaulyje. Išvados. Žinios rusų k. 
0.30 Už vaikystę. 1.00 Yra, kaip yra (N-7). 
2.00 24 valandos (N-7). 2.55 Bus visko. 3.40 
Valanda su Rūta. 5.05 Ne vienas kelyje. 5.35 
Autopilotas. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 7.15. 7.30, 10.05 Vaikų 
klubas. 6.50 Grok mylimas, akordeone! 8.00 
Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.00, 
11.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.20 
Skanėstas. 11.30 „Vienišo Filino naktis“. 13.30 
„Svarbiausias“. 15.50 „Sergėjaus Koroliovo mar-
siečių sąsiuvinis“. 16.55 Vakaro naujienos. 17.05 
Šventinis koncertas. 19.05 Atspėk melodiją. 20.00 
Laikas. 20.20 „Šiandien vakare“. 22.00 Koncertas. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Kažkas 
praranda, kažkas suranda. 7.50 „Baudos smūgis“. 
9.20 Šeimos albumas. 10.50 Paprastas koncertas. 
11.15 Petrosiano šou. 13.20 Artimas Jurijaus 
Noršteino ratas. 14.15 „Princesė iš Šiaurės“. 17.20 
Nežydras žiburėlis 2017. 20.00 „Sumainymas“. 
23.25 Romanso romantika. 

 REN
9.20 „Dar ne vakaras“. 14.05 Mintransas. 14.50 
Sąžiningas remontas. 15.30 Pati naudingiausia 
programa. 16.30 „Jaunystės eliksyras“. 17.25 
„Slavų civilizacijos gimimas“. 19.20 Prajuokink 
komiką. 20.00 „Jumorina“. 21.40 M.Zadornovo 
koncertas. 23.35 Grupės „Leningrad“ koncertas. 

BTV
21.55

LNK
23.55

TV6
22.30

 21.25  „Nepaprastas 
  Žmogus-Voras“
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6.30 TV serialas 
„Diagnozė -  
žmogžudystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 TV serialas 

„Amerikos  
mieliausieji“.

10.55 Baltijos galiūnų čem-
pionato IV etapas. 
Rokiškis. 2016 m.

11.55 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

15.50 „Kas žudikas?“ 
(N-7).

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

17.55 TV serialas „Šuo“ 
(N-7).

19.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

21.55 Veiksmo trileris 
„Nakties sargyba“ 
(N-14).

23.40 Dakaras 2017.
0.10 Siaubo f. „Vilkolakių 

medžiotoja“ (N-14).
1.45 TV serialas 

„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

3.15 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Dykumos“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
11.00 „Vera“ (N-7).
13.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

15.20 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“ 
(1, 2) (N-7).

18.00 Žinios. Orai.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Skubus iškvietimas. 

Dingęs pacientas“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kartą Rostove...“ 
1.00 „Mafijos kronikos“. 

Kriminalinė istorija.
2.00 „Vera“ (N-7).
3.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
4.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Juodas 
varnas“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Duokim garo!
7.15 Mokslo sriuba.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Rusų gatvė.
8.15 Vilniaus albumas.
8.30 Trembita (subtitruota).
8.45 Menora (subtitruota).
9.00 Vilniaus sąsiuvinis.
9.15 Kelias (evangelikams).
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
11.05 „Kaunas Talent 2016“. 
12.30 „Šokių akademija 2“.
13.20 W.Shakespeare’o 

„Globe“ teatras. 
Tragedija „Audra“. 

16.00 Dokumentinis f. 
„Balų šeimininkai“.

16.50 Purpurinis vakaras 
2016. Antras koncertas.

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

su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Istorinė drama 

„Dantonas“ (N-14).
23.15 Durys atsidaro. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.
0.30 ARTS21.
1.00 Eduardas Balsys. 

Baletas „Eglė - žalčių 
karalienė“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė Afrika“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos 

itališki valgiai.
12.30 Merės Berės 

patiekalai.
13.10 „Kas namie 

šeimininkas?“
14.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.30 Vesternas 

„Ulzana“.
19.25 „Senjora“ (N-7).
21.00 „Bekas. Monstras“ 

(N-14).
22.40 „Karalienė Izabelė“ 

(N-14).
0.05 „Didžiosios 

Britanijos“  
viešbutis“.

0.55 Biografinė 
drama „Violeta“ 
(N-14).

3.05 „Diktė. Kai 
suserga protas“ 
(N-14).

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

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
7.00 Pakartok! (N-7).
8.30 Vienam gale 

kablys.
9.00 NT žinios.
9.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. Lietuva, 
2016.

10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
13.00 Pakartok! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliaci-
ja iš Prienų.

19.00 Muzikinė romantinė 
drama „Šokis hip-
hopo ritmu. Viskas 
arba nieko“ (N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 Veiksmo f. 
„Kietas riešutėlis 
4.0“ (N-14).

1.00 Romantinė komedija 
„Ta nejauki akimirka“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

10.30 Noriu šio 
automobilio.

11.30 „Kai šaukia 
širdis“.

12.30 Pinigai iš 
nieko.

13.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

14.10 Siaubingi 
namai.

15.10 Romantinė 
komiška drama  
„Viki Kristina 
Barselona“ (N-7).

16.55 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

17.55 „Virtuvė“ (N-7).
18.25 Šeimos vakaras. 

„Didžioji  
skruzdėlyčių  
karalystė“.

20.00 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

21.00 Taylor Swift 
koncertas „Speak 
now World Tour 
live“. 2011 m.

23.20 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

23.50 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

0.50 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 21.00  „Dantonas“ 13.00  „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas varnas“

 1.45  „Vampyro 
  dienoraščiai“

 21.00  Taylor Swift 
  koncertas

 19.25  „Senjora“

TV PROGRAMAsausio14 d. 

 NTV Mir
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Kū-
dikio lūpomis. 8.00 „Naujametinė Senelio 
Šalčio kelionė“. 9.25 Pagrindinis kelias. 10.05 
Gyvas ir negyvas maistas. 11.00 Buto klausi-
mas. 12.00 Dvigubi standartai. 13.00, 15.20 
„Operatyvinė grupė 2“. 17.05 Tyrimą atliko. 
18.25 „78 paragrafas“. 20.05 „Voratinklis 9“. 
24.00 „Teisingas mentas 8“. 1.55 „Balsas“. 
Žvaigždės miuzikle „Didelės šalies balsai“. 
3.55 „Advokatas“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Polonija 24. 12.05 Polonijos 
pokalbis. 12.20 Sveika, Polonija. 13.10 „Tėvas 
Mateušas“. 14.05 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.05 
Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo taisykles. 
16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultūringieji 
PL. 18.00, 23.45 Lenkų@lenkų žodynas. 18.30 
TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50, 
7.05 Sakyk man, Maestro. 20.45, 2.45 Anima-
cinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 
3.45 „Ugniagesiai“. 22.40, 6.05 Stingas ir Ana 
Marija Jopek - koncertas. 0.20, 4.40 „Porno“. 
1.50 „M, kaip meilė“. 

 TV1000
7.00 „Visados kaip pirmą kartą“. 8.50 „Dru-
gio efektas“. 10.50 „Džeris Magvairas“. 13.20 
„Žaibiškas kerštas“. 15.10 „Lemiamas taškas“. 
17.20 „Kažkas naujo“. 19.10 „Prabudimai“. 
21.25 „Strečas“. 23.10 „Geriausia, ką turiu“. 

 DiscoVery 
7.25 Aukso karštinė. 8.15, 18.10 Įšalusio aukso 
prakeiksmas. 9.10 Aliaska. Paskutinė riba. 10.05 
Kovos dėl konteinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto 
karai. 11.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
12.40 Sandėlių karai. 15.25 Novatoriai. 16.20 Iš-
gyventi drauge. 17.15 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
19.05 Nuogi ir išsigandę. 20.00 Didžiausios pa-
saulio laivų statyklos. 21.00 Greiti ir triukšmingi. 
22.00 Nesėkmių garažas. 23.00 Gatvių lenktynės. 
24.00 Robotų kovos. 1.00 Katastrofa ant ratų. 

 TraVel
6.00, 11.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 16.00 Neįprastas maistas. 
10.00 Viešbučių verslas. 12.00, 20.00 Titani-
kas. Paslaptys muziejuje. 18.00, 1.00 Ginčai. 
Itališka jautiena. 21.00, 24.00 Endriu Zimernas 
Nešvilyje. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 23.00 
Nežinomos ekspedicijos. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 9.10, 19.15 
Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 8.15, 18.20, 22.00 
Teisingumas Teksaso valstijoje. 10.05 Lau-
kinės Indonezijos salos. 11.00, 21.05 Namai 
medžiuose. 11.55 Gorilų mokykla. 12.50, 0.45 
Bėganti su vilkais. 13.45 Laukinėje Iberijoje. 
14.40 Šiaurės Amerika. 15.35 Vilkiukų au-
ginimas. 16.30 Gyvenimas su vilkais. 17.25 
Pingvinai lėktuvu. 22.55 Aligatorių tramdytojai.  

 sPorT1
9.00, 22.30 NBA Action. Krepšinio lygos apž-
valga. 9.30, 22.45, 5.20 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
10.15 KOK World Series. Bušido kovos. 12.15 
NBA krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“ 
- San Antonijo „Spurs“. 2017-01-02. 14.25 
NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Memfio „Grizzlies“. 2016-12-31. 16.35 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. 18.35 Europos 
taurė. II etapas. Panevėžio „Lietkabelis“ - Ulmo 
„Ratiopharm“. 2017-01-11. 20.45 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Eindhoveno „PSV“ - 
Roterdamo „Excelsior“. 23.55 Tiesiogiai. NBA 
krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Naujojo Orle-
ano „Pelicans“. 2.40 NBA krepšinio lyga. Čika-
gos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 2017-01-08.

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Krepšinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Žal-
giris“. 8.55 Tiesioginė transliacija. Ledo ritulys. 
KHL. „Amur“ - Rygos „Dinamo“. 11.30 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - „Jokerit“. 13.30 Bok-
sas. 13.55 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
14.25 Tiesioginė transliacija. Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „West Bromwich“. 
16.30 Futbolas. Anglijos Premier lygos žur-
nalas. 16.55 Tiesioginė transliacija. Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. 19.00 Boksas. 19.25 Tie-
sioginė transliacija. Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Leicester“ - „Chelsea“. 21.30 Ledo ritulys. 
KHL. „Amur“ - Rygos „Dinamo“. 23.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „West 
Bromwich“. 1.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 

 eurosPorT
6.00, 16.45, 21.00, 0.30, 3.00 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 
7.00, 24.00, 2.30, 4.00 Dakaro ralis. 7.30, 10.30, 
22.45, 1.30 Tenisas. ATP turnyras Sidnėjuje. 
9.30 Tenisas. Australijos atvirasis čempionatas. 
12.30 Rogučių sportas. Pasaulio taurė. Latvi-
ja. 13.15, 4.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Šveicarija. 15.00, 21.45, 5.00 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Vokietija. 19.55, 23.55 Sporto 
naujienos. 20.00 Žiemos sporto apžvalga. 

 19.00  „Šokis hiphopo 
ritmu. Viskas arba nieko“
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 21.00  „Karas ir taika“   13.30  A.Grigorian 20.30   Panorama

 

 19.30   Žvaigždžių duetai 19.30  X Faktorius

 TV8
6.50 Kultūra+. 7.20 „Didvyrių draugužiai“. 8.15 
„Mano mažasis ponis“. 9.10 „Mažosios kerėto-
jos“. 9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.00 Aš - Lietuvos pilietis. 11.30 
Virtuvės istorijos. 12.00 Grožio mėnuo. 12.30 
Pasaulis pagal moteris. 13.00 Svajonių ūkis. 
13.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
(N-7). 14.00 „Rezidentai“ (N-7). 15.00 „Zoja Hart 
iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-
7). 17.00 Oliverio tvistas. 18.00 „Bruto ir Neto“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji anima-
cija. 21.00 Komedija „Vidurnakčio maskaradas“ 
(N-7). 22.40 Filmas šeimai „Skaityti, rašyti ir 
mylėti“ (N-7). 0.20 „Kurt Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Tauro ragas (N-7). 7.30 Nuo... Iki. 8.20 KK2 
(N-7). 10.30 Dviračio šou. 12.00 Valanda su 
Rūta. 13.40 Bus visko. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Beatos 
virtuvė. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 
„Alfa“ savaitė. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 
22.00 Valanda su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. 
24.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų k. 
0.30 Pagalbos skambutis (N-7). 1.20 Ne vienas 
kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 4.10 Dviračio šou. 

 PBK
6.00, 2.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.40 Sargybinis. 7.05 Vaikų klubas 7.50 Pa-
driki užrašai. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 
10.00 Vaikų klubas. 10.30 Fazenda. 11.30 Kas 
nori tapti milijonieriumi? 12.30 „Degalinės kara-
lienė“. 14.05 „Žiemos romanas“. 15.55 „Sėkmės 
džentelmenai!“ 18.00 Vienas prie vieno. Nauja-
metinė laida. 22.00 Laikas. 23.40 „Don Sezarius 
de Basanas“. 2.30 „Sėkmės džentelmenai!“ 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.15 Pats sau režisierius. 8.55 J.Petrosiano humoro 
laida. 9.20, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 Rytinis 
paštas. 10.55 „Naujaisiais metais draudžiama juok-
tis“. 13.20 „Poliarinė čiukčios diena“. 13.45 „Dau-
giau nei meilė“. 14.30 Absoliuti klausa. 15.15 Pės-
čiomis. 15.45 „Meilė ir jūra“. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 22.55 Šalies sargybinis. 

 Ren
7.50 Rusiškas vairavimas. 9.30 „V ir M“. 10.30 
Prajuokink komiką. 11.05 Tarptautinis juoko fes-
tivalis. „Jumorina. Sočis. Juoko karaliai“. 12.40-
17.20 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 22.00 „Gir-
tuokliavimo teorija“. 23.20 „Pačios baisiausios 
epidemijos“. 1.00 „Žvaigždžių drakonų kraujas“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.25 „Me-
lodijos iš atminties“. 8.25 Valgome namie! 
9.25 Pirmoji pavara. 10.20 Technikos stebu-
klai. 11.05 Sodininkų atsakas. 12.05 Vartotojų 
priežiūra. 13.05, 15.20 „Operatyvinė grupė 2“. 
17.05 Tyrimą atliko. 18.25 „78 paragrafas“. 
20.20 „Voratinklis 9“. 0.10 „Teisingas mentas 
8“. 2.05 „Advokatas“. 

 TV PolonIa
8.00, 15.20, 0.35 Pramoginė laida. 9.05 1200 
muziejų. 9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis 
ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Mio-
deku. 10.30 Grūdas. 11.00 Animacinis f. 11.20 
Petersburskio muzikinis šou. 11.50 „Žirafos 
ir raganosio viešbutis“. 12.55, 13.15 Tarp 
žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.45 Žiemos važiavimas. 14.00 Šv.Mišios. 
15.40 Filmas. 17.30 „Šeimynėlė.pl“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 
4.40 Akis į akį. 20.25, 2.25 Animaciniai f. 
21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.45, 3.45 
„Ranča“. 22.40, 5.20 „Joana“. 0.55 Įsimylėk 
Lenkijoje. 

 TV1000
10.55 „Prabudimai“. 13.10 „Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas“. 15.20 „Geras melas“. 17.20 
„Meilė trunka trejus metus“. 19.10 „Namas prie 
ežero“. 21.10 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. 23.20 
„Kol nenuėjau miegoti“. 1.10 „Sielonešė“. 

 DIscoVeRy 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.55 
Aukso karštinė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Brita-
nijoje. 13.35 Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 
15.25 Paskui klasikinius automobilius. 16.20 Per-
šviesti didžiuosius oro uostus. 17.15 Robotų kovos. 
18.10 Kaip tai pagaminta. 20.00 Aliaska. Šeima 
iš miško. 21.00, 2.50 Įveikti baimes su B.Grilsu. 
22.00, 3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Alkatrazas. 
Pabėgimas iš salos. 24.00, 5.20 Mirtinas laimikis. 
1.00 Vyro nuotykiai Sibire. 1.55 Upių pabaisos. 

 TRaVel
9.00 Neįprastas maistas. 10.00, 18.00 Viešbučių 
verslas. 11.00 Pilies paslaptys. 12.00, 20.00 Neži-
nomos ekspedicijos. 13.00, 24.00 Statybos Alias-
koje. 15.00 Namų medžiuose gyventojai. 16.00, 
1.00 Turto gelbėtojai. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 
19.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 22.00 Įdomiau-
sios kelionės motociklu. 23.00, 4.00 Titanikas. 

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai nindzės“.
8.00 „Ančiukų 

istorijos“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Animacinis f. 

„Septintasis  
nykštukas“.

12.45 Nuotykių komedija 
„Nepaprasta  
kelionė namo“.

14.20 Nuotykių f. 
„Grįžimas namo 2. 
Pasiklydę San 
Franciske“.

16.10 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. 

Lietuva. Tiesioginė 
transliacija  
(N-7).

22.30 Veiksmo trileris 
Džonas Vikas“ 
(N-14).

0.35 Trileris 
„Pašėlęs skrydis“ 
(N-14).

6.30 Animacinis f. 
„Tomas ir Džeris“.

6.55 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

7.20 Animacinis f. 
„Nickelodeon“ valan-
da. Harvis Biksas“.

7.45 Animacinis f. 
„Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės“.

8.10 Animacinis f. 
„Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.35 „Tomo ir
Džerio šou“.

9.00 Sveikatos ABC 
televitrina.

9.30 Romantinė komedija 
„Pelenės istorija“.

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

14.35 TV serialas 
„Didingasis amžius. 
Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

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

„Dingusi“ (N-14).
1.00 Veiksmo f. 

„Nepaprastas 
Žmogus-Voras“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Nacionalinė 

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Nauji Piterio 

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

čio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Erdvės. Pasaulio 

žavesys“.
13.00 „Stebuklingi metų 

laikai“. „Svalbardas“.
14.00 „Puaro“ (N-7).
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Romantinė drama 

„Protas ir jausmai“.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 Istorinė drama 

„Dantonas“ (subti-
truota, N-14).

6.35 Baltijos galiūnų čem-
pionato IV etapas. 
Rokiškis. 2016 m.

7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.30 „Amerikos 

mieliausieji“.
11.25 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“ (1).
13.30 Sveikinimų 

koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

17.55 „Paskutinis faras“ (1) 
(N-7).

19.00 Veiksmo f. 
„Dievo šar-
vai. Operacija 
„Kondoras“ (N-7).

21.00 „Karas ir taika“ 
(N-7).

22.35 Dakaras 2017. 
Savaitės apžvalga.

23.05 Dakaras 2017.
23.35 Drama „Pabėgėlė“ 

(N-14).
1.00 Veiksmo trileris 

„Nakties sargyba“ 
(N-14).

2.35 Siaubo f. 
„Vilkolakių  
medžiotoja“ (N-14).

7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 „Gyvenimo metodas“.

Dokumentinis fil-
mas apie vienuolį 
Bo Haeng Sunim 
(Kęstutį Marčiulyną).

10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.45 „Kartą Rostove...“ 

(N-7).
14.55 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0 laipsnių.
19.00 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Vera“ (N-7).
22.30 Žinios. Orai.
23.00 24/7.
24.00 „Pėdsakas“ (N-7).
1.50 „Vera“ (N-7).
3.20 Dokumentinis f. 

„Kalnų ežerai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Smalininkai. 1 d.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Amerikos svajonė - 

išsaugoti pasaulį“.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Mūzos Rubackytės 

rečitalis „Dvilypumas“.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 G.Puccini. „Madam 

Baterflai“. Koncertinis 
atlikimas. Dainuoja: 
A.Grigorian, M.Vituls-
kis, K.Smoriginas, 
I.Prudnikovaitė, 
R.Karpis ir kt. 
Groja LVSO, dir. 
G.Rinkevičius.

16.00 Stasio Povilaičio 
70-osioms gimimo 
metinėms. 2007 m.

18.15 „Barikadų vaikai“.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 „Brižit Bardo. Klaida“.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 Grupė „Z on A“.
23.15 ARTi.

 20.30  „Vera“
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sausio15 d.

 14.00  „Gali būti 
  triukšmo!“

 12.30  Crisso Angelo 
     iliuzijų pasaulis

 18.40    „Senojo Tilto 
    paslaptis“

 AnimAl PlAnet
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 21.05 Daktarė Dy. 
8.15, 18.20, 22.00 Namai medžiuose. 9.10, 20.10 
Laukinės Indonezijos salos. 10.05 Teisingumas 
Teksaso valstijoje. 11.00 Laukinių gyvūnų gel-
bėtojas. 11.55 Gorilų mokykla. 12.50, 0.45 Keisti 
sutvėrimai su N.Bakeriu. 19.15 Dr.Džefas. 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 5.49 Upių pabaisos. 

 SPort1
6.10 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Amster-
damo „Ajax“ - Eindhoveno „PSV“. 8.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - „Bar-
celona“. 9.40, 17.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo 
lyga. Eindhoveno „PSV“ - Roterdamo „Excelsior“. 
11.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Andoros „Morabanc“. 13.20 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 
Šiandien. 15.30 Tiesiogiai. Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. FC Zwolle - Amsterdamo „Ajax“. 
19.30 Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Tenerifės „Iberostar“ - Barcelona. 21.30 NBA Acti-
on. 22.00 Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Niujorko „Knicks“. 0.40 NBA krepšinio 
lyga. Milvokio „Bucks“ - Vašingono „Wizards“. 
2.50 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 4.50 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „Rio 
Natura Monbus“. 6.30 „Penktasis kėlinys“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 KHL. „Amur“ - Rygos „Dinamo“. 9.00 Angli-
jos Premier lyga. „Leicester“ - „Chelsea“. 10.50 
Anglijos Premier lyga. „Tottenham“ - „West 
Bromwich“. 12.40 Boksas. 13.25 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 14.25 Premier lygos apžvalga. 
15.25 Tiesioginė transliacija. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Manchester City“. 17.30 Bok-
sas. 17.55 Tiesioginė Transliacija. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester United“ - „Liverpool“. 
20.00 KHL. „Metallurg“ - „Torpedo“. 22.00 An-
glijos Premier lyga. „Everton“ - „Manchester 
City“. 23.50 Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Liverpool“. 1.40 Eurolyga. „Galatasa-
ray“ - „Žalgiris“. 3.30 Premier lygos apžvalga. 
5.00 KHL. „Metallurg“ - „Torpedo“. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 16.30, 1.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Lenkija. 7.00, 
0.30 Dakaro ralis. 7.30, 12.30, 15.30, 19.30 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 9.30, 13.15 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 
11.30, 14.15 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 18.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Italija. 19.55, 1.25 Sporto naujienos. 20.00 
Žiemos sporto apžvalga. 21.00 Angliškasis bi-
liardas. Didžioji Britanija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Laukinė Afrika“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai  
(N-7).

10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Sodo gyventojai“.
12.00 Silvijos itališki 

valgiai.
12.30 Merės Berės 

patiekalai.
13.10 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Pasisvėrę

ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
16.30 Nemarus kinas. 

Komedija 
„Smegenys“  
(N-7).

18.40 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

21.00 „Bekas. Mokėtojas“ 
(N-14).

22.40 Vesternas 
„Išganymas“  
(N-14).

0.20 „Didžiosios 
Britanijos“  
viešbutis“.

1.10 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.25 „Bekas. Monstras“ 
(N-14).

5.45 Teleparduotuvė.
6.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

7.00 Pakartok! (N-7).
8.30 Ekstremali žvejyba 

(N-7).
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties (N-7).
11.00 Nepaprastos lenkty-

nės (N-7).
12.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
12.30 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Pakartok! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 LKL rungtynės. 

Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Panevėžio „Lietka-
belis“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Nuotykių f. 
„Audros karys“ 
(N-7).

20.50 „6 kadrai“ (N-7).
21.00 Be stabdžių 

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

policijos darbo  
epizodai (N-14).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

10.30 „Elajus 
Stounas“ 
(N-7).

11.30 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

12.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

13.30 Klaipėdos 
patruliai  
(N-7).

14.00 Muzikinis 
dokumentinis f.  
„Gali būti  
triukšmo!“

15.50 „Kai šaukia 
širdis“.

16.50 Veiksmo 
nuotykių f.  
„Nibelungų  
lobio medžioklė“  
(N-7).

19.00 Siaubingi namai.
20.00 „Robinzonas 

Kruzas“  
(N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Babilonas“  
(N-7).

22.50 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

23.50 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

„AuDroS KArYS“
Nuotykių filmas. Vokietija, JAV, Jungtinė Karalystė. 2006.
Režisierius: Geoffrey Sax.
Vaidina: Alex Pettyfer, Mickey Rourke, Alicia Silverstone.

Aleksas yra paprastas paauglys, bet galiausiai yra priverstas surasti mįs-
lingomis aplinkybėmis pradingusį savo dėdę. Veikiai vaikinas supranta, 
kad visa jo vaikystė buvo įmantraus plano dalis, siekiant sukurti ypa-
tingą šnipą. Netrukus Aleksas gauna užduotį įminti painią mįslę ir iš 
mokyklinuko tampa ypatingu šnipu.

tV6
19.00

„DinGuSi“
mistiNė drama. JAV. 2014.
Režisierius: David Fincher.
Vaidina: Ben Affleck, Rosamund
Pike, Neil Patrick Harris.

Per savo penktąsias vestuvių me-
tines Nikas Danis praneša, kad 
dingo jo žmona Eimė. Spaudžiant 
policijai ir didėjant žiniasklaidos 
sujudimui, Niko tobulo sutuokti-
nio įvaizdis pradeda blėsti...

„iŠGAnYmAS“
VesterNas. Belgija, Danija, 
Didžioji Britanija, Pietų Afrika.
2014.
Režisierius: Kristian Levring.
Vaidina: Mads Mikkelsen, 
Eva Green, Jeffrey Dean Morgan.

Džonas septynerius metus sunkiai 
dirbo nederlingose Amerikos že-
mėse tam, kad sulaukęs iš Danijos 
atplaukusios žmonos ir sūnaus 
galėtų patogiai ir saugiai gyventi...

„DŽonAS ViKAS“
Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 
Kinija. 2014.
Režisierius: Chad Stahelski, 
David Leitch.
Vaidina: Keanu Reeves, 
Michael Nyqvist, Alfie Allen.

Džonas Vikas - samdomas žudikas 
metė šią veiklą, nes įsimylėjo vieną 
moterį. Deja, ji dėl sunkios ligos po 
kelerių metų mirė...

lnK
22.20

tV3
22.30

tV1
22.40

rekomenduoja
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6.25 Animacinis f. 
„Nuotykių metas“.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Sila. 

Kelias namo“.
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“.

14.25 TV serialas 
„Pažadėtoji“.

15.30 TV serialas „Itališka 
meilė“.

16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. Orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“.
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. Orai.
22.30 Trileris „Komandinis 

darbas“.
0.20 TV serialas „Raitelis 

be galvos“ (1).
1.20 TV serialas 

„Naujokė“.
2.15 Animacinis f. 

„Trapučio parkas“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.30 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir  
Svirplys“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.40 Bus visko.
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Gaudynės“ (N-14).
0.10 TV serialas 

„Mentalistas“  
(N-7).

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(1) (N-7).

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

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ .
10.00 „Ten, kur namai 1“.
10.45 Laisvės vėliavnešiai.
11.15 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
11.45 Savaitė.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. Sportas. 

Orai.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Dokumentinis f. 

„Juodoji naktis 
Paryžiuje“ .

23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Valdžios tvirtovė“.
0.35 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10  „Komisaras Reksas“

 21.30  „Laisvės kaina. 
            Savanoriai“

 20.00  „Apie mus 
     ir Kazlauskus“

 20.25   Nuo... Iki

Pirmadienis

"LAIMINGOJO KVAILIO VASARA"
Drama. Vokietija. 2003.
Režisierė: Gloria Behrens.
Vaidina: Katja Woywood, Jochen Horst, Katharina Schubert.

Neturtingas baikštokas rašytojas Polas išgyvena idėjų ir meilės badą. 
Leidėja spaudžia dėl naujos knygos, o dėl turtingesnio vyro jį palieka 
žmona. Polas išsikrausto į namelį kalnuose. Čia jis tikisi pradėti viską nuo 
pradžių. Per audrą nelauktai jį aplanko žavi moteris Stefi.

rekomenduoja

TV8
21.00

„GAUDYNĖS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Giorgio Serafini.
Vaidina: Dolph Lundgren, Vin-
nie Jones, Carly Pope.

Agentas Maksvelas kaip niekad turi 
daug darbo. Los Andželo pože-
miuose siaučia pavojingi narkotikų 
prekeiviai, vadovaujami Vincento 
Kamastros. Kai Maksvelas sustab-
do vieną svarbų gaujos sandėrį, 
kyla tikra sumaištis. Tuo labiausiai 
piktinasi korumpuotas detektyvas 
Reilis. Ar Maksvelas išardys užsiraiz-
giusį nusikaltėlių voratinklį?

„KOMANDINIS DARBAS“
Trileris. JAV. 2009.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, Me-
lissa Molinaro, Tristo Shopov.

Maskvoje labdaros renginyje kon-
certavusią Amerikos dainininkę Ve-
nus ir į jos koncertą atvykusį Rusijos 
prezidentą su dukromis pagrobia 
nuožmūs teroristai. Muzikantas 
Džo, šiaip jau pratęs prie būgnų, 
dabar turės griebtis rimtesnių gin-
klų, kad išvaduotų savo dainininkę 
ir Rusijos vadovą. Gelbėjimo ope-
racija pasirodys ne tokia paprasta.

„LEMTINGAS POSŪKIS 5“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Declan O’Brien.
Vaidina: Doug Bradley, Camilla 
Arfwedson, Simon Ginty.

Vakarų Virdžinijos miestelyje ren-
giama Helovino šventė. Į ją suguža 
minios maskaradiniais kostiumais 
apsirengusių dalyvių. Tačiau tikrų 
žmogėdrų šeima sužlugdo links-
mybes, kai jie patys pokštų ir vaišių 
paprašo iš grupelės atvykusių kole-
džo studentų.

LNK
22.15

TV3
22.30

TV6
23.00

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Komedija 
„Vidurnakčio maskaradas“ (N-7). 12.00 „Ap-
kabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Romantinė drama „Laimingojo kvailio vasara“ 
(N-7). 22.55 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.55 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.00 Autopilotas. 6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 
Pagalbos skambutis (N-7). 8.00 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 8.30 Bus visko. 9.30 Žinios. 10.30 
Nuo... Iki. 11.25 Savaitės kriminalai (N-7). 11.50 
Ne vienas kelyje. 12.25 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 12.55 Apie žūklę. 13.25 24 
valandos (N-7). 14.10 Pasienio sargyba (N-7). 
14.40 Bus visko. 15.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 
Info diena. 21.00 Info diena. Dienos komenta-
ras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Info diena. 24.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 7.00 Labas rytas. 9.25 
Gyvenk sveikai! 10.45 S.Šakūrovas. 11.45 Šian-
dien vakare. 12.00 Naujienos. 12.15 Šiandien 
vakare. 13.30 E.Radzinskis. 15.50 Vakaro nau-
jienos. 16.40, 3.25 Mados nuosprendis. 17.50 
„Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.45 Lietuvos laikas. Orų prognozė. 21.05 „Eu-
rologija. Baltijos kelias“. 21.30 „Graikė“. 23.30 
„Devyni mėnesiai“. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Ša-
manė“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minu-
čių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.55 „Saša gerasis, 
Saša piktasis“. 1.00 „Dovana“. 2.55 60 minučių. 

 REN
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemo-
nė. 9.30 „Šeimos dramos“. 11.25 Mums net ne-
sisapnavo. 14.20 „Gobšumas“. 15.20 „Kietuolis. 
Žaidimas iškrentant“. 17.20 Tinkama priemonė. 
18.20 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė va-
karienė. 21.25 „Juoko lyga“. 23.05 Paklydimų 
teritorija su Igoriu Prokopenka. 
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6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

7.35 „Tokia tarnyba“.
8.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
9.20 „Muchtaro sugrįži-

mas“.
10.15 „Kas žudikas?“.
11.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
12.10 „Prokurorų patikrini-

mas“.
13.15 „Muchtaro sugrįži-

mas“.
14.10 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“.
15.05 „Tokia tarnyba“.
15.55 „Prokurorų patikrini-

mas“.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“.
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
19.30 „Farų karai. 

Munduro garbė. I 
dalis“.

20.30 Farai.
21.00 „Visi vyrai - kiau-

lės... 2“.
21.30 Komedija „SOS, 

Kalėdų Seneli, arba 
Viskas išsipildys“.

23.15 Drama „Pabėgėlė“ 
(N-14).

0.50 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Pasaulis nuostabus.
8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Chiromantas“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

0.50 „Merginos iš 
Ukrainos“ (N-7).

1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje.

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. 

15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Dok. f. „Kaip atsiran-

da daiktai 6“.
16.45 Durys atsidaro. 

Viena istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė.
17.30 Amžininkai. 

Neprarastoji karta.  
18.15 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija 

„Susižadėję penke-
rius metus“ .

23.00 Durys atsidaro.
23.15 DW naujienos rusų 

k.
23.30 Dabar pasaulyje.

6.50 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

7.40 „Pasisvėrę ir laimin-
gi“.

8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Superauklė“.
10.45 „Ištark sudie“.
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“ (1).
13.30 „Mentalistė“.
14.30 „Skūbis Dū“.
15.00 Animacinis f. 

„Garfildas“.
15.40 Animacinis f. 

„Rožinė pantera“.
16.05 Animacnis f. 

„Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“.
20.00 „CSI. Niujorkas“.
21.00  „Detektyvas 

Kolambas. Ilsėkitės 
ramybėje, ponia 
Kolambo“.

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.25 „CSI. Niujorkas“.
2.10 „Mentalistė“.
3.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

3.45 Detektyvas „Bekas. 
Mokėtojas“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Praeities žvalgas 

(N-7).
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ (1) 

(N-7).
11.00 Aukščiausia pavara 

(1) (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“

 (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Detektyvas 

Bekstriomas  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 Siaubo f. „Lemtingas 

posūkis 5“ (S).
0.50 „Detektyvas 

Bekstriomas“ (N-7).
1.40 „Kaulai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

10.30 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

11.30 „Siaubingi 
namai“.

12.30 Pinigai iš 
nieko.

13.30 Fantastinė 
romantinė  
komedija 
„Vidurnaktis 
Paryžiuje“.

15.15 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

16.15 Romantinė 
komedija „Kai  
sutiksi aukštą  
tamsiaplaukį“  
(N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

19.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

20.00, 23.00 „Balticum TV“ 
žinios.

20.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

21.10 Kino akademija. 
„Pina“.

23.30 Romantinė 
komedija „Galingoji 
Afroditė“  
(N-14).

 20.15  Euromaxx 20.30  „Albanas“ 14.10  „Diagnozė - 
    žmogžudystė“

 12.30  Pinigai iš nieko 10.30   „Moderni šeima“ 1.25  „CSI. Niujorkas“

TV PROGRAMAsausio 16 d.

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05, 6.05 „Advokatas“. 7.05 „Muchtaro su-
grįžimas 2“. 9.20 „Brolija 2“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 13.00 
„Fokusininkas“. 15.25 „Sudaužytų žibintų gatvės 
11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Voratinklis 
9“. 20.40 „Teisingas mentas 8“. 22.45 Dienos 
apžvalga. 23.15 Pozdniakovas. 23.25 „Valstybinė 
apsauga“. 1.20 „Meškos grybšnis“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.10 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 
Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 Gyvoji istorija. 1920 m. šlovės lauke. 
12.35 Sakyk man, Maestro. 13.25, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Ranča“. 15.20 Akis į 
akį. 15.50 1200 muziejų. 16.20 Lenkų valgiai. 
16.40, 6.50 Bravo lenkų kalbai! 16.55 Zondas 
2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Kultūringieji PL. 20.45, 2.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 
„Manimi nesirūpink“. 22.50, 5.20 Polonija 24. 
23.10, 5.40 Polonijos pokalbis. 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 0.15 „Česlavas Nemenas“. 
1.15 Šokantis su gamta. 6.35 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
5.10 „Adelė ir mumijos paslaptis“. 7.10 „Eskoba-
ras. Kruvinas rojus“. 9.20 „Kol nenuėjau miegoti“ 
(N-14). 11.10 „Namas prie ežero“. 13.05 „Gol-
gota“. 14.55 „Sielonešė“. 17.10 „Adelė ir mu-
mijos paslaptis“. 19.10 „Keitas“. 21.00 „Mergina 
vandenyje“. 23.00 „Nenugalimas“. 1.25 „Drugio 
efektas“. 3.25 „Visados kaip pirmą kartą“. * Dis-
covery 6.10, 22.00, 3.40 Aliaska: šeima iš miško. 
7.00, 13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdir-
bimas. 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 5.20 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 14.30, 23.00, 1.55, 
4.30 Aukso karštinė. 17.15 Karai dėl bagažo. 
21.00, 2.50 Lobių ieškotojai. Gyvačių sala. 24.00 
Jukono vyrai. 1.00 Įšalusio aukso prakeiksmas. 

 TraVel
6.00, 23.00, 4.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 12.00, 2.00 Nežino-
ma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
24.00, 5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00, 
3.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00 Mieliausi 
Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 Lau-
kinių gyvūnų gelbėtojas. 9.10, 20.10, 3.25 Keisti 
sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Gorilų mo-
kykla. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 
Dr. Džefas. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Daktarė Dy. 

 SPorT1
6.00 Vitorijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 
2017-01-03. 7.45, 21.00 Toronto „Raptors“ 
- Niujorko „Knicks“. Vakar. 9.55, 18.50 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 10.55 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 12.55 „Barcelona“ - „Valencia“. 
2016-12-27. 14.40 Milvokio „Bucks“ - Va-
šingono „Wizards“ 2017-01-08. 16.50 KOK 
World Series. Moldova 2016. 19.30 Road 
to Glory. Kovinio sporto žurnalas. 20.00 Pa-
saulio galiūnų čempionatas. Premjera. 23.10 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Andoros „Morabanc“. 2016-01-08. 
0.55 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az 
Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-
11. 2.55 NBA krepšinio lyga. Niujorko „Knicks“ 
- Bostono „Celtics“. 2016-12-25.  

 ViaSaT SPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ever-
ton“ - „Manchester City“. 8.50, 20.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Manchester United“ 
- „Liverpool“. 10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Ga-
latasaray“ - „Žalgiris“. 12.30 Futbolas. Premier 
lygos apžvalga. 13.25 Tiesioginė transliacija. 
Ledo ritulys. KHL. „Red Star“ - Rygos „Dina-
mo“. 16.00, 1.40 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ 
- Minsko „Dinamo“. 18.00, 5.00 Ledo ritulys. 
KHL. „Amur“ - „Jokerit“. 21.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Real“ - „Maccabi“. 23.40 Ledo ritulys. 
KHL. „Red Star“ - Rygos „Dinamo“. 

 euroSPorT
8.05, 10.15, 17.45, 0.45, 2.00 Tenisas. Aus-
tralijos atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15, 
1.30 Teniso apžvalga. 15.45, 20.00 Tenisas. 
16.45 Jojimas. Šveicarija. 20.50, 0.25 Sporto 
naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 0.30 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 21.00   „Visi vyrai - 
    kiaulės... 2“

 18.30  Krepšinis  19.00  Krepšinis 17.10  Klauskite daktaro 11.40   24 valandos 20.00  Prieš srovę

TV8
6.50 TV Pagalba. 8.35 „Mažosios kerėtojos“. 9.05 
Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Lai-
mingojo kvailio vasara“. 12.00 „Apkabink mane“. 
13.00, 18.00 „Žiemos saulė“. 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Ap-
kabink mane“.  20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Premjera! Romantinė drama „Kita Eva“. 

Info TV
6.30, 17.00, 21.00, 22.00, 0.30 Info diena. 10.30 
KK2. 11.15 Bus visko. 12.05, 14.45, 21.30 
Dviračio šou. 12.30 Tauro ragas. 13.00 24 
valandos. 13.45 Autopilotas. 14.10 Ne vienas 
kelyje. 15.10 Pagalbos skambutis. 16.00 Yra, 
kaip yra. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų k.  

PBK
6.00, 0.20 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 
6.35 Vaikų klubas: animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.25 Gyvenk sveikai! 10.45, 12.20, 21.05 „Grai-
kė“. 12.00 Naujienos. 12.50 Kartu su visais“. 
13.50, 2.10 Mados nuosprendis. 14.50 „Apie 
meilę“. 15.55 Vakaro naujienos. 16.50 Vyriš-
ka/Moteriška. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. Orų 
prognozė. 23.00 „Devyni mėnesiai“. 

RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Ša-
manė“. 16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minu-
čių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.55 „Saša gerasis, 
Saša piktasis“. 

Ren
6.50 „Bernardas“. 6.55 „Afro maskvietis“. 7.45, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.40 Tinkama prie-
monė. 9.35, 18.25 „Šeimos dramos“. 11.30 
Mums net nesisapnavo. 14.25 „Gobšumas“. 
15.25 „Kietuolis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 
Tinkama priemonė. 21.25 Geriausias šefas. 24.00 
Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka. 

nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05, 6.05 „Advokatas“. 7.05 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Brolija 2“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
13.05, 1.05 Susitikimo vieta. 15.25 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Voratinklis 9“. 20.40 „Teisingas mentas 
9“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė 
apsauga“. 3.05 Buto klausimas. 

TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55 Įsimylėk Len-
kijoje. 8.30, 17.55, 2.15 Mažieji pasauliečiai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 
13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55 „Laimės spalvos“. 14.25 
„Ugniagesiai“. 2 15.20 „Česlavas Nemenas“. 
16.25 Įsimylėk Lenkijoje. 16.55 Zondas 2. 
17.30, 1.45 „Galerija“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50, 2.10 Lenkija su Miodeku. 18.55 Sekma-
dienis su... 19.40 Prie Tatrų. 20.25 Istorijos 
aktualijos. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas 
Mateušas“. 0.15 Pramoginė laida. 0.45 Kažkas 
matė, kažkas žino. 1.15 1200 muziejų. 6.40 
Prie Nemuno. 6.55 Dienos receptas. 4.45 
„Laimės spalvos“. 5.10 Lenkija su Miodeku

V1000
 5.10 „Džeris Magvairas“ (N-7). 7.30 „Mergina 
vandenyje“. 9.20 „Nenugalimas“. 11.35 „Kei-
tas“. 13.15 „Visados kaip pirmą kartą“. 14.55 
„Drugio efektas“. 16.50 „Džeris Magvairas“ 
(N-7). 19.10 „Gimęs liepos ketvirtąją“ (N-14). 
23.30 „Veronika ryžtasi mirti“. 1.30 „Geriausia, 
ką turiu“. 3.30 „Strečas“ (N-14). 

DIscoVeRy 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 
13.35 Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 
8.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10Sandėlių karai. 
Kanada. 9.35 Likviduotojas. 10.05 Sunkvežimių 
vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 Greiti 
ir triukšmingi. 12.40 Automobilių perparda-
vinėtojai. 14.30, 22.00 Aukso karštinė. 17.15 
Karai dėl bagažo. 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 18.40 Likvi-
duotojas. 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
21.00 Mirtinas laimikis. 23.00, 4.30 Vis dar 
gyvas. 24.00 Novatoriai. 1.00 Jukono vyrai. 
1.55 Aliaskos pakraštys. 2.50 Mirtinas laimikis. 
3.40 Aukso karštinė. 5.20 Automobilių perpar-
davinėtojai

TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių vers-
las. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 21.30 Naujo būsto 
paieška. 22.00, 3.00 Endriu Zimernas Našvilyje. 
23.00, 4.00 Ginčai. Itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ .
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Rezidentai“ (N-7).
8.25 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

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

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

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

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

„Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka 

meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 Romantinė drama 

„Romeo ir Džiuljeta“.
0.55 TV serialas „Raitelis 

be galvos“ (N-14).
1.45 TV serialas 

„Naujokė“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
7.30 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
11.40 24 valandos (N-7).
12.45 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės 

(N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Nuotykių f. „Laiko 

įkaitai“ (N-7).
0.25 TV serialas 

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

(N-7).
2.05 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 1“.
10.50 Stilius.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Dok. f. „Juodoji nak-

tis Paryžiuje“.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai 1“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. 
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Nemunu per 
Lietuvą“. 

22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 „Da Vinčio demonai 2“.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ .
8.25 „Farų karai“ (N-7).
9.20 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.15 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

11.15 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

12.10 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

13.15 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.10 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (N-7).
15.05 „Tokia tarnyba“ .
15.55 „Prokurorų patikrini-

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

gatvės“ (N-7).
19.30 „Farų karai. Munduro 

garbė. II dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“ .
21.30 „Trise valtimi arba 

be irklo“ (N-7).
23.25 Komedija „SOS, 

Kalėdų Seneli, arba 
Viskas išsipildys“ .

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

1.50 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (N-14).

2.35 „Penktoji pavara“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dok. f. „Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Žinios. Orai.
18.20 Gyvenk krepšiniu!
18.30 Europos taurė 

2016/17. Žemutinio 
Naugardo „Nižnij 
Novgorod“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“.

20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
0.50 „Merginos iš 

Ukrainos“ (N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
3.45 „Vandens žiurkės“.
4.30 „Miestelio patruliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 Amžininkai. 

Neprarastoji karta.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 Dok.f. „Kaip atsiran-

da daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 „Vilniaus festivalis 

2016“
14.35 Kino legendos. Dok. f. 

„Brižit Bardo. Klaida“.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Dok. f. „Kaip atsiran-

da daiktai 6“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Dok.f. „Apokalipsė. 

Pirmasis pasaulinis 
karas“. 

18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.

18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Utenos 
„Juventus“ - „KK 
Mornar“. Transliacija 
iš Utenos.

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Romantinė drama 

„Protas ir jausmai“ .
0.30 DW naujienos rusų k.
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sausio 17 d.

 20.30  Noriu šio 
    automobilio

 9.00  Tavo augintinis 21.00   „Detektyvas   
    Kolambas“

AnimAl PlAnet
6.36 Floridos puma naktį. 7.25, 11.00 Mieliausi 
Amerikos naminiai gyvūnėliai. 8.15, 12.50 Dak-
tarė Dy. 9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariu-
mų verslas. 11.55, 0.45 Gorilų mokykla. 12.20, 
1.10 Šimpanzė. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 Upių pabaisos. 
17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 18.20, 22.00, 
1.40, 5.49 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

SPort1
7.05, 9.30, 23.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lygos apžvalga. 7.50 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Barcelona. 
10.00 NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ 
- Oklando „Warriors“. 12.10 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 14.10 Olandijos „Eredivisie“ fut-
bolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno 
„PSV“. 16.10 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Murcia“ - „Valencia“ 17.50 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 
20.00 Čempionai LT. Grappling Šakiai 2016. 5 
laida. Premjera. 20.30 Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lyga. Tenerifės „Iberostar“ - Barcelona. 
22.15 Čempionai LT. Golfas. 24.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ 
- Eindhoveno „PSV“. 2.00 KOK World Series.  

ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Lei-
cester“ - „Chelsea“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Tottenham“ - „West Bromwich“. 
10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Baskonia“. 12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Barce-
lona“ - „Olympiacos“. 14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“  - „Li-
verpool“. 16.10 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Manchester United“ - „Reading“. 18.00 Fut-
bolas. Anglijos FA taurė. „Preston North End“ 
- „Arsenal“. 19.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Liverpool“ - „Plymouth“. 21.40 Tiesioginė 
transliacija. Futbolas. Anglijos FA taurės rung-
tynės. 23.45 Ledo ritulys. KHL. „Red Star“ 
- Rygos „Dinamo“. 1.45 Futbolas. Anglijos 
FA taurės rungtynės. 3.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lygos žurnalas. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Admiral“ - Minsko „Dinamo“. 

euroSPort
 8.05, 10.15, 16.45, 0.35 Tenisas. Australi-
jos atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15 Teniso 
apžvalga. 15.45, 20.00 Tenisas. 20.50 Sporto 
naujienos. 21.00 Angliškasis biliardas. Didžioji 
Britanija. 0.25 Sporto naujienos. 1.30 Teniso 
apžvalga. 2.00 Tenisas. Australijos atvirasis 
čempionatas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.40 „Pasisvėrę ir laimingi“.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.30 „Skūbis Dū. 

Paslapčių biuras“.
15.00  „Garfildas“.
15.40 Animacinis f. „Rožinė 

pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“.
20.00 „CSI. Niujorkas“.
21.00 Detektyvas 

„Detektyvas 
Kolambas. Mirtinas 
vainikėlis“ (N-7).

22.55 „Meilė ir bausmė“.
0.40 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.30 „CSI. Niujorkas“.
2.15 „Mentalistė“ (N-7).
3.10 „Daktaras Ozas. 
3.55 Detektyvas 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

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

(1) (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Komedija „Dešimt 

jardų“ (N-7).
0.05 „Rezidentai“ 

(N-7).
1.10 „Detektyvas 

Bekstriomas“  
(N-7).

2.00 „CSI kriminalistai“ 
(1) (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

10.10 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

11.10 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.40 „Robinzonas
 Kruzas“  
(N-7).

12.40 Kriminalinis trileris 
„Kaukolės“  
(N-7).

14.35 „Siaubingi namai“.
15.35 Komedija 

„Kai kas dar“  
(N-7).

17.30 Pinigai iš nieko.
18.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
19.30 Klaipėdos 

patruliai  
(N-7).

20.00, 22.30 Balticum 
TV žinios.

20.30 Noriu šio 
automobilio.

21.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

23.00 „Kai šaukia 
širdis“.

24.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

0.30 „Dikensiada“ 
(N-7).

„KitA eVA“
Romantinė dRama. Vokietija. 2003.
Režisierė: Gloria Behrens.
Vaidina: Sonsee Neu, Gunther Maria Halmer, Gunther Schramm.

Du broliai - Francas ir Klausas - mėgaujasi pensija savo ūkyje prie vaiz-
dingo ežero. Pagyvenusių vyrų įprastą kasdienybę sudrumsčia netikėta 
viešnia - jauna mergina Eva, tvirtinanti, kad ji yra Franco sūnaus buvusi 
žmona. Tik brolių namų tvarkytoja Alma nusiteikusi skeptiškai - moteris 
bando išsiaiškinti, ar Eva tikrai sako tiesą.

tV8
21.00

rekomenduoja

„triSe VAltimi,  
ArBA Be irKlo“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Steven Brill.
Vaidina: Matthew Price, And-
rew Hampton, Antony Starr.

Nuo vaikystės draugavo keturi 
vaikinai, tačiau vienas jų mirė. 
Slėptuvėje ant medžio jie randa 
draugo nubraižytą žemėlapį, kur 
pažymėta ypatinga vieta...

„lAiKo ĮKAitAi“
nuotyKių filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: Paul Walker, Gerard
Butler, Frances O’Connor.

Profesoriaus vadovaujama archeo-
logų grupė tyrinėja XIV a. Pran-
cūzijos pilies griuvėsius. Tai sena 
profesoriaus svajonė. Griuvėsių 
požemiuose aptinkama patalpa, 
kuri buvo užrakinta net 600 me-
tų. Tyrinėtojai galėjo tikėtis visko...

„DeŠimt JArDŲ“
Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Howard Deutch.
Vaidina: Bruce Willis, Matthew
Perry, Amanda Peet.

Buvusio kaimyno Ozo dėka insce-
nizavęs savo mirtį, buvęs samdo-
mas žudikas Džimis gyvena ramų 
gyvenimą. Staiga ant namų slenks-
čio išdygsta Ozas ir prašo padėti iš-
gelbėti jo žmoną iš mafijos nagų...  

BtV
21.30

tV6
22.00

lnK
22.15
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 Animacinis f. 

„Simpsonai“ (N-7).
7.55  „Rezidentai“ (N-7).
8.25 „Bruto ir Neto“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

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

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

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (N-7).

14.25 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka 

meilė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.25 Vikingų loto.
22.30 Komedija „Darbo 

vakarėlis“ (N-14).
0.15 TV serialas „Raitelis 

be galvos“ (N-14).
1.15 „Naujokė“ (N-7).

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Tomo ir Džerio 
pasakos“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

9.50 24 valandos (N-7).
10.35 Yra, kaip yra (N-7).
12.45 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Tik nesijuok (N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Laikrodinis mecha-
nizmas“ (N-14).

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

1.00 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas 

„Komisaras Reksas“ 
(N-7).

10.00 TV serialas „Ten, kur 
namai 1“ (N-7).

10.50 Emigrantai.
11.45 Nacionalinė eks-

pedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. Ved. 
A.Bumblauskas.

12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien (su vertimu 

į gestų k.). Sportas. 
Orai.

19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Istorinė drama 

„Pinigai ir galia“.  
1 s. (N-7).

 11.45   Nacionalinė 
    ekspedicija

 13.30   „Simpsonai“

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romanti-
nė drama „Kita Eva“ (N-7). 12.00 „Apkabink 
mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Oli-
verio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ (N-7). 
18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 Premjera! 
Drama „Kanados svajonė. Viskas iš pradžių“ 
(N-7). 22.50 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.50 Eks-
tremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Do-
kumentinis f. „Aukso vilnos paieškos“. 12.10 
Dviračio šou. 12.35 Ne vienas kelyje. 13.10 
24 valandos (N-7). 13.55 Beatos virtuvė. 14.50 
Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30 Info diena.

 

 PBK
7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.45, 
12.20 „Graikė“. 12.00 Naujienos. 12.40 Kartu 
su visais. 13.40, 2.10 Mados nuosprendis. 
14.45 „Apie meilę“. 15.50 Vakaro naujienos. 
16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos 
laikas. Orų prognozė. 21.05 „Graikė“. 23.00 
„Devyni mėnesiai“. 24.00 Nakties naujienos.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
9.00 Apie tai, kas svarbiausia. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 „Vasilisa“. 13.40 
Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Šamanė“. 16.40 Tie-
sioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Skli-
fosovskis“. 22.55 „Saša gerasis, Saša piktasis“. 
1.00 „Dovana“. 2.55 60 minučių. 

 Ren
7.40 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama prie-
monė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.30 Mums net 
nesisapnavo. 14.30 „Gobšumas“. 15.30 „Kietuo-
lis. Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė 
vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 22.25 
„Fantastika su grifu „Slaptai“. 23.20 Paklydimų 
teritorija su Igoriu Prokopenka.

 19.30   KK2

„KanaDoS SVajonĖ. VISKaS IŠ PRaDŽIŲ“
Drama. Vokietija. 2016. 
Režisierius: Michael Wenning. 
Vaidina: Katja Weitzenbock, Sonja Gerhardt, Robert Seeliger. 

Ričardo palikimas sukelia daug chaoso. Savo žavingą namelį Kanadoje, 
netoli vaizdingos įlankos, jis lygiomis dalimis palieka trims savo atža-
loms - sūnui pražuvėliui Eidrianui, jo dukrai ir savo anūkei Karen bei 
dukteriai, žymiai šefei Airis. Ši giminė niekad negalėjo pasigirti labai 
artimu ryšiu, tad ir dabar kiekvienas jau kurpia savo planą.

rekomenduoja

TV8
21.00

„TĖVUKŲ SKYRYBoS“
KomeDija. JAV. 2013. 
Režisierius: Stu Zicherman. 
Vaidina: Adam Scott, Richard
Jenkins, Catherine Ohara. 

Šeimos sūnus Karteris yra suaugęs 
vyras. Jau 15 metų jis stebi, kaip 
kariauja jo išsiskyrę tėvai. Karteris 
yra klestintis verslininkas ir turi ža-
vingą merginą. Netikėtai jaunes-
nis jo brolis praneša, kad ruošiasi 
tuoktis. Vyro pasaulis apsiverčia 
aukštyn kojomis, kai jis sužino, 
kad dėl vestuvių ceremonijos 
turės sutaikyti išsiskyrusius tėvus. 

„GalInGaSIS STenaS“
KomeDija. JAV. 2007. 
Režisierius: Rob Schneider.
Vaidina: Rob Schneider, David
Carradine, Jennifer Morrison.

Stenas visą gyvenimą pelnėsi suk-
čiaudamas ir viliodamas pinigus 
iš patiklių ir kvailų žmonių. Tačiau 
vieną dieną sėkmė jį apleido. Ste-
nas buvo sučiuptas nusikaltimo 
vietoje. Paliegėlis išsigąsta suži-
nojęs, kad teks sėsti į kalėjimą. Jis 
samdo paslaptingą kovos menų 
meistrą, kad galėtų kalėjime ap-
siginti nuo kalinių.

„DaRBo VaKaRĖlIS“
KomeDija. Rusija. 2014. 
Režisierius: Oleg Asadulin. 
Vaidina: Roman Garejev, Irina 
Gavra, Ksenija Sobčak.

Igoris - vyriausiasis baldų salono 
vadybininkas, svajojantis apie pa-
aukštinimą. Deja, gražiausios viltys 
greitai suduš, kai po darbo vakarė-
lio salone jis ras didžiulę netvarką. 
Kolegos sako, kad jiems išeinant 
viskas buvo tvarkinga. Tokie pa-
siaiškinimai netenkina Igorio.

BTV
21.30

TV6
22.00

TV3
22.30

trečiadienis
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“.

7.35 „Tokia tarnyba“.
8.25 „Farų karai“ (N-7).
9.20 TV serialas „Šuo“.
10.20 Mistinės istorijos.
11.15 TV serialas 

„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

12.10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (N-7).

13.15  „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

15.05 „Tokia tarnyba“.
15.55 „Prokurorų patikrini-

mas“ (N-7).
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 TV serialas 

„Sudužusių žibintų 
gatvės“ (N-7).

19.30 TV serialas „Farų 
karai. Munduro 
garbė. III dalis“.

20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Komedija „Tėvukų 

skyrybos“ (N-14).
23.10 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi arba 
be irklo“ (N-7).

0.55 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Chiromantas“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

0.50 „Chiromantas“ 
(N-7).

1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.

6.00 LR himnas.
6.05 Skambantys pasauliai.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 „Apokalipsė. Pirmasis 

pasaulinis karas“. 5 d. 
„Išsivadavimas“.

13.05 Septynios Kauno 
dienos.

13.35 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

14.05 Mažesnieji broliai. 
14.35 Nerimo mintys. 
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda daik-

tai 6“.
16.50 Vilniaus albumas.
17.05 Trembita.
17.30 „Planetų gidas“. 6 d. 

„Plutonas ir toliau už 
jo“ (subtitruota).

18.25 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „BC 
Ventspils“.

21.00 Elito kinas. Karinė 
drama „Broliai“.

22.40 Poezija. 
22.45 Stambiu planu.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

7.40 Pagaminta Italijoje.
8.05 Merės Berės patieka-

lai (1).
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Superauklė“ (N-7).
10.45 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.30 Animacinis f. 

„Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras“.

15.00 Animacinis f. 
„Garfildas“.

15.40 Animacinis f. 
„Rožinė pantera“.

16.05 Animacinis f. 
„Įspūdingasis 
Žmogus-voras“.

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.55 „Širdele mano“.
20.00 „CSI. Niujorkas“ 

(N-7).
21.00 Detektyvas 

„Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė 
Malibu“ (N-7).

22.50 „Meilė ir bausmė“.
0.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

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

mokyklų  
žaidynės. Lietuva, 
2016.

10.30 „Moderni šeima“ 
(N-7).

11.00 Aukščiausia 
pavara (N-7).

12.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

13.30 „Rezidentai“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 Drama „Aferistas“ 

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Veiksmo 

komedija  
„Galingasis Stenas“ 
(N-14).

0.10 „Rezidentai“ (N-7).
1.15 „Aferistas“ (1) 

(N-7).
2.10 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Noriu šio 
automobilio.

10.30 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

11.30 „Geras patarimas“ 
(N-7).

13.10 „Kai šaukia 
širdis“.

14.10 „Dikensiada“ 
(N-7).

14.50 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

15.50 „Broukenvudo 
paslaptys“ 
(N-7).

17.30 „Siaubingi 
namai“.

18.30 „Virtuvė“ (N-7).
19.00 „Pasaulio 

ekstremaliausi“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 Klaipėdos 

patruliai (N-7).
21.00 Pinigai iš 

nieko.
22.00 „Į pasaulio 

kraštą“ (N-7).
23.00 Balticum TV

žinios.
23.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
0.30 „Robinzonas 

Kruzas“ (N-7).

 15.30  „Meilė kaip 
  mėnulis“

 18.40   Lietuva tiesiogiai 17.00  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 15.50   „Broukenvudo  
 paslaptys“

 17.00   „Kobra 11“ 6.50   Daktaras Ozas

TV PROGRAMA

 NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05, 6.05 „Advokatas“. 7.05 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Brolija 2“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.25 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.25 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Voratinklis 9“. 20.40 „Teisingas mentas 
9“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė 
apsauga“. 1.05 Susitikimo vieta. 3.10 Sodinin-
kų atsakas. 4.10 „Poetas Petruška“. 

 TV PoloNia
7.05 „Tėvas Mateušas“. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.30, 2.15 ABC viską žino. 8.45, 18.05, 2.30 
Mano žvėrynas. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 
5.40 Polonijos pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 
Sveika, Polonija. 13.25, 18.20, 4.35 Trum-
pa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Manimi nesirūpink“. 
15.25, 0.15 „Mūsų ir jūsų laisvės veidai“. 
16.25 Šokantis su gamta. 16.55 Astronariumas. 
Meteoritai. 17.30, 1.45 „Galerija“. 17.55 Knygų 
kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Baltijos jūra. 
19.25, 1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“.

 TV1000
5.10 „Prabudimai“ (N-7). 7.25 „23.14“. 8.55 
„Veronika ryžtasi mirti“. 10.45 „Gimęs lie-
pos ketvirtąją“ (N-14). 13.15 „Strečas“ (N-14). 
14.55 „Geriausia, ką turiu“. 16.55 „Prabudimai“ 
(N-7). 19.10 „Godzila“ (N-7). 21.40 „Atsiskyrė-
lis“ (N-14). 23.25 „Ten, kur širdis“. 

 DiscoVery
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 San-
dėlių karai. Kanada. 9.35, 18.40 Likviduotojas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 1.05, 5.20 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Nesėkmių garažas. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 21.00 Paskui klasikinius automobilius. 
23.00 Plieniniai žirgai. 24.00 Gatvių lenktynės. 

 TraVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00, 22.00 Viešbučių 
verslas. 12.00  Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 23.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
 7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gy-
vūnėliai. 8.15, 12.50 Teisingumas Teksaso 
valstijoje. 9.10, 14.40, 20.10 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Šimpanzė. 13.45, 22.55 
Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Upių pa-
baisos. 17.25, 21.05 Laukinių gyvūnų gelbėji-
mas. 18.20, 22.00 Baseinų meistras. 

 sPorT1
 6.40 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Ma-
drido „Real“ - Andoros „Morabanc“. 8.20 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. FC Zwol-
le  - Amsterdamo „Ajax“. 10.20 NBA krep-
šinio lyga. Klivlando „Cavaliers“ - Oklando 
„Warriors“. 12.30 „Penktasis kėlinys“. 13.10 
Europos taurė. II etapas. Maskvos „Chim-
ki“ - Panevėžio „Lietkabelis“. 14.55 Road to 
Glory. Kovinio sporto žurnalas. 15.25 NBA 
krepšinio lyga. NBA. Atlantos „Hawks“ - San 
Antonijo „Spurs“. 17.35 „Penktasis kėlinys“. 
18.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Penkiolikta laida. 19.00 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. FC Zwolle - Amsterdamo „Ajax“. 
21.00 Europos taurė. II etapas. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 23.00 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Andoros „Morabanc“.

 ViasaT sPorT BalTic
 7.00, 14.05, 1.45 Futbolas. Anglijos FA tau-
rės rungtynės. 8.50 Ledo ritulys. KHL. „Red 
Star“ - Rygos „Dinamo“. 11.00 Ledo ritulys. 
Pasaulio jaunimo čempionatas. Finalas. 2017 
Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo čempiona-
tas. Finalas. 15.55 Tiesioginė transliacija. 
Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Avangard“. 
18.25 Tiesioginė transliacija. Ledo ritulys. 
KHL. Maskvos „Dinamo“ - CSKA. 21.00 Bok-
sas. 21.40 Tiesioginė transliacija. Futbolas. 
Anglijos FA taurės rungtynės. 23.45 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Avangard“. 3.35 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 
5.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
CSKA. 

 eurosPorT
 8.05, 10.15, 16.45, 0.35, 2.00 Tenisas. Austra-
lijos atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15, 1.30 
Teniso apžvalga. 15.45, 20.00 Tenisas. 20.50, 
0.25 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis bi-
liardas. Didžioji Britanija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 18.00   Info diena  18.00  Reporteris  16.25   „Kaip atsiranda   
    daiktai“

 21.30  Lietuvos patriotai 19.30  Valanda su Rūta 21.00  „Bruto ir Neto“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Drama 
„Kanados svajonė. Viskas iš pradžių“ (N-7). 
12.00 „Apkabink mane“ (N-7). 13.00 „Žiemos 
saulė“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
16.00 Oliverio tvistas. 17.00 „Apkabink mane“ 
(N-7). 18.00 „Žiemos saulė“ (N-7). 20.00 Ką 
pasakė Kakė Makė? 20.15 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Komedija „Nuotakos 
tėvas 2“ (N-7). 23.05 „Žiemos saulė“ (N-7). 
1.05 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pagal-
bos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 12.40 
Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Dokumentinis f. „Aukso vilnos paieškos“. 14.50 
Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 16.00 Yra, kaip 
yra (N-7). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena. 
Dienos komentaras. 21.30 Dviračio šou. 22.00 
Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 Vaikų klubas. 7.00 
Labas rytas. 9.25 Gyvenk sveikai! 10.40, 12.20 
„Graikė“. 12.00 Naujienos. 12.45 Kartu su visais. 
13.45, 2.00 Mados nuosprendis. 14.45 „Apie 
meilę“. 15.50 Vakaro naujienos 16.45 Vyriš-
ka/Moteriška. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.45 Lietuvos laikas. 21.05 
„Brangi laida“. 21.20 „Graikė“. 23.20 „Devyni 
mėnesiai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.45 Žinios. 10.55 „Vasilisa“. 13.40 
Gyvenimo taisyklės. 14.05 „Šamanė“. 16.40 Tie-
sioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Skli-
fosovskis“. 22.55 „Saša gerasis, Saša piktasis“. 

 Ren
7.55 Kviestinė vakarienė. 8.50 Tinkama priemo-
nė. 9.50 „Šeimos dramos“. 11.45 Mums net ne-
sisapnavo. 14.35 „Gobšumas“. 15.30 „Kietuolis. 
Žaidimas iškrentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 
18.25 „Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.25 A.Čapman paslaptys. 22.20 „Kos-
minių istorijų diena“. 23.15 Paklydimų teritorija 
su Igoriu Prokopenka.. 

 nTV MIR
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šian-
dien. 5.05, 6.05 „Advokatas“. 7.05 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Brolija 2“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.30 Ypatingas įvykis. Apžval-
ga. 13.00 Susitikimo vieta. 15.25 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 
18.50 „Voratinklis 9“. 20.40 „Teisingas mentas 
8“. 22.45 Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė 
apsauga“. 1.00 Susitikimo vieta.  

 TV PolonIa
8.00 Rytų studija. 8.30 Lenkijos gamtos lobiai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 
5.20 Polonija 24. 12.25, 23.10, 5.40 Polonijos 
pokalbis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Poloni-
ja. 13.25, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo egza-
minas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 Miško istorijos. 
17.00 Kai tai veikia. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lobiai. 18.30 
TV ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 Gyvoji 
istorija. 1920 m. šlovės lauke. 20.25 Kultūros 
informacija. 20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 
3.00 Žinios. Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komi-
saras Aleksas“. 

 TV1000
7.00 „Atsiskyrėlis“ (N-14). 8.45 „Ten, kur šir-
dis“. 10.55 „Godzila“ (N-7). 13.25 „Eskobaras. 
Kruvinas rojus“. 15.35 „Kol nenuėjau miego-
ti“ (N-14). 17.20 „Namas prie ežero“. 19.10 
„Pikčiausias žmogus Brukline“ (N-7). 20.55 
„Monstras“. 22.55 „Ji“ (N-14). 1.10 „Nenuga-
limas“. 3.20 „Mergina vandenyje“. * Discovery 
6.10, 8.15, 20.30 Kaip tai pagaminta. 7.00, 13.35 
Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 8.40, 
17.40, 22.00 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.40, 24.00 Likvi-
duotojas. 10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 
Išgyventi drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 
12.40, 19.05, 5.20 Automobilių perpardavinė-
tojai. 14.30 Nuogi ir išsigandę. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 1.00 Gatvių 
lenktynės. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neį-
prastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 
12.00, 22.00, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 
Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neį-
prastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 TV serialas 

„Rezidentai“.
8.25 TV serialas „Bruto ir 

Neto“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas „Sila. 

Kelias namo“.
12.00 Ekstrasensų mūšis.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.30 Animacinis f. 
„Simpsonai“ (1).

14.25 TV serialas 
„Pažadėtoji“.

15.30 TV serialas „Itališka 
meilė“.

16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“.
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

Neto“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 
orai.

22.30 Kriminalinė drama 
„Krikštatėvis III“.

1.55 TV serialas 
„Naujokė“.

6.30 Dienos programa.
6.35 Animacinis f. 

„Visatos broliai“.
7.05 Animacinis f. 

„Tomo ir Džerio 
pasakos“.

7.30 Animacinis f. 
„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir  
Svirplys“.

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

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.35 Yra, kaip yra 
(N-7).

12.45 KK2 (N-7).
13.35 Būk mano meile! 

(N-7).
14.30 TV serialas „Nakties 

karalienė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Pašalinti 

Karterį“ (N-14).
0.15 TV serialas 

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

(N-7).
1.55 Sveikatos ABC tele-

vitrina.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 1“.
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. Sportas. 

Orai.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio 

centre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 „Sukti reikaliukai“.
0.55 Trumposios žinios.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Lietuvos patriotai. 

Bendruomenių tur-
nyras.

6.40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

7.35 „Tokia tarnyba“.
8.25 „Farų karai“.
9.20 „Paskutinis faras“ (1).
10.20 Mistinės istorijos.
11.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
12.10 „Prokurorų patikrini-

mas“.
13.15 „Muchtaro sugrįži-

mas“.
14.10 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“.
15.05 „Tokia tarnyba“.
15.55 „Prokurorų patikrini-

mas“.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“.
18.00 Info diena.
18.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
19.30 „Farų karai. Munduro 

garbė. IV dalis“.
20.30 Gyvenimiškos istori-

jos.
21.30 Veiksmo f. „Logano 

karas. Susaistytas 
garbės“.

23.20 Komedija „Tėvukų 
skyrybos“.

0.55 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

1.40 „Vampyro dienoraš-
čiai“.

2.25 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“ 
(N-7).

8.15 „Pėdsakas“ (N-7).
9.15 „Miškinis“ (N-7).
10.20 „Albanas“ (N-7).
11.25 „Bitininkas“ (N-7).
12.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
13.35 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Bitininkas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 „Chiromantas“ 

(N-7).
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Miškinis“ (N-7).
0.50 „Chiromantas“ 

(N-7).
1.50 Reporteris.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
2.55 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (1) (N-7).

7.45 „Drakoniukas 
Kokosas 1“.

8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Dok.f. „Kaip atsiran-

da daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Dok. f. „Planetų 

gidas“. 6 d..
13.00 Keliaukim!
13.30 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Z on A“.
14.35 Dok. f. „Balų šeimi-

ninkai“.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Dok. f. „Kaip atsiran-

da daiktai 6“.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 

Menora (subtitruota).
17.05 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvini.
17.25 LRT Kultūros akade-

mija.
18.10 Poezija. LRT aukso 

fondas.
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Mano 

paslapties gėlė“.
22.40 Poezija.
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Koncertas „Garsų 

poemos“
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 21.30    „Kai šaukia širdis“ 19.00  „CSI kriminalistai“ 16.30  „Mano gyvenimo 
    šviesa“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

7.40 Pagaminta Italijoje.
8.05 Merės Berės patieka-

lai.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
9.25 „Auklė“.
9.55 „Superauklė“.
10.45 „Ištark sudie“.
12.30 „Būrėja“.
13.00 „Akloji“.
13.30 „Mentalistė“.
14.30 Animacinis f. 

„Skūbis Dū.
15.00 „Garfildas“.
15.40 „Rožinė pantera“.
16.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“.
20.00 „CSI. Niujorkas“.
21.00 „Įtariamieji“.
22.25 „Meilė ir bausmė“.
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.00 „CSI. Niujorkas“.
1.45 „Mentalistė“.
2.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

3.25  „Detektyvas 
Kolambas. 
Žmogžudystė 
Malibu“.

4.55 „Superauklė“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ (1) 

(N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia pavara 

(N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
13.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai 

(N-7).
16.00 „Aferistas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Fantastinė drama 

„Siuntėjas“ (N-14).
23.55 „Rezidentai“ (N-7).
1.00 „Aferistas“ (N-7).
1.50 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš 
nieko.

10.30 Klaipėdos patruliai 
(N-7).

11.00 Romantinė komiška 
drama „Viki Kristina 
Barselona“  
(N-7).

12.45 „Pasaulio ekstrema-
liausi“.

13.45 Noriu šio 
automobilio.

14.45 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

15.45 Animacinis nuotykių 
f. „Baltoji gorila 
Snaigė“.

17.20 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00, 22.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.30 „Kai šaukia 
širdis“.

23.00 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

0.45 „Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvū-
nėliai. 8.15, 12.50 Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 
9.10, 14.40, 20.10, 3.25 Keisti sutvėrimai su 
N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55, 0.45 Šimpanzė. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50, 5.02 
Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė karalienė. 
18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
8.30, 18.20 Panevėžio „Lietkabelis“ - Miunche-
no „Bayern“. Vakar. 10.10 „Vienas prie eglu-
tės“. M.Griškonis. 10.40 Roterdamo „Feyeno-
ord“ - Arnhemo „Vitesse“. 2016-12-17. 12.30 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Ulmo „Ratiopharm“. 
2017-01-11. 14.10 FC Zwolle - Amsterdamo 
„Ajax“. 2017-01-15. 16.10 NBA krepšinio lyga. 
NBA. Atlantos „Hawks“ - San Antonijo „Spurs“. 
2017-01-02. 20.00 „Penktasis kėlinys“. Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. Prem-
jera. 21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos 
apžvalga. Premjera. 22.00 „Vienas prie eglutės“. 
D.Lavrinovičius. 22.30 Denverio „Nuggets“ - 
Indianos „Pacers“. 2017-01-12. 0.40 Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Ulmo „Ratiopharm“. 2017-01-11. 
2.35 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 4.35 Ispa-
nijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės. 
8.50 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“ - „Avan-
gard“. 10.50 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Di-
namo“ - CSKA. 12.50 „Trans World Sport“ žur-
nalas. 13.50 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 14.20 Futbolas. Anglijos FA taurės 
rungtynės. 16.10 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - 
„Maccabi“. 18.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 18.25 Tiesioginė transliacija. 
Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 21.00 Tiesioginė transliacija. Krep-
šinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Crvena Zvezda“. 
23.05 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Brose“. 
0.55 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Pa-
nathinaikos“. 2.45 „Trans World Sport“ žurna-
las. 5.00 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ 
- Rygos „Dinamo“. 

 euroSPort
8.05, 10.15, 17.45, 1.00, 2.00 Tenisas. Austra-
lijos atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15, 1.45 
Teniso apžvalga. 15.30, 19.00, 0.35 Biatlonas. 
Pasaulio taurė. Italija. 16.45, 20.00 Tenisas. 
20.50, 0.25 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis 
biliardas. Didžioji Britanija. 

 

„loGAno KArAS. SuSAiStYtAS GArBĖS“
Veiksmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Michael Preece.
Vaidina: Eddie Cibrien, Chuck Norris, Jeff Kober.

Mafijos smogikai išžudo visą prokuroro Felono šeimą. Pasislėpti nuo 
žudikų pavyksta tik dešimtmečiam prokuroro sūnui Loganui. Berniuką 
išgelbėja ypač aštrus pavojaus jausmas, kuris perspėja apie nelaimę. 
Globoti našlaitį ima dėdė Džeikas - kikbokso čempionas ir buvęs rein-
džeris, tobulai įvaldęs visas ginklų rūšis. Dėdė ne tik globoja berniuką, 
bet ir išmoko jį visų amato paslapčių.

BtV
21.30

rekomenduoja

„SiuntĖJAS“
fantastinis filmas. JAV. 2014.
Režisierius: Philipp Noyce.
Vaidina: Brenton Thwaites, Jeff 
Bridges, Meryl Streep.

Ateities visuomenė yra beveik to-
bula, nėra karo, skausmo. Niekas 
neįtaria, kad gyvena be prisiminimų 
ir be emocijų, kol vienas paauglys 
atklysta pas Siuntėją, saugantį vi-
sus prisiminimus. 

„KriKŠtAtĖViS iii“
kriminalinė drama. JAV. 1990.
Režisierius: Francis Ford Coppola.
Vaidina: Al Pacino, Diane Kea
ton, Andy Garcia.

Maiklas Korleonė ryžtasi pasitrauk-
ti iš nusikalstamo pasaulio, imtis 
teisėto verslo ir išsirinkti tinkamą 
įpėdinį. Bet reikia Vatikano palai-
minimo. Šeimos nesklandumus 
gena mafijos klano problemos ir 
priešų klasta. 

„PAŠAlinti KArterĮ“
Veiksmo filmas. JAV. 2000.
Režisierius: Stephen T.Kay.
Vaidina: Sylvester Stallone, 
Miranda Richardson, Mickey 
Rourke.

Mafijos smogikas Džekas Karte-
ris grįžta į gimtąjį Sietlą dalyvauti 
brolio laidotuvėse. Netrukus jis 
ima įtarinėti, kad jo brolis buvo 
nužudytas. lnK

22.15

tV3
22.30

tV6
22.00
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„Kine visuomet susiduri su iššūkiu, jei 
scenarijus reikalauja nusikelti laiko mašina ir 
parodyti savo pagrindinius herojus vaikystė-
je. Žiūrovas turi patikėti, kad mažas vaikas ir 
suaugęs - tikrai vienas ir tas pats. Prasideda 
ilgas aktorių atrankos procesas. Norisi rasti 
ne tik vizualiai, bet ir temperamentu panašius 
aktorius“, - sakė filmo režisierius ir pripažino, 
kad aktorės, kuri įkūnytų suaugusią Emiliją, 
jis ieškojęs ne vienus metus. Tuo metu dėl 
mažosios Emilijos apsisprendęs iškart, kai 
sutarė su I.Andrejevaite, kad ji ir taps jo Emi-
lija. „Žiūrėdamas į Ievą, staiga supratau, kad 
taip - turiu ir mažąją Emiliją. Tai Mėta Star-
kutė, apie kurią galvojau dar rašant „Emilijos 
iš Laisvės alėjos“ scenarijų. Tik tuomet ne-
žinojau, ar galėsiu ją kviesti, ar rasiu į ją pa-
našią pagrindinę suaugusią aktorę. Man pa-
sisekė, nes Ieva ir Mėta ne tik vizualiai pa-
našios - abi tokiomis pačiomis didelėmis aki-
mis ir ilgais, gražiais, tamsiais plaukais, bet 

ir charakteriu nenusileidžia viena kitai. Abi 
nenustygstančios, smalsios ir labai organiš-
kos“, - sako režisierius, savo bičiulio žurna-
listo Martyno Starkaus dukrą Mėtą filmuo-
jantis jau ne pirmąjį kartą. Pati Mėta sako 
daug ko išmokusi po šio filmavimo. Pirmiau-
sia kantrybės, kuria turi apsišarvuoti visi ak-
toriai, laukiantys savo scenos. Dar iškęsti 
stingdantį šaltį, kuris spaudė filmuojantis 
miškuose vėlų rudenį. „Mėta pademonstravo 
komandai, kad yra ne mažiau patyrusi aktorė 
nei visi likę. Ji nesiskundė, kad pavargo ar 
yra šalta. Nors jai teko vaidinti su plonais 
rūbeliais, kai visa komanda aplink stovėjo su 
žieminiais drabužiais“, - mažąją aktorę prisi-
mena filmo prodiuserė Živilė Gallego.

Pasak filmo kūrėjų, Mėtai tekęs dramatiš-
ko likimo mergaitės vaidmuo nebuvo papras-
tas vaikui. Pirmą kartą jai teko matyti kine 
atkuriamus žiaurumus ir neteisybę, su kuria 
kadaise susidūrė Lietuvos žmonės. „Esu įsi-

tikinęs, kad vaikai viską supranta. Su jais rei-
kia kalbėti kaip su suaugusiais. Todėl Mėtai 
papasakojau, apie ką yra filmo istorija, koks 
bus jos vaidmuo ir ko iš jos tikimės. Žinojau, 
kad stebint filmavimą Mėtai teks patirti ne-
vaikiškus išgyvenimus. Galėjau ją filmuoti 
atskirai nuo sunkių emociškai scenų ir vėliau 
sumontuoti. Bet ji patikino, kad supranta, kas 
ir kodėl vyksta, todėl nori filmuotis su visais. 
Dabar jau galiu pasakyti - savo personažą ji 
sukūrė puikiai“, - sakė D.Ulvydas. Pati Mėta 
prisipažįsta, kad jai labai padėjo Donatas, ku-
rį ji laiko savo draugu, ir kartu filmavęsis ak-
torius Dainius Svobonas, filme įkūnijęs jos 
tėvą. „Tai, ką man reikėjo išgyventi, buvo labai 
liūdna. Stengiausi laikytis. Nes nebuvau tikra, 
ar Donatui reikia mano ašarų, ar nesugadinsiu 
dublio“, - jau po filmavimo sakė Mėta, kuri 
ateityje sako dar neapsisprendusi, kuo norėtų 
tapti - gydytoja, padavėja ar aktore.

„Laisvalaikio" inf.

Emilijos vaidmenį kūrė dvi aktorės

Režisierius Donatas Ulvydas, jau vasario 16 dieną žiūrovams  
pristatysiantis naujausią savo filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“,  
atskleidžia, kad pagrindinę heroję Emiliją sukūrė ne viena,  
bet dvi aktorės. Tai profesionali aktorė Ieva Andrejevaitė ir  
šešiametė Mėta Starkutė, įkūnijusi Emiliją vaikystėje.

Ieva Andrejevaitė
Astos Martinonytės nuotr.

Mėta Starkutė
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Filmas „Amžinai kartu“ pasakoja vienos 
šeimos istoriją. Žmona (akt. Gabija Jaraminai-
tė) - tobulą šeimą kurianti moteris. Vyras (akt. 
Dainius Gavenonis) - nepriklausomas kaska-
dininkas, žmonos nenorui, vis sugrįžtantis į 
mylimą filmavimo aikštelę. Ir jų dukra (akt. 

Eila Grybinaitė), neapsikentusi gražių vaka-
rienių ir amžino nesusikalbėjimo, vieną dieną 
pabėga, policijai pasakiusi, kad jie nėra jos 
tėvai. Bet moteris neapsiduoda - jos scenari-
juje nelaimingų žmonių negali būti.

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

VILNIUS
FORUM CINEMAS AKROPOLIS

„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, 
Kanada, V) - 13-19 d. 10.20, 11, 12.30, 14.40, 16.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
16, 18.40, 21 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
14, 16.30, 19.05, 21.30 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
18.20 val. (TV3 premjera).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.10, 11.10, 13.40, 16.10 val.  
(11.10 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 12.40 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 13, 15.10, 18.10, 21.10 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 13-19 d. 13.10, 15.20, 17.30, 19.40 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 13-19 d. 10.30, 12.45, 14.50 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 17, 
19.20, 21.40 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 16.20, 19 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
N-13) - 13-19 d. 11.20, 21.35 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 
18.20, 20.40, 21.10 val. (19 d. 18.20, 20.40 val. seansai 
nevyks; 21.10 val. seansas vyks 19 d.).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 13-19 d. 18.50 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 13-19 d. 10.50 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 13.20 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 21.25 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 10.40 val.
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
13-19 d. 21.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 11, 12.15, 13.10, 15.20, 
17.30 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
13-19 d. 14, 19.40, 21.45 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
14.10, 16.40, 19.10, 21.40 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
15.40, 21.45 val.
„Gyveno kartą Uvė“ (drama, Švedija, N-13) - 13-19 d. 
19.15 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
18.30 val. (TV3 premjera).
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 11.10, 13.45, 15.40, 18.30, 21.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 11, 13.30, 16 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, 
V) - 13-19 d. 12, 14.30 val. (12 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Sing“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 14-15 d. 
11.10 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 13-19 d. 11.20, 13.30, 17.10 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 13, 18.40 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
13-19 d. 16.40, 21.20 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 
16.10, 21.30 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 11.40 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13-18 d. 18.30 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 13-19 d. 18.10 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 20.45 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 13-19 d. 19.20 val.
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
13-19 d. 21.40 val.

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 13-19 d. 14.45 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, 
N-13) - 13-18 d. 18 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 21, 
21.50 val. (19 d. 21 val. seansas nevyks; 21.50 val.  
seansas vyks 19 d.).

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 13 d. 
16.40 val. 14, 17 d. 20.50 val. 15 d. 16.10 val. 16 d. 17 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija) - 13, 17 d. 
19 val. 14 d. 17 val. 15 d. 20.50 val. 16 d. 15 val.
„Drakonas atvyksta!“ (drama, Iranas) - 13 d. 21.10 val. 
14 d. 19 val. 15 d. 14 val. 16 d. 19.20 val. 17 d. 17 val.
„Ką pašnabždėjo pelėda“ (animacinis f., Prancūzija) - 
14 d. 14 val. 15 d. 13 val.
„Karalių pamaina“ (drama, Lietuva, Latvija) - 14 d. 15 val.
„Amarcord“ (komiška drama, Italija, Prancūzija) - 
15 d. 18.30 val.
„Tarptautinė konkursinė VI programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 18 d. 17 val.
„Tarptautinė konkursinė VII programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 18 d. 19 val.
„Tarptautinė konkursinė III programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 18 d. 21 val.
„Tarptautinė konkursinė I programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 19 d. 17 val.
„Tarptautinė konkursinė IV programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 19 d. 19 val.
„Jano Soldato filmų retrospektyva / I programa“ 
(trumpametražiai f., Vokietija) - 19 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 10.30, 11.45, 12.45, 14, 
16.15, 19 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
13.30, 19.45, 22 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
19.20, 21.45 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
13-19 d. 17.20 val.

„Forum Cinemas“ nuotr.

Premjera

„Amžinai kartu“

Kino teatruose nuo sausio 13 d.

n Drama, Lietuva, 2016

n Režisierė: Lina Lužytė

n Prodiuserė: Dagnė Vildžiūnaitė

n Vaidina: Gabija Jaraminaitė, Dainius 

Gavenonis, Eila Grybinaitė, Rasa Samuolytė, 

Giedrius Savickas, Arūnas Sakalauskas ir kiti.
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„Bijok  
mano vardo“

„Bye Bye Man“

Kad ir kaip būtų gaila, mūsų pasaulyje 
siaubingi nusikaltimai vyksta kiekvieną die-
ną. Po kiekvieno iš jų mes bejėgiškai svars-
tome - kokios priežastys pastūmėja žmones 
į šiuos nusikaltimus? Tačiau ar gali būti taip, 
kad šie svarstymai yra neteisingi ir atskiri, 
unikalūs nusikaltimų motyvai neegzistuoja? 
Ar gali būti taip, kad už viso pasaulio blogio 
slepiasi viena konkreti būtybė - tikrosios 
blogio ištakos ir siaubingas jo įsikūnijimas?

Trys koledžo studentai, ieškodami pra-
mogų, apsigyvena nuošaliame sename na-
me. Mėgaudamiesi būsimu nuotykiu, jie net 
neįtaria, kad savo buvimu pažadino paslap-
tingą senovinę būtybę, atsakingą už visą 
pasaulio blogį. Būtybė, kuriai su ja anksčiau 
susidūrę žmonės davė mistinį pavadinimą - 
„Bye Bye Man“, nes jos tikrojo vardo nie-
kas nežino. Šalia jos atsidūrusiems žmo-
nėms yra vienintelė viltis: nekalbėti ir net 

negalvoti apie paslaptingąją jėgą. Nes prie-
šingu atveju blogio įsikūnijimas užvaldo jį 
pažadinusių žmonių sąmonę ir priverčia da-
ryti siaubingus nusikaltimus. Pajutusi bū-
tybės jėgą, trijulė suvokia, kad privalo bet 
kokia kaina neleisti blogiui ištrūkti iš ap-
leisto namo. Dabar tik nuo kiekvieno iš jų 
priklauso ir likusių dviejų draugų, ir visos 
žmonijos likimas.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo sausio 13 d.

n Siaubo trileris, JAV, 2017

n Režisierius: Stacy Title

n Vaidina: Faye Dunaway, Doug Jones, 

Douglas Smith, Lucien Laviscount, Michael 

Trucco ir kiti.

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais.

        

Kinas 
Premjera

„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 21.30 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 13, 
15-19 d. 10.45, 16.30, 18.30, 21.30 val. 14 d. 16.45, 
18.30, 21.30 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 
19.30, 21 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 13-19 d. 16 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija) - 13-19 d. 11, 13, 15.15, 16.45 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
13-19 d. 15, 19 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
13-19 d. 11, 21.45 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 
21.15 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-17, 19 d. 10, 11.15, 12.15, 14.30, 17.30 val. 
18 d. 11.15, 14.30, 17.30 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 13.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
13-19 d. 18.15 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 16 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 13-19 d. 13.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 14 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Amžinai kartu“ (ironiška drama, Lietuva, Rumunija, 
N-13) - 18 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 13 d. 18 val.
„Florence“ (muzikinė komedija, D.Britanija) - 13 d. 
19.40 val.
„Komuna“ (drama, Danija, Švedija, Nyderlandai) - 
14 d. 14 val.
„Juoda“ (drama, Belgija) - 14 d. 16 val.

„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
14 d. 17.40 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
14 d. 19.30 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 17 d. 
17.30 val.
„Aklavietė“ (drama, JAV) - 17 d. 19 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 18 d. 18 val.
„Mariupolis“ (dokumentinis f., Lietuva) - 18 d. 20 val.
„Broliai“ (dokumentinis f., Norvegija) - 19 d. 17 val.
„Nuo Lietuvos nepabėgsi“ (drama, Lietuva) - 19 d. 
18.45 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 10.20, 11.20, 12.25, 
14.30, 16.40, 17.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
18.20, 20.30, 22.40 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
13.20, 15.50, 18.50, 21.25, 23.50 val. (23.50 val. seansas 
vyks 13-14 d.).
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 13, 
15, 17, 19 d. 13.30 val. 14, 16, 18 d. 18.40 val.
„Gyveno kartą Uvė“ (drama, Švedija, N-13) - 13, 15, 
17, 19 d. 18.40 val. 14, 16, 18 d. 13.30 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
18.30 val. (TV3 premjera).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 13-19 d. 10.15, 12.45, 15.15, 16.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 11.10 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 21.45 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 13-19 d. 11, 13.15 val. (13.15 val. 
seansas vyks 14-15 d.).

„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 15.30, 
20.40, 23 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 
10.50, 18.10, 22.55 val. (14 d. 18.10 val. seansas nevyks; 
14-15 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 13.40, 20.15 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
13-19 d. 17.40, 22.50 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 13-19 d. 19.15 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13, 15, 17, 
19 d. 20 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 13-19 d. 16.20 val.
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, JAV, 
N-13) - 14, 16, 18 d. 20 val. 13, 16, 18, 19 d. 12.35 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 10.40, 13.05, 15.40 val. (14 d. 15.40 val. seansas 
nevyks; 10.40 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
13-19 d. 21.15, 23.25 val. (23.35 val. seansas vyks  
13-14 d.).
„Troliai“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
14-15 d. 10.50 val.

CINAMON
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-17, 19 d. 11, 12.45, 15.30, 
17.30 val. 18 d. 10.45, 14.30 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
16.15, 22.30 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
13-19 d. 14, 16.30, 20.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-17, 
19 d. 12.15, 19.45, 21.45 val. 18 d. 12.15, 19.45,  
22.15 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-17, 19 d. 
13.15, 17 val. 18 d. 13.15, 17, 19.30 val.
„Be 5 min. vedę“ (komedija, Lietuva) - 13-17, 19 d. 
15.20, 19.30, 21.30 val. 18 d. 15.20, 17.30, 21.45 val.

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 13, 14.45 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 18.15 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
13-19 d. 21 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 13-19 d. 19.15 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 13-17, 19 d. 10.45, 11.45, 14.30 
val. 18 d. 11, 11.45, 12.45, 15.30 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 
18.45 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 22 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 13-19 d. 17.20 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 10.20, 12.30, 14.40, 
16.50 val. (13 d. 16.50 val. seansas nevyks).
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
18.40, 21.20 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 14, 16, 
18 d. 21.40 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
19 val. (TV3 premjera).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 
- 13-19 d. 11, 13.30, 16.10 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 12.10, 15 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 13-19 d. 10.10, 12.20, 14.30 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 13-19 d. 11.10 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 16.40, 
19.10, 21.30 val.

„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
13-19 d. 10.40, 13.10, 15.45 val. (10.40 val. seansas vyks 
14-15 d.; 19 d. 13.10, 15.45 val. seansai nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
13-19 d. 13.20, 18.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
N-13) - 13-19 d. 15.55, 21.10 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 17.30, 20.30 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 13-18 d. 18.20 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 21 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13, 15, 17 d. 19 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, 
Rusija, N-7) - 14, 16, 18 d. 19 val.
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 13, 
15, 17 d. 21.40 val.

ŠIAULIAI
FORUM CINEMAS

„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 10.10, 12.20, 14.30, 
16.40 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 13-19 d. 
13.40, 19.10, 21.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
16.10, 21.40 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
18.20 val. (TV3 premjera).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.20, 11.20, 13.50, 16.20 val.  
(10.20 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 13-19 d. 10.50, 12.40, 14.50 val. 
(18 d. 14.50 val. seansas nevyks).
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
3D, N-13) - 13-19 d. 15.35, 18.50 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
N-13) - 13-19 d. 11, 21.30 val. (11 val. seansas vyks 
14-15 d.).

„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 17, 
19.20 val. (18 d. 17 val. seansas nevyks).
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 13-19 d. 13, 18.10 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 20.45 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 13-18 d. 18.30 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 13-19 d. 21 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 13-19 d. 10.20, 12.30, 14.40, 
16.50 val. (10.20 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 
13, 15, 17 d. 18, 21.35 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 13-19 d. 
21.50 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinė drama, JAV) - 19 d. 
17.50 val. (TV3 premjera).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 13-19 d. 10.10, 13 val. (10.10 val. 
seansas vyks 14-15 d.).
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 13-19 d. 15 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 13-19 d. 10.30, 15.20 val. (10.30 val. seansas 
vyks 14-15 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 13-19 d. 12.15 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 13-19 d. 17.10, 
19.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
3D, N-13) - 13-19 d. 19 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 14, 16, 18 d. 
18 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
13-19 d. 20.40 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Kodėl 
būtent jis?“

„Why Him?“

Karštai savo dukrą Stefani mylintis tėvas 
Nedas buvo įsitikinęs, kad jo mažylė niekuo-
met neužaugs. Deja, realybė žiauri. Stefani ne 
tik užaugo, bet ir paliko namus, o dabar (išvis 
košmaras) kviečia tėvus ir jaunesnį brolį at-
vykti į svečius ir susipažinti su jos vaikinu.

Stefani vaikinas pasirodo besąs kompiu-
terių genijus milijonierius, pasižymintis 
ypatingais charakterio bruožais. Geraširdis, 

itin ekscentriškas, nuolat tiesą į akis že-
riantis, keiksmažodžių nesidrovintis ir vim-
dančiai lipšnus bičas konservatoriškam Ne-
dui įvaro šoką. Tačiau netrukus šoką pakei-
čia tikras siaubas: jo mylimos dukrelės 

draugas nori ją vesti! Stefani išrinktasis yra 
nusprendęs bet kokia kaina palenkti tėtį į 
savo pusę, tuo tarpu pastarasis pasiryžta 
šiems bandymams nepasiduoti.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 13 d.

n Komedija, JAV
n Režisierius: John Hamburg

n Vaidina: James Franco, Bryan Cranston, 

Zoey Deutch, Megan Mullally, Griffin Gluck, 

Keegan-Michael Key ir kiti.

n IMDB: 6,6/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
13 d. 19 val. - Laisvės gynėjų dienai. G.Rossini „Stabat 
Mater“. Solistai: S.Janušaitė (sopranas), E.Šidlauskaitė 
(mecosopranas), T.Pavilionis (tenoras), L.Norvaišas 
(bosas), LNOBT choras (meno vadovas Č.Radžiūnas), 
LNOBT simfoninis orkestras. Dir. M.Staškus.
15 d. 12 ir 18 val.: 18 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
19 d. 18.30 val. - Liudwig van Beethoven „Fidelijus“. 
2 v. opera vokiečių kalba. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Didis blogis“. Rež. A.Schilling.
13 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
14 d. 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkis „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kaulinis senis ant 
geležinio kalno“. Rež. J.Tertelis.
15 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičius 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
15 d. 16 val. Studijoje - Premjera! I.Šeinius „Kuprelis“. 
Rež. P.Markevičius.
17 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken heart 
story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Bernhard „Didvyrių 
aikštė“. Rež. K.Lupa.
18 d. 19 val. Fojė - Pojūčių spektaklis pagal C.G.Jungo 
biografiją ir idėjas „Pirmapradis“. Rež. K.Žernytė.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičius 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Drąsi šalis (Lietuvos 
diena)“. Rež. C.Graužinis.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
13, 14 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
14 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. 
Rež. B.Latėnas.
15  d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

13 d. 18 val.; 14 d. 16 val. - Premjera! F.Dostojevskis 
„Broliai Karamazovai“. Rež. P.Makauskas.
15 d. 14 val. - O.Preussler „Raganiukė“. Rež. E.Jaras.
17 d. 18 val. - „Teritorija“ (pagal M.K.Oginskio 
priesakus sūnui). Rež. A.Pukelytė.
18 d. 18 val. - Žemaitė „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
19 d. 18 val. - M.Andersson „Bėgikas“. Rež. O.Lapina.

salė 99
14 d. 12 val. - Vytautas V.Landsbergis „Arklio Dominyko 
meilė“. Rež. A.Vidžiūnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
13 d. 18.30 val. - M.Bulgakov „Zoikos butas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
14 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Dostojevskio angelai“ 
(F.Dostojevskio kūrinių motyvais). Rež. B.Mar.
14 d. 18.30 val. - A.Čechov „Meška“ (su lietuviškais 
titrais). Rež. K.Krasilnikovaitė.
15 d. 12 val. - J.Ščiuckij „Morozko“. Rež. J.Ščiuckij.

RAGAniuKĖs TEATRAs
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Mažojo Dinozauriuko 
istorija“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
15 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Miegančioji gražuolė“. 
Rež. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

14 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
15 d. 12 val. - „Tiktaktika“ (pagal Milošo Macoureko 
pasakas). Rež. M.Žukauskas.

Mažoji salė
14 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal Hansą Christianą 
Anderseną). Rež. N.Indriūnaitė.
15 d. 14 val. - „Liunės nuotykiai“. Rež. A.Grybauskaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
13 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. Rež. K.Smoriginas.
14 d. 19 val. - F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
15 d. 18 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ 
Rež. O.Šapošnikov.
16 d. 19 val. - „Vyrų laiškai“. Rež. O.Šapošnikov.
17 d. 19 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 19 val. - R.Kūnis „Langas į parlamentą“. 
Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
13 d. 10 ir 14 val. - Festivalis KITOKS pristato: 
„Triukšmo kontrolė“. Dansearena nord (Norvegija).
14 d. 10, 11, 12, 16, 17, 18 val. - Festivalis KITOKS 
pristato: „Nemieganti naktis“. Lasala (Ispanija).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
15 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.
19 d. 19 val. - „Vertėjas“. Rež. A.Gian 
(JAV) / M.Mačiulis.

KEisTuOliŲ TEATRAs
13 d. 19 val. - „Gerbiami piliečiai!“ Rež.: A.Giniotis, 
A.Kaniava, I.Stundžytė, V.Žitkus.
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
14 d. 19 val. - M.Schisgalo „Mašininkai“. 
Rež. A.Giniotis.
15 d. 12 ir 15 val.; 16 d. 11 val. - Premjera! 
M.Macourek „Ilgoji pertrauka“. Rež. O.Lapina.
19 d. 19 val. - Premjera! „Meilės laiškai“. 
Rež. D.Kazlauskas.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
13 d. 19 val. - Premjera! B.Brecht „Vestuvės“. 
Rež. O.Koršunovas.
15 d. 19 val. - M.Gorkis „Dugne“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Balodis „Miškinis“. 
Rež. V.Silis.
14 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
15 d. 12 val. Ilgojoje salėje - „Anderseno gatvė“. 
Rež. I.Paliulytė.
15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - A.M.Sluckaitė „Balta 
drobulė“. Rež. J.Jurašas.
17 d. 18 val. Rūtos salėje - S.Oksanen „Apsivalymas“. 
Rež. J.Jurašas.
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“ 
(pagal I.Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“).  
Rež. A.Jankevičius.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.

teatras/koncertai

Anot režisieriaus, šiemet spektaklis at-
gimė su nauja jėga, spalvingumu ir ener-
gija, o linksma pagrobtų gyvūnų istorija 
turėtų įtraukti ir sudominti ne tik mažuo-
sius, bet ir vyresnius žiūrovus. Režisierius 
taip pat pastebi, kad spektaklis - tinkamiau-
sias mažiesiems teatro žiūrovams, bet sma-
gus reginys turėtų būti ir suaugusiesiems. 
Siužetas itin spalvingas ir primena anima-
cinį filmą, o spektaklio istorija - šilta ir pa-
mokanti.

Atnaujintame spektaklyje vaidins jau-
nieji teatro aktoriai Tomas Pukys, Gintarė 
Kulikauskytė, Giedrius Arlauskas, Emilis 
Pavilionis su gerai žinoma Vita Šiaučiūnaite 

priešakyje. Spektaklio dailininkas - Artūras 
Šimonis, kompozitorius - Antanas Jasenka.

Sausio 13 ir 25 dienomis žiūrovai taip 
pat turės galimybę išvysti vieną naujausių 
teatro premjerų - Nataljos Vorožbit „Saša, 
išnešk šiukšles“. Ukrainiečių režisieriaus 
Stanislavo Moisejevo režisuotas spekta-
klis - tai kamerinė paprastų žmonių drama 
Ukrainos karo akivaizdoje. Spektaklyje vai-
dina Ligita Kondrotaitė, Jolita Skukauskai-
tė-Vaišnienė, Rimantas Teresas. Scenogra-
fė ir kostiumų dailininkė - Margarita Misiu-
kova, kompozitorius - Rimantas Juozas 
Bagdonas.

„Laisvalaikio“ inf.

Į J.Miltinio dramos teatrą grįžta spektaklis visai šeimai
Sausio 15 d. į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro sceną po pertraukos grįžta Vy-
tauto Kupšio spektaklis visai šeimai „Išgelbėkime kengūriuką“.

Aktorius ir režisierius 
Vytautas Kupšys

Eltos nuotr.
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
13, 14 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
15 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas. 
Choreogr. A.Jankauskas. Dir. J.Janulevičius.
15 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas „Aida“. 
2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevičius.
18 d. 18 val. - J.Štrausas „Žydrasis Dunojus“. 
2 d. baletas. Choreogr. E.Špokaitė. Dir. J.Geniušas.
19 d. 18 val. - Premjera! O.Nicolai „Vindzoro 
šmaikštuolės“. Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija).  
Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
13 d. 18 val. - J.Cariani „Nesamas miestas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
14 d. 18 val. - V.Klimaček „Supermarketas“ (N-14). 
Rež. A.Veverskis.
15 d. 12 val. - A.Dilytė „Negalima!“ Rež. A.Dilytė.
15 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
17, 18 d. 18 val. - T.Wilder „Upės po žeme“. 
Rež. G.Padegimas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
14 d. 12 val. - K.Žernytė „Noriu arkliuko“. 
Rež. R.Kimbraitė.
15 d. 18 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Gulbė - karaliaus pati“. 
Rež. N.Indriūnaitė.
15 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Atostogos pas dėdę 
Titą“. Rež. J.Januškevičiūtė.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

16 d. 18.30 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.
18 d. 18.30 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
19 d. 18.30 val. - A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - P.Zelenka „Paprastos 
beprotybės istorijos“. Rež. D.Rabašauskas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
15 d. 12 val. - „Ten, kur gyvena pabaisos“. 
Choreogr. D.Bakėjus.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
14 d. 12 val. - „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
15 d. 12 val. - „Mama“. Rež. A.Bakanaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
13 d. 18 val. Teatro salėje - „Juodojo sparno broliai“. 
(Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos mokiniai).
15 d. 12 val. Teatro salėje - „Batuotas katinas“. 
Rež. A.Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“).
18 d. 19 val. Teatro salėje - „Unduo Dubuo“ (N-16). 
Rež. B.Šarka (Gliukų teatras).

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
14 d. 18 val. - T.Viljamsas „Geismų tramvajus“. 
Rež. A.Latėnas.
15 d. 12 val. - „Mikė“ (pagal A.A.Milne knygą 
„Pūkuotuko pasaulis“). Rež. A.Pociūnas.
15 d. 18 val. - J.O’Nilas „Meilė po guobomis“. 
Rež. P.Ignatavičius.
17 d. 18 val. - „Edis Agregatas, arba Nemirštančio 
optimisto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis (Keistuolių 
teatras).

pANEVĖŽyS

J.MILTINIO dRAMOS TEATRAS
17 d. 18 val. - M.Gavranas „Vyras po padu“. 
Rež. K.Smoriginas.

pANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
15 d. 17 val. - Premjera! F.Lehar „Linksmoji našlė“. 
2 v. operetė. Rež. N.Petrokas. Dir. J.Mačys.

KITI MIESTAI

15 d. 14 ir 18 val. Telšiai, Žemaitės dramos teatre - 
Premjera! V.Sigarevas „Loto“. Rež. O.Šapošnikovas.
17 d. 18 val. Šilutė, kultūros centre - Premjera! 
P.Valentine „Prie dangaus vartų“. Rež. M.Slavinskis.
18 d. 18 val. Utena, kultūros centre - Premjera! 
V.Sigarevas „Loto“. Rež. O.Šapošnikovas.
19 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - „Heraklis“ 
(N-18). Rež. G.Aleksa (Keistuolių teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
14 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Orkestras iš arti“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistai - 
LNSO muzikantai: P.Biveinis (smuikas), D.Butkevičius 
(kontrabosas), B.Domarkaitė (smuikas), V.Gelgotas (fleita), 
V.Giedraitis (klarnetas), J.Klimavičius (fagotas), O.Lužnova 
(altas), V.Palej (obojus), V.Raškevičiūtė-Gelgotė (altas), 
R.Valančius (trombonas), A.Žiūra (klarnetas), dir. M.Pitrėnas.
19 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Claros Schumann 
salonas“. Čiurlionio kvartetas, G.Gedvilaitė (fortepijonas), 
J.Sodeika (fortepijonas).

ŠV.KOTRyNOS BAŽNyČIA
13 d. 19 val. - Koncertas „Laisvės ugnies pakylėti“. 
Atlikėjai: Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno 
vadovas ir dir. prof. D.Katkus). Moterų choras „Liepos“ 
(meno vadovė ir dir. A.Steponavičiūtė Zupkauskienė). 
Dalyvauja: chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ 
trečios klasės choras (vadovė J.Dirgėlaitė), V.Taurinskaitė-
Rukšienė (sopranas), J.Vizbaraitė (sopranas). LMTA 
Dainavimo katedros studentės. Teatro studijos 
„Elementorius“ nariai. Dir. A.Steponavičiūtė Zupkauskienė. 
Įėjimas - nemokamas.
19 d. 19 val. - Viačeslavo Ganelino autorinis koncertas. 
Dalyvauja: P.Vyšniauskas, A.Gotesmanas, V.Ganelinas.

KLAIpĖdA

BENdRUOMENĖS NAMAI
13 d. 17 val. - Laisvės gynėjų dienai. Vakaras-koncertas 
„Ką man reiškia Laisvė?“ Dalyvauja: vokalinis ansamblis 
„Rūta“, vokaliniai-instrumentiniai ansambliai „Ryto 
pašvaistė“, „Savi“, liaudiškų šokių kolektyvai: „Žilvinas“, 
„Sidabrinė gija“.

dRUSKININKAI

SANATORIJA „EGLĖ“
18 d. 19.30 val. Konferencijų salėje - „Claros Schumann 
salonas“. Čiurlionio kvartetas, G.Gedvilaitė (fortepijonas), 
J.Sodeika (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Į J.Miltinio dramos teatrą grįžta spektaklis visai šeimai
Naujausioje teatro premjeroje - 

spektaklyje „Saša, išnešk šiukšles“ - 
vaidina Ligita Kondrotaitė...

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

draBužių nuoma

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

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

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

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

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

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

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

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

avalynė, galanterija

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

naujiena

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

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

dRabužiai

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

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

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

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

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

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

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

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

gėlių salonai

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

kitos pRamogos 

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

klubai

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

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

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 
15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179,  
www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

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

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747,  
www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Irklentės „Suping.lt“ 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur nuolaida*.  
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480,  
www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666,  
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,  
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531,  
www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306,  
www.success-stars.com 

Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 

Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 

Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt

Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,  
www.koncertusale.lt

Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
15% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305,  
www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196

Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857,  
www.la-vita.lt 

Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

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

JAUČIUI

Puikiai seksis mokytojams, 
keliautojams. Būste labiau  linkę  
išlaidauti  nei taupyti.  Asmeniniame 
gyvenime galima sumaištis, vienu 
metu galvosite apie kelis pretendentus. 
Tie, kas turi šeimas, gali sulaukti 
dėmesio iš kolegos ar netikėtai atsira-
dusio naujo pažįstamo. Kas ruošiasi 
sportuoti, atėjo palankus laikas.

DVYNIAMS

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

AVINUI

Prognozė sausio 13-19 d.

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

ŠAULIUI

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

SKORPIONUI

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

SVARSTYKLĖMS

Puikus laikas  švietimo 
darbuotojams, kuris  pareikalaus daug 
jėgų bendraujant  su aplinkiniams. 
Palankus metas mokytis, kaupti 
žinias, jei draugai pakvies 
apsilankyti seminare ar susitikime - 
neatsisakykite. Asmeniniame 
gyvenime būkite paslaptingi, buitį 
palikite už miegamojo durų.

VĖŽIUI

Lydės sėkme darbe. Puikiai 
seksis politikams, aukštojo mokslo, 
švietimo darbuotojams. Asmeniniame 
gyvenime kamuos permainingos nuo-
taikos, aplinkiniams bus sunku ben-
drauti, todėl kai kurie žmonės nuspręs 
nuo jūsų atsiriboti. Gali būti, kad dėl 
susiklosčiusių aplinkybių planuota ir 
ilgai laukta kelionė gali būti atidėta.

LIŪTUI

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

MERGELEI

Jeigu šiek tiek pasuksite galvą, 
rasite būdų, kaip gauti papildomų 
pajamų. Netvarkykite svarbių 
piniginių reikalų. Užsimezgęs meilės 
romanas bus aistringas, tačiau laikas 
nepalankus ilgalaikiams santykiams ir 
net pavojingas. Tinkamas laikas vykti į 
trumpas keliones.

OŽIARAGIUI

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

ŽUVIMS

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

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

TV laidų vedėja  
Ugnė Galadauskaitė
1990 01 19

Aktorius  
Gediminas Girdvainis
1944 01 19

GEROS DIENOS: sausio 14, 15 d. BLOGOS DIENOS: sausio 16 d.

Britų modelis  
Keitė Mos (Kate Moss)
1974 01 16

Dizainerė  
Simona Brazdžionytė
1987 01 16
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Madmuazelė. Modelis. 
Tarakonas. Ežys. Sin. Piala. Be. Nojus. 
Sekasi. Rio. Panas. Šaulys. Dar. 
Iksas. Trosas. Komitetas. Saugosi. 
Kalininas. Marsas. Motoras. Kampas. 
VK. Negyvas. Rantai. IS. Ribas. 
Mastis. Sen. Gajos. Šlaitas. Broli. AS. 
Transas. Kaulas.
Horizontaliai: Altana. Kamera. 
Ontologija. Marija. Mitybos. 
Ustinovas. Alkas. Tiras. Šienas. Šr. 
Aktas. La. Liapsusas. MAN. Sielas. 
Rais. Akys. Kasta. Melas. Mantas. 
Do?as. Samtis. Dy. Intarpas. Esė. 
Rusai. Ba. Dogas. RU. Vis. Rasos. Sol. 
Sibiras. Viela. „N.E.O.“. Sieksnis.
Pažymėtuose langeliuose: 
JaustuKas. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „Equador“ abonementą

Atsakymą iki sausio 17 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite: 
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę 
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR. 
Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
aurelija Kazokienė iš Vilniaus. Jai 
bus įteiktas „Equador“ abonementas.

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

PASUK GALVĄ
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l

- Jau trečią kartą prašau tavęs 
atiduoti skolą!

- Na ir kas? O kiek sykių man 
teko prašyti, kol pagaliau teikeisi pa-
skolinti!

l

Žmona užtiko vyro slėptuvę.
- Na, ir iš kur pas tave šitiek pi-

nigų?!
- Tai aš, žinai, tavo gimtadienio 

dovanai taupiau...
- Tikrai?! O tai ko tiek mažai?

l

Prie namų ant suolelio sėdi dvi 
senjoros, praėjusias dienas mena.

- Ar prisimeni, kokios buvome 
jaunos ir gražios - ypač aš? O dabar 
abi senos ir baisios - ypač tu!

l

Teisiama blondinė. Teisėjas:
- Gal paaiškinsite, kodėl nunuo-

dijote kaimynus?
- Man taip parduotuvėje liepė. 

Sakė, tarakonus geriausia naikinti 
kartu su kaimynais...

l

- Mūsų namą aptarnaujantis 
santechnikas dėvi gerą kostiumą, 
dailus ir geros fizinės formos.

- O kaip ir kur tu su juo susipa-
žinai?

- Dieną anksčiau grįžau iš koman-
diruotės, ir žmona man jį pristatė.

l

Ruošiuosi vakarėliui, susišuka-
vau, pasidažiau, apsirengiau ir klau-
siu vyro:

- Kaip aš atrodau?
- Atrodai taip, kad tuoj liksi namie.

l

Persikrausčiau į naują butą. Ma-
niau, kad mano kaimyną kankina 
reumatas - kai tik pradeda snigti, 
girdžiu, kaip jis keikiasi. Pasirodo, 
jis dirba kiemsargiu.

l

Skęsta žmogus. Atplaukia pirmas 
laivas, kapitonas sako:

- Gal tau padėti?
- Ne, mane Dievas išgelbės.
Atplaukia kitas laivas, sako:
- Gal tau padėti?
- Ne, mane Dievas išgelbės.
Atplaukia trečias laivas, sako:
- Gal tau padėti? 
- Ne, mane dievas išgelbės.
Nuskęsta žmogus ir sako Dievui:
- Dieve, kodėl tu manęs neišgel-

bėjai?
Šis atsako:
- Asile, aš tau tris laivus siunčiau.

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

PATOBULINO. Garsiąsias Romos 
(Italija) skulptūras bei fontanus  
patobulino žiemos speigai - Najadžių 
fontanas Respublikos aikštėje ir kitos 
turistų pamėgtos vietos įgavo naujų 
formų ir spalvų.
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