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„LaisvaLaikio“ interviu

n Gimė: 1988 m. lapkričio 17 d.
n K.Liukaitytė turi baleto šokėjos ir 
žurnalistės diplomus
n 2011 m. su partneriu Dainiumi Dimša 
televizijos projekte „Kviečiu šokti“ užėmė 
2-ą vietą. Tais pačiais metais jie tapo ir 
„Lithuanian Cup-2011“ vicečempionais, o 
Lietuvos „Show dance“ čempionate užėmė 
1-ą vietą.
n Su mylimuoju  Arnu augina 3-ejų su 
puse metukų dukrelę Lukreciją

Dosjė

Karolina 
liuKaitytė: 
Man dar norisi pasukčiauti

Žurnalistė ir LNK žinių orų pranešėja KaroLiNa LiuKaitytė (28) visada žino, kokie orai bus ne tik Lietuvoje, 
bet ir kituose pasaulio kraštuose. Nors jos darbas daugeliui atrodo kiek monotoniškas, pati Karolina įžvelgia  

tik pranašumus ir yra įsitikinusi, kad jos darbas tiesiog tobulas turint šeimą ir mažą vaiką.  
Būtent šeimai ir dukrelei Lukrecijai šiuo metu žurnalistė stengiasi skirti daugiausia laiko bei rūpesčio,  

nors jos galvoje jau kirba mintys apie ateities perspektyvas, permainas.
Eimantė JURšėNAITė
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- Šiuo metu visi skundžiasi šalčiais, o 
tau ar patinka lietuviška žiema? 

- Nesu didelė jos gerbėja ir žiemos pramo-
gas mielai iškeičiu į saulę bei karštį. Vos prieš 
savaitę su šeima grįžome iš Seišelių, kur mė-
gavomės saule, vasara ir atostogomis. Taigi 
bent porą savaičių sutrumpinome žiemą ir 
puikiai praleidome laiką. Nors pati gimiau gan 
niūrų lapkritį, šaltis, sniegas ar tamsūs vakarai 
man visai ne prie širdies. Žiemos malonumus 
ir pramogas pradedi vertinti, kai augini vaikus. 
Pasivaikščiojimai lauke, slidės, rogutės, ir net-
gi šventes atrandi iš naujo. Su dukra Lukreci-
ja po poros metų pertraukos vėl išsitraukėme 
kiek primirštas rogutes ir išsiruošėme pačiu-
žinėti. Jai tai suteikė labai daug džiaugsmo. Ne 
mažiau ji džiaugėsi per neseniai praėjusias 
šventes puošdama eglutę. Man patinka, kad 
vaikai moka džiaugtis labai paprastais dalykais. 
Mes, suaugusieji, dažnai nebemokame džiaug-
tis smulkmenomis. Turėdamas vaikų išmoks-
ti kitaip matyti daugybę dalykų, kitaip vertin-
ti savo šeimą.

- Veikiausiai kokie bus orai žinai vi-
sada, tai vienas tavo darbo pranašumų. 
Tačiau kartais atrodo, kad orų pranešė-
jos darbas pernelyg monotoniškas, ar tik-
rai taip yra?

- Iš tiesų visą pranešimą apie orus nuo A 
iki Z paruošiu aš: sudarau prognozę, parašau 
tekstą, pateikiu montuotojui reikiamą medžia-
gą, vėliau ją pateikiu žiūrovams. Nėra taip, kad 
atėjusi į darbą pasigražinu ir perskaitau kaž-
kieno parašytą tekstą. Darbas, nors ir šiek tiek 
monotoniškas, gana įdomus, be to, visada ži-
nau, kokie bus orai. (Juokiasi.) Iš tiesų augin-
dami mažus vaikus pradedame vertinti mono-
toniškus darbus. Jie nevyksta naktimis ar va-
karais, kai visas dėmesys turėtų būti skiriamas 
vaikui. Dukra žino, kad iki vėlumos neužsibū-
siu darbe. Turint šeimą tai didelis pranašumas. 
Kol kas man šis darbas nespėjo pabosti, tad 
kiekviena diena vis dar teikia džiaugsmą.

- Ar neerzina televizijos žiūrovų ar 
žiniasklaidos dėmesys, viešumas?

- Dažniau viešumas man yra pranašumas 
nei trūkumas. Nesu kokia nors atlikėja ar 
pramogų verslo žvaigždė, tad labai daug dė-
mesio nesulaukiu, o jei ir gaunu žiūrovų ži-
nučių, jos visos būna labai malonios ir man-
dagios. Tai tikrai nevargina ir neerzina. Žino-
ma, buvo ir aštraus, pikto dėmesio, tačiau to 
nesureikšminu. Manau, kad žmonės, inter-
nete liejantys pyktį, taip elgiasi su visais, gal-
būt jų toks būdas. 

Kartais gyvenimas 
įstumia į toKias 
situacijas, Kai 
tenKa Keisti 
įpročius

„LaisvaLaikio“ interviu
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- Tavo dukrelei Lukrecijai - treji su 
puse, veikiausiai jai dabar labai reikia 
mamos dėmesio. Ar užtenka laiko sau?

- Auginant mažą vaiką taip jau būna: vie-
na ranka maišai puodą, kita žaidi su dukra. 
Nors negaliu skųstis - man padeda vyras Ar-
nas, mama, močiutė. Neseniai užsispyriau 
išlaikyti teises, su močiutės pagalba tikslą 
pasiekiau. Tikrai galiu sau leisti ramiai išger-
ti puodelį kavos ar pasimėgauti vonia, nors, 
kai Lukrecija buvo naujagimė, man ir tokie 
dalykai atrodė prabanga. Laiko, kai gali kon-
centruotis tik į vieną veiklą, nėra daug. Todėl 
savotišku malonumu jau tapo kelionė į darbą. 
Tai yra 10 minučių ramybės, kurias gali skir-
ti apmąstymams. Labiausiai man patinka va-
karus leisti su knyga ar žiūrėti gerą filmą. 
Galiu iki 3 valandos nakties skaityti knygas, 
o 7 ryto atsikelti. Man labai patinka tas nak-
tinis laikas sau. Būdama su dukra ramiai ne-
pabūnu - drauge einame į parką, žaidimų aikš-
telę, kartais dūkstame namuose. Mano gyve-
nimas yra gana chaotiškas, kiek tai įmanoma 
turint vaikų.

- Rodos, šokis tave nuolat lydi gyve-
nime. Prieš kelerius metus dalyvavai šo-
kių projekte, turi baleto šokėjos diplomą. 
Sakei, kad mėgsti vakarus leisti su kny-
ga, o kaip klubai ir vakarėliai, kuriuose 
galima pašokti?

- Prieš kelerius metus dalyvavau televi-
zijos šokių projekte, po jo nuo vakarėlių at-
pratau, o ir gimęs vaikas viską pakeitė savaip. 
Mieliau pasilieku namuose, su dukra konst-
ruoju „Lego“, užuot klubuose su nepažįsta-
mais kalbėjusi apie orą ar kitus niekus. Galbūt 
tai skamba banaliai ar neįdomiai, tačiau gimus 
vaikui taip nutinka - norisi paprastų dalykų, 
pavyzdžiui, ramiai su juo pabūti. Tiesa, ret-
karčiais į klubus nueinu, tačiau vieno apsilan-
kymo pakanka labai ilgam... 

- Mažos mergaitės dažnai svajoja bū-
ti balerinomis, o tu balerinos karjerą iš-
keitei į žurnalistiką... 

- Baleto šokėjai turi būti visiškai atsida-
vę savo profesijai. Tai veikiau gyvenimo bū-
das. Visi rytai, vakarai ir savaitgaliai daž-
niausiai skiriami baletui. Reta balerina stu-
dijuoja, o ir šeimą dažniausiai kuria vyresnio 
amžiaus. Būdama moksleivė ir aš tikėjau, 
kad būsiu balerina, tačiau apsvarsčiusi, ką 
baletas man gali duoti ar ką iš manęs atimti, 
supratau, kad manęs tai netenkina. Negaliu 

gyventi vien menu negalvodama apie finan-
sinę pusę, fizinį nuovargį ar šeimą. Juk tai 
tikrai beprotiškai sunkus fizinis ir emocinis 
krūvis. Labai gerbiu artistus, kurie turi va-
lią ir kasdien kovoja su savo kūnu. Manau, 
ir scena man nebūtų atpirkusi beprotiškai 
sunkaus kasdienio darbo. Baletas - akimir-
kos menas. Pusmetį tenka ruoštis pasirody-
mui, kuris trunka kelias minutes, yra nepa-
kartojamas ir neatsukamas tarsi filmo juos-
telė. Artistas, kaip ir sportininkas olimpinė-
se žaidynėse, per spektaklį turi pasirodyti 
geriausiai, kaip gali. Po 9 metus trukusių 
mokslų supratau, kad noriu studijuoti ir gau-
tas žinias pritaikyti kitur. Tai, ką sužinojau 
per teatro ar šokio istorijos pamokas, pra-
vertė stojant į žurnalistiką. 

- Tai buvo gerai apgalvotas ar veikiau 
spontaniškas sprendimas?

- Nepasakyčiau, kad labai ilgai apie tai 
svarsčiau. Tiesiog žurnalistika man atrodė 
humanitarinė specialybė, kurios studijos su-
teikia platų aukštąjį išsilavinimą. Pavyz-
džiui, mano sesuo dvynė užsiima lazerių 
fizika, ji savo darbu džiaugiasi ir iš šio kelio 
tikrai neišsuks, o baigusi žurnalistiką gali 
eiti kokia tik nori kryptimi ir tai turi savo-
tiško žavesio. Man pavyko sėkmingai pri-
taikyti M.K.Čiurlionio mokykloje įgytas ži-
nias, tad tai buvo tam tikra mano ankstesnių 
mokslų tąsa. Be to, ir baletas, ir žurnalisti-
ka labai meniškos specialybės, tai traukia 
mano širdį.

- Būdama 10 metų palikai tėvų namus 
ir išvykai mokytis baleto į M.K.Čiurlionio 
menų mokyklą. Teko anksčiau subręsti? 

- Žinoma, kitaip ir būti negali. Atrodo, kad 
jau tada pradėjau studentišką gyvenimą, bu-
vau pati už save atsakinga. Ar laikysiesi dis-
ciplinos, nepraleidinėsi pamokų, tinkamai pa-
ilsėsi, ar džiaugsiesi vėjavaikišku gyvenimu - 
priklauso tik nuo tavęs. Kol tėvai gyvena ki-
tame mieste, kontroliuoti tavęs negali. Galbūt 
todėl dabar man lengviau bendrauti su vyres-
niais nei su bendraamžiais. 

- Galbūt besimokydama išsiugdei už-
sispyrimą, disciplinuotumą?

- Mano vyras Arnas labiau disciplinuotas 
nei aš. Jis buvo sportininkas, tad žino, kas 
yra treniruotės, fizinis krūvis, nuovargis. 
Baigus baleto studijas mano gyvenimas pri-
minė nesibaigiančias atostogas. Nebereikė-
jo kas rytą eiti į trenažą, vakare repetuoti, 
o savaitgaliais šokti spektakliuose. Kai pra-
dėjus studijuoti kas antras penktadienis  

Bandau atrasti 
sveiką režimą, Bet 
dažnai man dar 
norisi pasukčiauti

supratau, kad 
gerai jaustis 
pradedi tada, kai 
nustoji galvoti, 
kaip tu atrodai 
kitų akimis

„LaisvaLaikio“ interviu
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buvo laisvas, man atrodė, kad turiu begales 
laisvo laiko, tad kurį laiką buvau savanorė 
organizacijoje „Caritas“.

- Kas tau geriausia savirealizacija - 
darbas, motinystė ar kita?

- Kadangi gruodžio pabaigoje gavau vai-
ruotojo pažymėjimą, mano naujausia savi-
realizacija - vairavimas. (Juokiasi.) Kol duk-
rai manęs reikia, kol jai svarbu praleisti kuo 
daugiau laiko su manimi, stengiuosi jai tai 
suteikti. Tiesa, šiuo metu daugiau galvoju 
apie būsimas savirealizacijos galimybes, no-
risi daugiau dirbti, apgalvoti prioritetus, 
tikslus.

- Minėjai, kad neseniai gavai vairuo-
tojo pažymėjimą, o vairavimo egzaminą 
išlaikei iš pirmo karto. Ar auginant ma-
žą dukrą vairavimo pamokos netampa 
savotišku iššūkiu?

- Yra moterų, kurios augindamos vaikus 
apsigina daktaro disertaciją ir dar kuria vers-
lą. Taigi išlaikyti vairavimo egzaminą tikrai 
nėra neįmanoma. Žinoma, kai ruošiesi į 3 
valandas trunkančią pamoką, o dukra sako: 
„Mamyte, pasiilgau tavęs, pabūk namie“, 
skauda širdį. Tačiau pagalvoji apie patogumą, 
ateitį, supranti, kad geriau į tą pamoką nu-
eiti. Be to, man labai padėjo močiutė. Kai aš 
eidavau į pamokas, ji mielai pabūdavo su 
Lukrecija.

- Ar propaguoji sveiką mitybą, spor-
tą? Šiuo metu tai labai populiaru...

- Nepasakyčiau. Mano vyras Arnas yra 
gana disciplinuotas, laikosi sveikos mitybos 
ir gyvensenos principų, o apie save to kol kas 
negaliu pasakyti. Mano naktis gali baigtis 
paryčiais žiūrint gerą filmą ir gurkšnojant 
limonadą. Bandau atrasti sveiką režimą, bet 
dažnai man dar norisi pasukčiauti. Dažniau 
susimąstau, kad dukra turi matyti gerą pa-
vyzdį, tad limonadą stengiuosi gerti, kai ji 
nemato.(Juokiasi.) Tiesa, mano bandymai 
sveikiau maitintis kartą baigėsi nekaip. Ru-
denį kurį laiką bandžiau gerti tik sveikus 
kokteilius, tačiau galiausiai nusilpus imuni-
tetui susirgau. Matyt, tokia mityba man ne-
tiko. Visur turi būti pusiausvyra, savotiškas 
perėjimo laikotarpis. Reikia perprasti savo 
kūną, ką reiškia vienokia ar kitokia savijau-
ta. Dabar ir bėgiojimas tapo savotiška mada, 

„LaisvaLaikio“ interviu

Galbūt tai skamba 
banaliai ar 
neįdomiai, tačiau 
Gimus vaikui taip 
nutinka - norisi 
paprastų dalykų, 
pavyzdžiui, ramiai 
su juo pabūti
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Du aukštojo mokslo diplomus 
turinti Karolina Liukaitytė balerinos 

karjerą iškeitė į žurnalistiką
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„LaisvaLaikio“ interviu

tačiau ir tai ne visiems tinka, būna atvejų, 
kai gali pakenkti. Taigi svarbu atrasti, kas 
tinka būtent tau, kad iš to būtų naudos.

- Veikiausiai sveikos mitybos žmonės 
neretai griebiasi galvodami ne tik apie 
sveikatą, bet ir apie išvaizdą, dailias kū-
no linijas... 

- Mūsų visuomenėje yra nesveikas kūno 
kultas ir reikalavimai dėl moterų išvaizdos. 
Ypač mamų. Atrodo, kad pagimdžiusi atsidu-
ri po didinamuoju stiklu. Vieni stebisi, kaip 
moteris greitai sulieknėjo, kiti - kad numetė 
per mažai. Visas dėmesys skiriamas grožiui, 
ir tai blogai. Merginos pradeda galvoti, kad 
nieko daugiau ir nereikia, bet taip nėra. Turi 
jaustis patogiai savo kūne, gali sportuoti, jei 
tau tai tinka, svarbu tavo sveikatai, nori su-
tvirtinti savo kūną, bet ne tam, kad taptum 
ikona ar socialiniame tinkle sulauktum pagy-
rų. Visuomenėje per daug primetamų dalykų: 
nuo to, ką reikėtų valgyti ar kiek reikėtų sver-
ti, iki to, kaip reikėtų gyventi. Tačiau pirmiau-
sia reikia įsiklausyti į save, negyventi dėl ki-
tų nuomonės. Supratau, kad gerai jaustis pra-
dedi tada, kai nustoji galvoti, kaip tu atrodai 
kitų akimis. Neturėtum visiems patikti ir tai 
visuomet sakau Lukrecijai. Jai stengiuosi vis-
ką paaiškinti laiku, kad negyventų vadovau-
damasi įsisenėjusiomis klišėmis. Lukrecijai 
gyvenime taip pat stengiuosi leisti rinktis 
pačiai.

- O jei dukra po kelerių metų pasa-
kys: „Mama, noriu žalių plaukų“, leisi?

- Ji neseniai pasakė, kad nori mėlynų na-
gų. Nusprendžiau, kad verčiau leisiu jai pa-
vaikščioti mėlynais nagais, nei ją graušiu ir 
jai teks laukti, kol galės viską padaryti be 
mano draudimų arba paslapčia. Leidžiu eks-
perimentuoti, nebijau, kad ji susiteps ar su-
siplėšys. Plaukų dar nedažau, tačiau kartais 
duodu pažaisti ir su savo kosmetika, o savo 
kambaryje dukra turi sieną, ant kurios gali 
piešti ką tik nori. Tačiau laikomės griežto 
dienos režimo, Arnas prižiūri, ką ji valgo. Mū-
sų valgiaraštis gerai sudarytas, žinau, kad 
vakare Lukrecija nevalgys saldumynų ir jų 
nereikalaus. Taigi kai kurie dalykai jos gyve-
nime griežtai sudėlioti, o kai kur jai palikta 
nemažai laisvės. Jei kažką draudi, visada turi 
būti atsvara.

- Kokių turi moteriškų silpnybių?
- Mano silpnybės tradicinės - kosmetika, 

vonia, knyga, kai namiškiai užmiega... Kartais 
smagu tiesiog susitvarkyti namus, spintas. 

Mes, suaugusieji, 
dažnai 
nebeMokaMe 
džiaugtis 
sMulkMenoMis
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Pamenu, pradėjus dirbti savotiška silpnybe ir 
malonumu tapo apsipirkinėjimas. Pirkau ir 
knygas, ir drabužius. Kai su šeima kraustė-
mės, supratau, kiek daug turiu nereikalingų 
daiktų... Teko daug ką atiduoti draugėms. Ne-
apsikrauti daiktais mokausi iš savo vyro, jis 
jų turi nedaug. 

- Tavo spinta nelūžta nuo drabužių? 
Visada turi ką apsirengti? 

- Tai sritis, kurioje derinti ir strateguoti 
man sekasi sunkiai. Mano spintoje labai daug 
džinsų, pilkų megztinių ir suknelių, kurias 
vilkiu retokai. Nedažnai mane galima pama-
tyti išsipusčiusią. Pasipuošusi neretai jau-
čiuosi keistai, todėl stebiuosi, iš kur tas di-
delis dukros noras puoštis. Atrodo, kad, jei 
ryte neapsirengia suknelės, jos diena prasi-
deda blogai. Dažnai jos pirmasis sakinys bū-
na: „Mama, eikime pasipuošti“, o drabužius 
pasiruošia dar iš vakaro. Juokauju, kad dabar 
jai „Barbės“ laikotarpis - ją žavi rožinė, bliz-
gučiai, pūstos suknelės ir sijonai...

- Galbūt dabar daugiausiai drabužių 
norisi pirkti ne sau, o dukrai? 

- Taip. Dauguma mano pirkinių dabar skir-
ti būtent jai. Tačiau nesu pamišusi. Nors per-
ku daug, lengvai tuos daiktus ir atiduodu, vos 
tik dukra juos išauga. Kaip minėjau, dabar 
stengiuosi daiktais neapsikrauti. Net buvau 
kiek pamiršusi save, norėjosi puošti dukrą. 
Ji netgi turėjo suknelę, kuri buvo brangesnė 
nei mano, tačiau pasipuošė ja, kai jau buvo 
beveik išaugusi. Pirkiniai vaikams turi būti 
labai apgalvoti.

- Į pabaigą eina pirmasis šių metų 
mėnuo, ar sutikdama Naujuosius davei 
sau kokių nors pažadų? 

- Ne. Jei pasakau sau, kad ką nors darysiu 
nuo Naujųjų ar pirmadienio, dažniausiai tų 
pažadų iki galo taip ir neištesiu. Esu iš tų 
žmonių, kuriems reikia kokio nors spyrio, 
paskatinimo, vidinės motyvacijos. Kartais gy-
venimas įstumia į tokias situacijas, kai tenka 
keisti įpročius. 

- O palinkėjimą sau turi?
- Palinkėčiau sau dar disciplinuočiau siek-

ti tikslų, apgalvoti ateities perspektyvas. Kar-
tais gyvenime norisi efemeriškų, trumpalai-
kių malonumų, tačiau svarbu pagalvoti apie 

ateitį. Veikiausiai kiekvienam iš mūsų pra-
vartu paimti popieriaus lapą ir parašyti, ko iš 
savęs norėtume, pavyzdžiui, po 5 ar 10 metų. 
Ir tai nėra patarimas iš kokios nors knygelės 
už kelis dolerius. Manau, mūsų visuomenėje 
yra milžiniškas spaudimas, kad kiekvienas 
tarsi turime būti tobuli visose srityse, tačiau 
tai neįmanoma. Reikia siekti tikslo, pasirink-
ti prioritetus ir nesigraužti. Dažnai matome 
gražius fasadus, kartais su pavydu sekame 

pažįstamų paskyras socialiniuose tinkluose, 
spaudžiame „patinka“ po nuotrauka, kurioje 
prabangus automobilis ar prašmatnus laikro-
dis... Tačiau vargu ar susimąstome, ką teko 
tiems žmonėms paaukoti, kad tokį automo-
bilį ar aksesuarą įsigytų. Taigi veikiausiai rei-
kėtų susidėlioti prioritetus, savo kelyje jaus-
tis patogiai, negalvoti, ką apie tave pasakys 
aplinkiniai, ir nesistengti išspausti iš savęs 
maksimumo. 

„LaisvaLaikio“ interviu

Turi jausTis  
paTogiai savo kūne

augindami mažus 
vaikus pradedame 
verTinTi 
monoToniškus 
darbus

Dukrelė Lukrecija 
pakoregavo Karolinos 
Liukaitytės gyvenimo ritmą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„Šiemet į žvejybą einame su tikslu pagauti 
savo auksinę žuvelę. Juk niekada negali žinoti, 
kokį laimikį parsineši namo...“ - taip su šypse-
na „Queens of Roses“ merginos klausytojams 
pristato išskirtinį kūrinį pavadinimu „Fisher-
man“ (liet. „Žvejys“). Antrus metus nacionali-
nėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujančios 
merginos ir šiemet žada dėti visas pastangas, 
kad daina bei pasirodymas sužavėtų komisiją ir 

žiūrovus. Pasak jų, genialumas yra paprastu-
mas. Dainos idėja ir žodžiai ilgam įstringa į at-
mintį, o tai ir gali lemti šios dainos ir pasirody-
mo sėkmę, bent jau to tikisi visuomet pozityviai 
nusiteikusios atlikėjos. Daina „Fisherman“ ta-
po iššūkiu ir pačioms atlikėjoms. Dažnai tele-
vizijos scenoje elegantiškai atrodančios ir gana 
santūrius pasirodymus rengiančios merginos šį 
kartą bus ir aktyvios, ir valiūkiškos, ir kaip nie-

kada drąsios. „Kai dainuoji apie žuvį ir tikiesi 
atstovauti savo šaliai Europoje, privalai būti drą-
sus ir užtikrintas“, - šypsosi Akvilė.

Merginos taip pat negali atsidžiaugti ir 
savo nauju sceniniu įvaizdžiu, kuriuo šį kartą 
rūpinosi talentingoji mados namų MAS924 
dizainerė Monika. „Scenoje privalai būti ma-
tomas, o kokiai moteriai būtų lengva atsisa-
kyti spindesio ir skoningos prabangos“, - žais-
mingai svarstė „Queens of Roses“ merginos. 
Atlikėjos dar neatskleidžia, ar „Eurovizijos“ 
scenoje pasirodys būtent su šiais kostiumais, 
tačiau nekantraudamos dalijasi fotosesijos 
nuotraukomis ir neslepia džiaugsmo dėl pro-
fesionalų darbo rezultatų. 

„Queens of Roses“ 
nori pagauti auksinę žuvelę

Dabar, kai Lietuvoje ne vienas domisi „Eurovizijos“ dalyviais, renkasi favoritus ir spėlio-
ja, kam labiausiai pasiseks, merginų grupės „Queens of Roses“ narės pasinėrusios į dar-
bus iki ausų. AkviLė kisiELiEnė (27), DiLEtA kisiELiEnė (25) ir GiEDRė GiRnytė (27) 
gerbėjams pristato eurovizinę dainą „Fisherman“ ir naują sceninį įvaizdį.
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Gyvenimo 
taisyklės

pagal  Kristiną
Tarasevičiūtę

Žinoma balerina ir garsaus iliuzionisto  
Manto Žmuidinavičiaus-Wizard pasirodymų partnerė  
Kristina tarasevičiūtė (29) tvirtina, kad baleto 
žmonės privalo laikytis tam tikrų taisyklių.  
tai apima tiek mitybą, tiek judėjimą ar laiko planavimą. 
tad kuo gyvenime vadovaujasi Kristina?

Mityba
Mano profesija šiai sričiai yra negailestinga, o aš labai mėgs-

tu skaniai ir gausiai pavalgyti, tad pagrindinė mano mitybos 
taisyklė - valgyk, ką tuo metu nori, tik ne kiek nori. Ir taip sa-
kau aš, ką tik pabaigusi mandarinų kilogramą ir žinodama, kad 
šiandien jau daugiau jokio cukraus negalėsiu valgyti.

Finansai
Kadangi esu patyrusi tikrai juodų laikotarpių, manau, su 

pinigais moku elgtis teisingai ir išmintingai. Esant geresniems 
laikams, kaupiu juodos dienos fondą. Vienintelė sritis, kur dar 
vis paslystu, - tai maistas. Po repeticijų pervargusi parduotu-
vėje noriu visko, prisiperku gardumynų, o paskui su ašara me-
tu lauk taip laiku ir nesuvalgytus skanėstus. 

sportas 
Meluočiau, jei sakyčiau, kad esu graži tik šokiais. Su am-

žiumi tenka vis dažniau prisiminti tempimo pratimus, pratimus 
klubams, juosmeniui. Beveik kiekvieną rytą atlieku rąžymosi 
asaną sava metodika. Ja siekiu ištempti ir pratraškinti visus 
sąnarius. Tai efektyviausias būdas pradėti rytą puikia nata. 

socialiniai tinklai
Šiuo klausimu turiu savo poziciją. Nesu verslininkė, tad 

mano socialiniai tinklai atspindi mano tikrąjį gyvenimą, tai man 
kaip galimybė rašyti dienoraštį, kuris iš tiesų tėra svarbus tik 
man, mano tikriems draugams ir tikriems mano profesijos ger-
bėjams. Nesibodžiu dalintis džiaugsmais ir liūdnumais, ieškoti 
paslaugų ar reklamuoti patikusias.

laiko planaviMas
Baletas lygu kariuomenės disciplinai. Mes visi esame griež-

tai disciplinuoti ir gerbiantys vieni kitų laiką, tad stengiamės iš 
visų jėgų kuo teisingiausiai suplanuoti darbus. Mano veiklų 
spektras labai platus (teatras, ansamblis, magija, šokiai rengi-
niuose, reklaminiai projektai), tad norėdama turėti laisvus sek-
madienius turiu viską atsakingai susidėlioti. Tačiau nesu iste-
rikė, jei kas nepavyko, imuosi tai, kas buvo numatyta kitai 
dienai, arba džiaugiuosi galimybe „pasideginti“ prieš TV. 

saviugda 
Dar jaunystėje supratau, kad smalsus žmogus turi visada 

bendrauti su už save laipteliu išmintingesniais, o draugais laiky-
ti tokius pat smalsius, bet vis lipančius laipteliais tuo pačiu tem-
pu. Tai yra efektyviausia saviugda. Esu laiminga, mano darbas 
suteikia labai daug iššūkių, o jų žmogui reikia, kad tobulėtų. 

laisvalaikis 
Ne visada pavyksta, bet yra taisyklė, kurios bent viduje 

stengiuosi laikytis, tai sekmadienio pietūs mieste - pasipuošti 
ir su draugu ar draugais išeiti į kokią įdomią vietą papietauti. 
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Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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ApdovAnojimAi

Pirmadienio vakarą jau šešioliktą kartą išdalintos nacionalinio trans-
liuotojo „Auksinės bitės“. Darbščiausiems LRT darbuotojams atiteko  
keturiolika skulptoriaus Romualdo Kvinto autorinių darbų.  
LRT Didžiojoje studijoje vykusias iškilmes vedė Ugnė Galadauskaitė ir  
Richardas Jonaitis. Šiais metais buvo įsteigta dar viena nominacija -  
„Linksmoji bitė“. Ją pelnė socialiniuose tinkluose tikrą audrą sukėlusi  
Živilė Kropaitė, tiesioginiame eteryje prapliupusi užkrečiamu juoku.

Geriausiems ir populiariausiems  -
„Auksinės bitės“

LRT Metų žmogus - režisierius, dramaturgas ir prozininkas  
Marius Ivaškevičius su žmona Gražina ir dukra Maja

Ugnė Galadauskaitė ir Richardas Jonaitis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Modestas Naudžius, Kristina 
Jackūnaitė ir Edvardas Špokas
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ApdovAnojimAi

n Geriausia LRT radijo žurnalistė
Audronė Čepkauskaitė
n Geriausias LRT televizijos žurnalistas
Edvardas Špokas
n LRT.lt profesionalas
Vytenis Radžiūnas
n Geriausias LRT televizijos vedėjas
Edmundas Jakilaitis
n Geriausi LRT televizijos pramoginių 
laidų vedėjai 
Giedrius Savickas ir Andrius Rožickas  
(„Auksinis balsas“)
n Geriausia LRT radijo vedėja
Ieva Buinevičiūtė
n LRT radijo profesionalas
Jonas Kasciuškevičius
n LRT televizijos profesionalas
Ramojus Skirsgilas
n LRT profesionalas
Jonas Ribokas
n Geriausia LRT radijo laida
Radijo dokumentika: devyni radijo dešimtmečiai
n Geriausia LRT televizijos laida
„Auksinis protas“
n Garbės „Auksinė bitė“
Dana Rutkutė - ilgametė radijo diktorė
n LRT radijo Metų žmogus
Marius Ivaškevičius
n LRT projektai - publikos simpatijos
„Laisvės kaina. Savanoriai“

„auksinių bičių“ laureatai

Apdovanojimų ceremonijos transliacija -  

sekmadienį, sausio 22 d. 21 val.  

per LRT TELEVIZIJĄ

Parengė Jurga Drungilaitė

Živilei Kropaitei - „Linksmosios 
bitės“ apdovanojimas

Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė

Nemira Pumprickaitė ir 
Audrius Matonis

Andrius Rožickas

Arnas MazėtisAustėja Kuskienė
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Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Pastaruoju metu apie jus galima vis 
dažniau išgirsti, kaip apie moterį, gyve-
nime suderinusią svarbiausius dalykus: 
laimingą šeimą, gražų santuokinį gyve-
nimą ir mylimą veiklą. Kaip jums pa-
vyksta viską taip puikiai puoselėti?

- Viskas tarpusavyje susipynę, mums su 
vyru pasisekė, kad likimas mus suvedė. Aš 
tikiu ta antros obuolio pusės teorija, nes sa-
vąją tikrai radau. Mūsų stiprūs tarpusavio 
santykiai yra pamatas darniai šeimai, kai tėvai 
myli vienas kitą ir vaikai šeimoje jaučiasi sau-

gūs bei laimingi. Visa tai yra kūryba, kuri 
kasdienybėje įsisuka lyg viesulas ir tą kūry-
binę energiją nusinešu į savo studiją, kurioje 
mintys ir emocijos virsta realiais darbais - 
veltiniais. Manau, žmonės jaučia tai, nes turiu 
didelį klientų ir mano veltinukų gerbėjų ratą. 
Viskas mums einasi lengvai, be pastangų ir 
su didele meile.

- Jūsų namai - pilna troba tikra to žo-
džio reikšme. 9 vaikai - ką reiškia augin-
ti tokį būrį? 

- Taip, visas mūsų būrys. Šešis jų pagim-
dė kitos mamos, bet mums teko laimė ir gar-

bė juos auginti. Pradedu galvoti, kad ne tik 
biologinių vaikų sielos pasirenka, kokioje šei-
moje gimti, bet ir globojamus vaikučius kaž-
kokios aukštesnės jėgos atvedė į mūsų šeimą.

- Esate minėjusi, kad visuomet norė-
jote didelės šeimos. 9 vaikai jau pabaiga, 
ar norisi dar?

- Visai neseniai kalbėjome su vyru, kad 
norisi dar, galim dar. Netrukus jau 4 mūsų 
vaikai bus pilnamečiai, studijuos, tarnaus ka-
riuomenėje ir kitaip gyvens gyvenimus, o 
namuose dėl to jau atsirado vietos dar vienam 
vaikui, kuriam reikia šeimos. Labai sunku 
paaiškinti tą pajutimą, kad gali duoti dar. Tai 
kyla iš labai giliai, kai meilės gyvenimui yra 
tiek daug, kad ne tik gali, bet ir privalai ja 
pasidalyti. Tas vaikų auginimo lengvumas tur-
būt yra duotybė. Mes neturime to jausmo, 
kad va užauginsime vaikus ir pagyvensime 
sau. Mes sau gyvename augindami vaikus. 
Kiekvieną dieną gyvendami. Darbuose, kū-

Kai 9 vaiKai ne per daug, 
o gyvenimas - malonumas

Pažintis

Ką reiškia turėti daugiavaikę šeimą ir kasdien keltis ar gulti su net devynių atžalų  
šypsenomis? Ką reiškia kiekvieną sužiūrėti, viską spėti, turėti mylimą darbą ir išsaugoti 
meilę bei mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka? Šiuos ir kitus šeimyninių stebuklų 
receptus puikiai žino veltinių prekės ženklo „Kojos šiltai“ įkūrėja ir 9 atžalų mama  
Eglė VaitKEVičiEnė. Susipažinkite.

Eglė Vaitkevičienė su vyru Rimvydu augina 9 vaikus
Mindaugo dulinsko nuotr.
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Pažintis

ryboje, užsiimdami tuo, kas mums patinka, 
ir tuo, kas mums svarbu.

- Pritariate nuomonei, kad vienam 
vaikui augti būtų tiesiog liūdna? Ar di-
delės šeimos turėjime yra ir daugiau gra-
žių dalykų?

- Man atrodo, nėra skirtumo, kiek šeimo-
je vaikų, svarbiausia emocinė atmosfera. Tur-
būt realu jaustis vienišam ir minioje... Dau-
giavaikėje šeimoje didelė atsakomybė emo-
cinės atmosferos kūrime tenka tėvams. Joje 
daugiau šurmulio, daugiau įvykių, daugiau 
apsikabinimų, bet ir peštynių gali būti dau-
giau. Vaikai tikrai išmoksta pasidalyti, pasi-
rūpinti kitu, nusileisti ir žino, kad turi stiprų 
užnugarį - tai nuostabus jausmas. Mūsų šei-
moje tą visą energetinį ir emocinį srautą val-
dau aš. O vyras mane įkrauna ir nuglosto, kad 
turėčiau jėgų tai daryti. Aš labai stengiuosi, 
kad kiekvienas vaikas jaustųsi laisvai ir kom-
fortiškai, saugus ir mylimas, kad žinotų, jog 
visada jam atlėksiu į pagalbą. Manęs vis klau-
sia, kaip spėju kiekvienam skirti dėmesio. 
Einu prie to, kuriam tą minutę manęs labiau-
siai reikia. Priglaudžiu ir paglostau tą, kuris 
eina pro šalį, sukdamasi buityje stebiu tuos, 
kurie tuo metu kambaryje - akių kontaktas, 
mirktelėjimas ir šypsena daro stebuklus. Mū-
sų šeimoje vis sklando tas 7 minučių juokelis, 
užsisėdėjus kurio kambaryje sakau - viskas, 
gana, gavai savo 7 minutes, dabar sotus. (Šyp-
sosi.) Aš dirbu namuose ir niekada nenutols-
tu nuo jų, todėl mano laikas yra jų laikas. 

Bet aš visada už tai, kad žmonės gyventų 
taip, kaip jiems atrodo geriausia. Ir jei šeima 
sąmoningai nenori turėti vaikų, tai kad tik 
būtų laimingi!

- Tikriausiai ne vienas galėtų pavy-
dėti tokio gražaus šeimos židinio. Bet juk 
viskam reikia jėgų ir laiko. Kada randa-
te laiko sau? Ne kaip mama, žmona, bet 
kaip Eglė? Turite pabėgimo nuo rutinos 
akimirkų?

- Pabėgimai tiesiogine žodžių prasme, šoku 
į sportinius batelius, įsidedu ausinuką su mėgs-
tama muzika ir lekiu į mišką. Per metus tik tris 
mėnesius neturiu laiko sau, mano darbas labai 
sezoniškas - nuo spalio iki Kalėdų „užsikasu“ 
vilnos vėlime ir laikas sau yra miegas bei valgis. 
Bet likusį laiką tikrai save lepinu ir gera knyga, 
ir kava su drauge, ir su vyru į pasimatymą iš-
lekiam. Aš tikrai rūpinuosi savimi, negaliu sau 
leisti perdegti ir vis pajuntu, kai pasiekiu ribą, 
tuomet lėtinu tempą. Didžiąją dalį dienos sury-
ja buitis, maistas, rūbų skalbimai, nuolatinis 
bandymas palaikyti tvarką. Labai daug darbų 
darau vienu metu, nuvelti šlepetes ir tuo pat 
metu padaryti pietus - kasdienybė. 

- O tiek skirtingų charakterių namuo-
se nesukelia nesusipratimų? Ar jau esa-
te išmokę veikti kaip komanda? 

- Būna, plyksteli laužai. Dabar dešimtme-
čių aštriausias metas, urzgia, putoja, bet po 
pusvalandžio pasineria į kokį žaidimą. Mažei 
vadovėlinis trečiųjų metų krizės etapas - vis-
kas man, viskas mano. Dičkiai ramūs ir pagar-
būs. Kadangi mūsų daug, o, kaip žinome, juo-
di debesys labai greitai dauginasi, tai laikomės 
taisyklės, jei bloga nuotaika - drožk į savo kam-
barį. Pasibūk su savimi, ataušk. Aš taip pat 
elgiuosi - užsidarau miegamajam, nelįskit į 
akis, aš dabar pikta. Leidžiame vienas kitam 
atsitraukti. Tai padeda išvengti daug konfliktų.

- Gal galite pasidalyti receptu, kaip 
išauklėti vaikus dorus ir nesavanau-
džius? 

- Tik savo pavyzdžiu. Nereikia auklėti vai-
kų, reikia gyventi gyvenimą ir tegu jie mato, 
kaip mes, suaugusieji, reaguojame į tam tik-
ras situacijas, kas mums svarbu, kam teikia-
me prioritetus. Bet koks spaudimas, bet ko-
kia prievarta skatina prieštaravimus. Kalbėtis 
reikia. Tartis, klausti jų nuomonės, diskutuo-
ti. Praėjus paauglystės kategoriškumui vaikas 
pats pasirinks, kas yra teisinga.

Eglės veltinukai socialiniame tinkle 

„Facebook“ turi savo paskyrą „Kojos 
šiltai“, taip pat tinkle „Instagram“ su 

grotažyme #kojosšiltai, galima įsigyti ir 
„Etsy“ parduotuvėje

kur rasti?
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Pažintis

- Vaikus mūsų šalyje auginti sunku ar 
lengva? Ar tai priklauso net ne nuo ša-
lies, o nuo žmonių?

- Man lengva. Manau, laimės jausmas yra 
vidinis reikalas ir vaikams vis sakau - augink 
laimės jausmą savyje. Kai žmogus stiprus, jį 
daug mažiau veikia aplinkos faktoriai. Nuo 
mūsų požiūrio labai daug kas priklauso. Aš 
tikiu, kad mes esame lyg magnetai, mes trau-
kiame tai, ką patys išspinduliuojame. Tikiu 
bumerango dėsniu, kokias mintis siunčiame 
visatai, kuo tikime, kam „meldžiamės“ (viso-
mis prasmėmis) - viskas grįžta. Negatyvios 
mintys ir žodžiai yra artimiausias kelias į ne-
sėkmę. Mes turime duoti ne todėl, kad gau-
tume, o todėl, kad duoti yra labai gera. Nes 
tu juk turtingas, jei gali pasidalyti. 

Mano Lietuvoje yra begalė nuostabių 
žmonių. Neabejingų, užjaučiančių, palaikančių 
ir besidžiaugiančių gyvenimu. Žinoma, neuž-
simerkiu ir žinau, kad būna ir kitaip. Mes 
visi renkamės, kaip gyventi. Ir tai visiškai 
nesusiję su materialiniais dalykais. Kažkur, 
miško pakraštyje sukiužusioje trobelėje gy-
venanti močiutė gali būti daug laimingesnė 
už visą pasaulį išnaršiusį milijonierių. Di-
džiausias turtas yra žmonių santykiai. Jei tu 
laimingas juose, tai laimingas ir gyvenime.

- Ką mėgstate veikti su visa šeima? 
- Po Kalėdų užsisėdom ant „Lietuvos“ 

(toks stalo žaidimas). Mums visiems patinka 
sportuoti, mėgstam nuvažiuoti į gamtą. Vaikai 
labai skirtingo amžiaus, 3-23 metų, todėl re-
tai būna, kad visi iki vieno darytume tą patį. 
Mes tiesiog būname kartu kasdienybėje ir 
mums tai patinka.

- Bene pagrindinė jūsų veikla - vilnos 
vėlimas. Nuo ko viskas prasidėjo? Galų 
gale, kada tokiam kruopštumo reikalau-
jančiam darbui randate laiko?

- Taip, veltinukai mus maitina. Todėl ir 
laiko rasti jiems paprasta - valgyt tai norisi. 
(Šypsosi.) Veliu jau gal kokius 6-7 metus. Drau-
gė „užkabino“ - paprašiau nuvelti man šlepe-
tes, o ji mestelėjo, kad nusivelčiau pati. O man 
negalima iššūkių mesti. Vėliau ji tapo mano 
mokytoja. Dievinu vilną! Ji tokia plastiška, lyg 
molis, procesas dažnai nenuspėjamas, kaip su-
simaišo spalvos, kaip įsivelia dekorai. Man vis 
dar mistika, kaip lengvas, purus pluoštas vien 
pasitelkus rankas, muilą ir karštą vandenį virs-
ta kieta ir patvaria avalyne. Esu aiškiai sudė-
liojusi savo dienos prioritetus - vaikai, maistas, 
darbas. Pirmi du visada turi tilpti į dieną, tre-
čiam dažnai tenka vakaras ir naktis. Bet kaip 

gerai veliasi naktį! Namie tylu, įsijungiu gerą 
filmą, užsileidžiu muziką... pasaka!

- Ir tomis naktimis gimsta gražiausi 
batukai, šlepetės, aulinukai?..

- Tikrai taip. Aš juokauju, kad parduodant 
vilnos šlepetes, reiktų perspėti žmogų, kad 
tai visam gyvenimui ir sukelia stiprią priklau-
somybę. Nes kojos išlempa ir nebenori jokios 
kitos avalynės. Pėda jose neprakaituoja, ne-
kaista ir nešąla, palaikoma optimaliausia tem-
peratūra tiek šalčiausią žiemą, tiek šiltą va-
sarą. Mane asmeniškai galima kankinti - pa-
slėpkite mano šlepetes ir atiduosiu viską.

- Vaikai padeda velti kartu?
- Taip. Per patį sezono įkarštį jie irgi turi 

galimybę užsidirbti. Turiu 4 pagalbininkus. Ir 
jie sako ne „duok pinigėlį“, bet „ar yra šle-
pečių“? 

n Eglė gimusi 1977 m. gegužės 20-ąją 
n Su vyru Rimvydu Eglė ryžosi prie Lietuvos gerovės prisidėti pradėdami nuo savęs.  
Tad pora augina net 9 vaikučius, šeši iš jų 
yra globotiniai. Tiek vaikai, tiek Eglė su vyru džiaugiasi radę vieni kitus 
n Šeimos atžalos: Deimantė (23), Klaidas (19), Augustas (18), Rimgailė (17), Einoras (14),  Miglė (11),  Martynas (10), Ligita (7), Rasytė (3)

Šeimos dosjėEglė ir Rimvydas Vaitkevičiai su vaikais 
mėgsta aktyviai leisti laisvalaikį

Asmeninio Eglės Vaitkevičienės albumo nuotr.

Visą tiesiogiai transliuojamų fina-
lų laiką svarbiausią balsą turėjo pro-
jekto žiūrovai. Būtent jie galėdavo 
savo balsais palaikyti labiausiai pati-
kusius dalyvius. Pirmąsias keturias 
savaites mažiausiai žiūrovų balsų su-
rinkęs dalyvis be kovos palikdavo 
projektą. Kiti du kovodavo dėl išliki-
mo. Atlikus išlikimo dainą teisėjai 
nuspręsdavo, kuris dalyvis turi atsi-
sveikinti su „X Faktoriumi“. Vėliau 
taisyklės pasikeitė ir projektą palik-
davo vienas dalyvis.

Visą šou laiką žiūrovų balsai buvo 
slepiami ne tik nuo žiūrovų, bet ir 
nuo projekto dalyvių, teisėjų, kūry-
binės komandos. Pasibaigus milžiniš-
ko populiarumo sulaukusiam projek-
tui galima praskleisti paslapties šydą 
ir paviešinti visų finalų balsus. Kaip 
paaiškėjo, pirmąją savaitę lyderis bu-
vo Mindaugas Avižienis. Antrosios 
savaitės lyderė - Simona Klusienė. 
Trečiąją savaitę lyderiu tapo vėl Min-

daugas. Žvelgiant į balsus matyti, kad 
vaikino pasirodymas sužavėjo dvigu-
bai daugiau „X Faktoriaus“ žiūrovų 
nei pirmą savaitę. Ketvirtą savaitę 
lyderėmis tapo „Golden Age“. Repe-
rės surinko daugiau nei 5 tūkst. žiū-
rovų balsų.

Penktą savaitę daugiausia žiūrovų 
balsų pelnė Paulius Drabulis. Šešta 
savaitė sėkmingiausia buvo grupei 
„Golden Age“. Septintą savaitę lyde-
re tapo jauniausia projekto dalyvė 
Iglė. Ji surinko daugiau nei 6 tūkst. 
žiūrovų balsų. Aštuntą savaitę lydere 
tapo Paulina Paulauskaitė. Mergina 
surinko net 15 tūkst. balsų!

Superfinale Iglė sulaukė rekordi-
nio skaičiaus žiūrovų balsų. Už sep-
tyniolikmetę balsavo beveik 60 tūkst. 
„X Faktoriaus“ žiūrovų. Už reperes 
„Golden Age“ superfinale balsavo 30 
519 žiūrovų, o už Pauliną - 18 572 
žiūrovai.

Parengė Jurga Drungilaitė

Iglės triumfas

„X Faktoriaus“ superfinale 
Iglė Bernotaitytė nugalėjo 
dviguba persvara

TV3 nuotr.

nugalėtoja

Sekmadienį paaiškėjo tai, ko „X Faktoriaus“ žiūrovai laukė beveik  
penkis mėnesius. Po sunkios finalinės kovos TV3 projektą laimėjo  
Iglė BernoTaITyTė (17). Marijampolietė, buvusi Sauliaus Prūsaičio 
komandoje, pelnė garbę, šlovę ir 15 tūkst. eurų!
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ŽvaigŽdės

sofija seks motinos pėdomis 

Vyriausia S.Stalonės dukra - Sofija Rouz 
(Sophia Rose Stallone, 20) studijavo komunika-
cijas Pietų Kalifornijos universitete. Kadangi 
mergina turėjo įgimtą širdies ydą, 2012 m. jai 
atlikta operacija. Mergina nevengė atvirų inter-
viu apie sveikatos būklę ir priežiūrą po opera-
cijos. „Kasdien galvoju apie savo širdį, sveikai 
maitinuosi. Jei jaučiuosi pervargusi, pagalvoju, 
ar sportinis krūvis man nepakenks, stengiuosi 
savimi pasirūpinti“, - sakė Sofija. Dėl garsių 
tėvų merginai ne kartą teko pasirodyti televi-
zijos ekranuose, bet ji pati savęs gera aktore 
nevadina ir tėvo pėdomis sekti neketina. Labiau 

ją domina verslas ir žinios, kuriomis su ja galė-
tų pasidalinti mama, - Sofija svajoja įkurti savo 
mados bei kosmetikos liniją. 

sistin užkariauja mados podiumus

Viduriniosios aktoriaus dukros SiStin 
Rouz (Sistine Rose Stallone, 18) veidas bene 
geriausiai žinomas visuomenei. Mergina, kaip 
kadaise ir jos mama, būdama 16-os pradėjo dirb-
ti modeliu. Pasak mados industrijos profesiona-
lų, rudos kaip tėvo akys ir iš motinos paveldėtas 
amerikietiškas grožis - būtent tai lemia sėkmin-
gą Sistin karjerą. Tapusi pilnamete ji pasirašė 
sutartį su žinoma agentūra „IMG Models“, be 

to, jau pozavo prestižinių mados žurnalų virše-
liams, Milane dirbo su mados namais „Dolce& 
Gabbana“, o visai neseniai žingsniavo „Chanel“ 
kolekcijos pristatymo podiumu. Po „Auksinių 
gaublių“ ceremonijos žiniasklaidos dėmesys vėl 
krypo į Sistin, kai žurnalo „Love“ išleistame 
kalendoriuje pasirodė fotografijos, kuriose vidu-
rinioji Stalonių dukra pozavo tik su nėriniuotais 
apatiniais ir „Marc Jacobs“ švarkeliu. Sistin mie-
lai dalijasi savo prabangaus, dinamiško ir įdo-
maus gyvenimo epizodais savo paskyroje socia-
liniame tinkle „Instagram“, ten jos gyvenimą 
seka daugiau nei 310 tūkstančių internautų. Ji 
mielai dalijasi savo darbo užkulisiais, nuot-
raukomis su seserimis ir žinomais tėvais.

Silvesterio Stalonės  rožynas
Žinomas aktorius ir superherojus SilveSteriS 
Stalonė (Sylvester Stallone, 70) su žmona 
DŽenifer flavin (Jennifer flavin, 48) savo trijų 
dukrų nuo žiniasklaidos objektyvų niekada neslėpė. 
nuo tada, kai pagrandukei sukako ketveri, žinomi 
tėveliai savo dukras vedasi į prabangius pramogų 
pasaulio renginius, ne naujiena mergaitėms ir  
raudonas kilimas. regis, mažosios tėvelio dukros 
suaugo. Po to, kai Stalonės dukros metų pradžioje 
pasidalijo „Miss Golden Globe“ titulą, visuomenės 
susidomėjimas žinomo aktoriaus atžalomis dar  
labiau išaugo. apie ką svajoja Stalonės dukros  
ir ar seks jos garsiojo tėvo pėdomis? 

n Dukrų S.Stalonė susilaukė su trečiąja žmona Dženifer 

Flavin. Būdama 19 metų Dženifer pradėjo dirbti mode

liu. 1990 m. ji net pasirodė viename iš filmo „Rokis 5“ 

epizodų. Su vienu garsiausių aktorių ji susipažino  
1988 m., o 1997 m. pora susituokė. Šiuo metu S.Stalonės 

žmona geriau žinoma kaip verslininkė. 

n Silvesteris buvo vedęs tris kartus, tad gražuolės dukros 

turi du vyresnius brolius iš pirmosios tėvo santuokos 

su Saša Zak (Sasha Czack). Vyriausias brolis aktorius, 

režisierius ir prodiuseris Seidžas (Sage Stallone) prieš  

kelerius metus mirė būdamas 36erių. Kitas brolis  taip 

pat aktorius Serdžo (Seargeoh Stallone, 38). Pastarasis 

nuo žiniasklaidos atsitvėręs tylos siena, asmeninį 
gyvenimą labai slepia.

n Visų trijų S.Stalonės dukrų vardai prasideda raide S, 

be to, visų trijų mergaičių antrasis vardas – Rouz (rožė). 

Pasak žinomo tėvo, visos jos rožės ir nė viena geresnė 

ar blogesnė už rožę nebus. Tai neutralus vardas, kuris 

neskatina aršios tarpusavio konkurencijos, bet priešingai  

stabdo tarpusavio barnius. 

n Nuo 1963 metų „Auksinių gaublių“ teikimo ceremonijai 

žiniasklaidos komisija išrenka „Mis Auksiniai Gaubliai“ 

(„Miss Golden Globe“), kuri ir teikia statulėles labiausiai 

nusipelniusiesiems. S.Stalonė didžiuojasi, kad šiemet 

šis garbingas apdovanojimas atiteko būtent jo dukroms, 

maža to, tai pirmas kartas istorijoje, kai „Mis Golden 
Globe“ titulą pasidalino trys seserys. „Smagu būti pirmam 

istorijoje, didžiuojuosi savo mergaitėmis“,  sakė žinomas 

aktorius. 

Įdomu

Legendinis aktorius Silvesteris Stalonė (Sylvester Stallone) 
su trečiąja žmona Dženifer Flavin (Jennifer Flavin)
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skarlet - Mažoji žirafa? 

Užsienio žiniasklaida ne kartą rašė, jog 
vyresniosios Stalonės dukros grožį paveldė-
jo iš motinos, o jauniausioji Skarlet 
roUz (Scarlett rose Stallone, 14) yra ma-

žoji tėčio kopija. Ji kol kas negalvoja apie 
karjeros perspektyvas, podiumą ar aktorys-
tę ir džiaugiasi paauglyste bei moksleivės 
gyvenimu, lanko lengvąją atletiką. Seserys 
jai suteikė Mažosios žirafos pravardę, nes, 
pasak jų, Skarlet yra kiek nerangi, o avėda-

ma aukštakulnius rizikuoja parkristi. Būtent 
todėl garsusis tėtis ruošdamas dukras „auk-
sinių gaublių“ ceremonijai, jaunėlei liepdavo 
po valandą per dieną namie vaikščioti avint 
aukštakulnius.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

ŽvaigŽdės

Visų Stalonės dukterų antrasis vardas - Rouz (Rose): 
Sistin Rouz (Sistin Rose), Skarlet Rouz (Scarlett 
Rose) ir vyriausioji Sofija Rouz (Sophia Rose)

EPA-Eltos nuotr.
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žvaigždės

Kalbama, kad princas Haris visada buvo 
artimas su savo broliene. „Jie (Haris ir Ket
rina) yra labai artimi, todėl jam labai svarbi 
Ketrinos nuomonė apie jo merginas“, - sa
ko neįvardytas šaltinis iš karališkosios 
aplinkos.

Matyti, kad karališkoji šeima pritaria prin
co draugystei su amerikiečių aktore, žinoma 
iš populiaraus serialo „Kostiumuotieji“ 
(„Suits“). Apie jų santykius pirmą kartą ofi
cialiai prabilta praėjusių metų lapkritį, kai 
Kensingtono rūmams teko prašyti spaudos 

atstovų liautis persekioti afroamerikiečių kil
mės aktorę.

Šaltiniai pasakoja, kad hercogienė Ketrina 
susitikti su M.Markl specialiai važiavo į Lon
doną, o ją lydėjo ne kas kitas, o pusantrų me
tukų dukrelė Šarlotė (Charlotte).

Skandalingoje istorijoje 
pagaliau padėtas taškas

Po ilgų mėnesių ginčų dėl galutinių skyrybų sąlygų, galiausiai baigtas kino žvaigždės Džonio DePo (Johnny Depp, 53) ir aktorės eMber HerD (Amber Heard, 30) skyrybų procesas. Dž.Depas sutiko sumokėti aktorei, kuri iki vedybų su Dž.Depu nebuvo itin žinoma, 7 mln. JAV dolerių, kuriuos moteris žadėjo paaukoti dviem labdaros organizacijoms. e.Herd taip pat atiteks du poros šunys, kurie, 2015 metais aktorei neteisėtai išsivežus juos į Australiją, atsidūrė skandalo epicentre.
Moteris garsų aktorių kaltino smurtu šeimoje, tačiau jis neigia šiuos kaltinimus. remiantis teismo dokumentais, Dž.Depas naudojo fizinį smurtą. Pora buvo susituokusi tik 18 mėnesių, apie skyrybas pranešė 2016 metų gegužę.

Galiausiai baigtas aktorių Džonio Depo (Johnny Depp) 
ir Ember Herd (Amber Heard) skyrybų procesas 

EPA-Eltos nuotr.

 Princas Haris savo merginą supažindino su broliene
Sklandant gandams apie 2017 metais  
galimas dar vienas karališkąsias vestuves,  
Jungtinės Karalystės princas HariS (Harry, 32) 
savo naująją širdies draugę, amerikiečių aktorę 
Megan MarKl (Meghan Markle, 35) 
supažindino su brolio Viljamo (William) žmona 
Ketrina Midlton (Katherine Middleton, 35).

žvaigždės

Dainininkė LaDy GaGa (30), dar praė-
jusių metų pavasarį sukūrusi paskyrą „Insta-
gram“ socialiniame tinkle savo prancūzų bul-
dogui vardu Eiša (asia), nuolat įkelia naujų 
nuotraukų iš augintinio gyvenimo. „Eiša ruo-
šiasi praleisti dar vieną dieną su mamyte“, - 
parašė Lady Gaga po pirmąja kalytės nuotrau-
ka. Tūkstančius sekėjų turinti Eišos paskyra - 
visada dėmesio centre. Pernai gyvūnų teisių 

gynimo organizacijos PETa (People for the 
Ethical Treatment of animals) atstovai apkal-
tino Lady Gagą žiauriu elgesiu su Eiša, kai 
atlikėja paskelbė savo „Facebook“ puslapyje 
juvelyriniais dirbiniais išpuošto šuns nuotrau-
ką. Dalis žvaigždės gerbėjų socialiniame tink-
le taip pat nusprendė, kad nevertėjo apkars-
tyti gyvūno daugybe papuošalų.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Davose apdovanota 
atlikėja Šakira

Kolumbijos atlikėjai ir UNICEF geros 
valios ambasadorei šaKIraI (Shakira, 39) 
šveicarijoje, Davoso mieste, 47-ojo Pasaulio 
ekonomikos forumo (WEF) išvakarėse 
įteiktas „Crystal award“ apdovanojimas už 
humanitarinę veiklą.

Įtakingiausių lyderių forume šakira para-
gino pasaulio šalių vyriausybes, verslo ir aka-
deminės visuomenės lyderius skirti ypatingą 
dėmesį vaikams, jų švietimui bei socialinėms 
problemoms. „Mums reikia visas jėgas ir šir-
dį skirti vaikams, jų poreikiams, nes šiandie-
nos kūdikiai lems rytdienos visuomenę ir mū-
sų ateitį“, - aistringai kalbėjo popžvaigždė.

Dėmesio centre -  
popžvaigždės Lady Gaga šuo
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StiliuS

Kanados dizaineriai broliai dvyniai Danas ir Dinas Katenai (Dan and 
Dean Caten), turintys savo prekės ženklą „Dsquared2“, Milano mados 
savaitėje „Moda Uomo“ pristatė naujausią kolekciją 2017-2018 metų  
žiemai. Ypatingas dėmesys skirtas kepurėms, be kurių šaltą žiemą 
geriau į gatvę neiti. Ne tik šie, bet ir kiti dizaineriai šį sezoną siūlo 
rinktis šiltas kailines kepures - dideles, pūkuotas. Kailis nebūtinai turi 
būti tikras - yra puikių dirbtinio kailio variacijų. Kita ryški šio sezono 
tendencija - vadinamosios beisbolo kepuraitės, skirtos žiemai.  
Jos megztos, bet su beisbolo kepurės snapeliu. Spalvingą stilių  
mėgstantys dizaineriai broliai Katenai tokias kepuraites siūlo megzti 
iš skirtingų spalvų siūlų, puošti jas blizgučiais, siuvinėjimais.

Kepurės žiemą. Kokią pasirinkti?

Sezono topas - didelės 
kailinės kepurės

EPA-Eltos nuotr.

Kailio akcentai -  
ir aksesuaruose

Mėgstantiems sportinį stilių - megztos 
beisbolo tipo kepuraitės su stangriu snapeliu
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StiliuS

Kepurės žiemą. Kokią pasirinkti?

Kolekcijos akcentas - megztos  
kepurės, puoštos blizgučiais Parengė Jurga Drungilaitė
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 SveikatoS kodaS

Ne paslaptis, kad tie, kurie mėgsta  
sportuoti ir aktyviai leisti laiką, žiemos ne 
tik nebijo, bet ir išnaudoja jos teikiamus 
pranašumus. Vienas tokių - žiemos sporto 
šakos. Net sveikatos specialistai sako, jog 
aktyvus laisvalaikis gryname ore yra ne 
tik puiki pramoga, bet ir kelias į sveikatą. 
Tad Pramogų ir sporto centras „Kalita“,  
įsikūręs Anykščiuose, ant Kalitos kalno, 
kviečia visus slidinėjimo entuziastus  
išmėginti čia esančias pramogas.

Pramogų ir sporto centras „kalita“ 
siūlo žiemą leisti smagiai

Jei dar nesugalvojote, kur ir kaip praleis-
ti laisvą savaitgalį, Anykščiuose įsikūręs Pra-
mogų ir sporto centras „Kalita“ kviečia dide-
lius ir mažus, žiemą mylinčius ir jos sulauku-
sius susitikti ir gerai praleisti laiką. 

Žiemos sporto gerbėjai renkasi
Anykščiuose

Pasak rašytojo Antano Vienuolio, seniau ant Kalitos  
kalno stovėjo bajorui Nykščiui priklausęs dvaras

Vaido Pupelio nuotr.
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Rogučių trasa

Ant Kalitos kalno esanti rogučių trasa vei-
kia ištisus metus. Tai vienintelis toks atrak-
cionas Lietuvoje - viliojantis nusileisti links-
maisiais kalneliais ir pajusti naujas bei neti-
kėtas emocijas. Trasos ilgis - 500 metrų, joje  
yra 5 posūkiai, tramplinas ir kilpa, tad geros 
emocijos, įspūdžiai ir nepamirštamas laikas - 
garantuoti.

n Amžius
Tikrieji slidinėjimo entuziastai tikina, jog amžius čia 
visai nesvarbus. Pramogų ir sporto centro vadovai 
bei specialistai tikina, jog slidinėti gali visi norintieji 
nuo 7 metų iki tol, kol turi jėgų, noro ir mėgsta 
pajudėti. Tiesa, centro paslaugomis gali naudotis ir 
jaunesni vaikai, lydimi tėvelių. 

n LAikAs
Žinia, jog laikas bėga greitai, o jei jis leidžiamas akty-
viai sportuojant ir pramogaujant - lekia šuorais. Tad 
Pramogų ir sporto centras „Kalita“ siūlo pasinaudoti 
galimybe pirmadieniais-ketvirtadieniais įsigyti visos 
dienos slidinėjimo bilietą ir neskaičiuoti džiaugsmo 
akimirkų. Tiesa, galima pirkti ir pusantros, 3 ar 5 
valandų bilietus, įsigyti sezono arba mėnesio trukmės 
abonementus. Centras siekia būti visuomeniškas 
ir ypatingas kainas siūlo Anykščių krašto vaikams, 
moksleiviams bei senjorams. 

Galimybės

n Pramogų ir sporto centras „kalita“ - 
Kalno g.25, Anykščiai

n Internete - www.kalitoskalnas.lt

n Bilietų kasa ir informacija: 
info@kalitoskalnas.lt, tel. +370 381 78144

kontaktai

n sAusio 20, 21, 22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Joje savo paslaugas ir turizmo galimybes pristatys ir Anykščių turizmo ir informacijos centras. Bus galima plačiau susipažinti su Pramogų ir sporto centro „Kalita“ siūlomomis pramogomis.

susipažinkime!

n sLidinėjimo instruktoriAi
Pramogų ir sporto centras „Kalita“ bendradarbiauja su profesionaliais slidinėjimo instruktoriais, kurie susitarus iš anksto visus norinčiuosius supažindina su slidinėjimu, padeda žengti pirmuosius žingsnius ant slidžių ar atrasti snieglenčių sporto smagybes bei visko išmokti nuo nulio. 
n sLidinėjimo inventorius
Jei manote, kad slidinėjimas yra sunkiai įperkamas sportas - netiesa. Šiame pramogų centre visu inven-toriumi pasirūpinta už jus. Visi, kurie neturi slidžių, specialių batų, lazdų, snieglenčių, šalmų ir kitų reikalingų priemonių, tai gali išsinuomoti ir mėgautis žiemos malonumais. 

naudinGa žinoti

kalnų slidinėjimas

„Paspaudus šaltukui, slidinėjimo išsiilgę 
anykštėnai ir aplinkinių rajonų gyventojai ne-
kantrauja laukdami, kada bus atidarytos tra-
sos ir jie pagaliau galės pasimėgaudami leis-
tis nuo kalno. Patikėkite, koks nuostabus 
jausmas ką tik paruošta trasa nusileisti pir-
miems“, - apie slidininkų lūkesčius pasakojo 
Pramogų ir sporto centro „Kalita“ vyriausio-
ji turizmo specialistė Jurga Žemaitienė. Šia 

aktyvaus sporto šaka Pramogų ir sporto cent-
ras „Kalita“ siekia sudominti, uždegti ir pa-
kviesti slidinėti žmones iš visos Lietuvos.

Šiuo metu veikia dvi slidinėjimo trasos - 
Vidurinioji ir Stačioji. Vidurinioji trasa yra kiek 
nuožulnesnė, ji puikiai tinka ramiau bei atsar-
giau čiuožiantiems slidininkams, o Stačioji tra-
sa paprastai traukia tuos, kurie jau yra įgudę 
ir nori didesnių iššūkių. Slidininkams itin svar-
bu, kad į trasų viršų keltų keltuvai. Šiuo metu 
sporto entuziastus kelia net trys keltuvai.

 SveikatoS kodaS

Pramogų ir sporto centre „Kalita“ veikia 
skirtingo sudėtingumo trasos, kurių 
ilgis svyruoja nuo 200 iki 400 metrų

kalitoskalnas.lt nuotr.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė
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Psichologijos kodas

NeprotiNgas taupymas
Neprotingas - kai keliaujate „už devy-
nių jūrų“ dėl menkos nuolaidos. Perka-

te pigius ir - iš anksto aišku - nekokybiškus 
daiktus, kurie greitai nusidėvi, sulūžta, sugen-
da ir praranda prekinę išvaizdą. Kodėl? Todėl, 
kad šykštus moka dukart - taip taupant tokia 
baigtis garantuota. Dėl nekokybiškų maisto 
produktų nukentės sveikata, o tai jau išlaidos 
gydytojams ir vaistams. Nuolaidas visiškai iš-

lygina išlaidos visuomeniniam transportui ar-
ba benzinui. Vietoj drabužio, praradusio formą 
po pirmo skalbimo, teks pirkti kitą. Visa tai - 
tik finansiniai minusai. O jeigu paskaičiuosime 
tuščiai sugaištą laiką ir patirtas neigiamas 
emocijas, jūs akivaizdžiai pralošiate.

meilė piNigams
Paradoksas, bet meilė pinigams - ke-
lias į amžiną neturtą. Bet meilė ypa-

tinga, fanatiška ir aistringa. Kai viskas, ką 
matote aplinkui, įgyja piniginio ekvivalento 
formą, nepajėgiate mėgautis skaniu maistu 
svečiuose, nes skaičiuojate, kiek šeimininkai 
išleido vaišėms; nedžiugina draugo padova-
nota knyga, nors ji jūsų mėgstamo autoriaus, 
nes svarstote, kiek draugas sutaupė ją pirk-
damas. Kaip rodo praktika, žmonės, taip ver-
tinantys pinigus, dažniausiai lieka be jų.

tabu ir draudimai
„Tai man per brangu“, „aš to never-

tas“, „niekad gerai negyvenau, nėra 
ko ir pradėti“, „žinok, svirpleli, savo kertelę“. 
Jei viena iš šių frazių arba analogiška yra jū-
sų leksikone - turtingas jūs nebūsite, nes pats 
save smarkiai apribojate ir nesuteikiate sau 
jokių galimybių. Psichologai sako, kad drau-
dimo procesas vis stiprėja. Iš pradžių sau ne-
leidžiate, pavyzdžiui, pirkti kokybiško maisto. 
Paskui atsisakote padorių drabužių. Vėliau 
pradedate taupyti komforto sąskaita. Ir ga-
liausiai liekate ne tik skurde, bet ir vienatvė-
je, nes jausmų ir emocijų sau taip pat nelei-
džiate.

Nelaimės draugų paieškos
Negerai, jei nuolatos niurzgate ir 
skundžiatės gyvenimu. Bet dar blo-

giau, kai susirandate bendraminčių. Tokia 
kompanija, net iš dviejų žmonių, - liūnas, 
kuris įtraukia ir neleidžia gyvenimo keisti į 
gera.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Skurdo spąstai: 
įpročiai, trukdantys žmogaus sėkmei

Ką daryti? Su „skurdžių“ įpročiais rei-
kia kovoti. Kaip? Aišku, „turtuolių“ 
įpročiais. Jų yra mažiausiai trys.

1Skaičiuokite. Ne tik pinigus, bet ir 
laiką. Ir pamatysite, kad per tas valan-

das, kurias sugaišote važiuodami į par-
duotuvę dėl nuolaidų, būtumėte uždirbę 
gerokai daugiau, negu sutaupėte.

2Susidarykite sąrašą, kas yra „ne 
jums“. Ir įgyvendinkite bent vieną 

punktą iš šio sąrašo. Pavyzdžiui, išger-
kite puodelį kavos brangioje kavinėje. 
Dėl vieno puodelio tikrai nebankrutuo-
site, užtat suprasite, kad esate to verti.

3Suteikite gyvenimui skonio. Ir spal-
vų. Nes varguolių gyvenimas, kaip ži-

noma, yra prėskas ir pilkas. Nusipirkite 
po truputį neragautų prieskonių ir ga-
minkite su jais. Nusipirkite ryškų šaliką 
arba neįprastos spalvos lūpų dažus. Leis-
kite sau viską, ką galite ir norite leisti. 
O galite ir norite daug. Ir pamažu jūsų 
„varguoliški“ įpročiai užleis vietą „tur-
tuoliškiems“, pasikeis jūsų savivertė. O 
drauge su ja - ir gyvenimas.

kova su „skurdžių“ įpročiais

Daug kas skundžiasi pinigų trūkumu, nedarbu, nesėkmėmis. Ir dažnai net  
nepagalvoja, kad problemas susikuria pats. Psichologai įvardija keletą įpročių, kurie 
tvirtai laiko žmogų skurdo spąstuose, neleisdami iš jų ištrūkti.
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Visuomeninis politinis saVaitraštis „respublika“ ir puikus žurnalas 
„laisValaikis“ su tV programa saVaitei, leidžiamas penktadieniais

Mūsų  

skaitytojai  

auga!

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

„Respublikos“ leidinių“  
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

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

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

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

Privačiose  
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. -27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 5,00 3 mėn. - 15,00 6 mėn. - 30,00 12 mėn. - 60,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 13,00 3 mėn. - 39,00 6 mėn. - 75,00 12 mėn. - 150,00
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Mokslo kodas

Mokslas nestovi vietoje, tad natūralu, kad kasmet mokslininkai pateikia 
ką nors naujo ar intriguojančio. Kas atrasta 2016 metais?

Reikšmingiausi 2016 metų  mokslo atradimai

Dirbtinis intelektas aplošė 
pasaulio čempioną

2016 m. kovą programa „AlphaGo“, kurią 
sukūrė „Google“ padalinys, kompanija „Deep-
Mind“, pasiekė pergalę prieš stalo žaidimo 
„Go“ pasaulio čempioną korėjietį Li Sidolą (Lee 
Sedol). Pirmąją partiją Li pralošė po trijų su 
puse žaidimo valandos, kai dar buvo likę žaisti 
28 minutės ir 28 sekundės. „AlphaGo“ koman-
dos kapitonas Deividas Silveris (David Silver) 
akcentavo „stebėtiną įdomaus žaidimo sudė-
tingumą“, dėl kurio jų „kūdikis“ „AlphaGo“ 
turėjo dirbti praktiškai ties galimybių riba. 
Tikriausiai jis šiek tiek koketavo: dirbtinis 
intelektas jau sėkmingai įveikia viso pasaulio 
didmeistrius ir atotrūkis tarp jų kasmet vis 
didėja. Vis mažiau lieka sričių, kuriose žmo-
gus yra nepranokstamas.

„spaceX“ pristatė marso kolonizacijos planą

atrastos gravitacinės 
bangos

2016 metų vasario 11-ąją buvo oficia-
liai paskelbta apie gravitacinių bangų at-
radimą. Fizikai užrašė dviejų už milijar-
dų šviesmečių susiliejančių juodųjų sky-
lių skleidžiamą garsą, taip patvirtindami 
paskutiniąją Einšteino reliatyvumo teo-
rijos prognozę. Tas vos girdimas garsas, 
teigia fizikai, tapo pirmuoju tiesioginiu 
gravitacinių bangų egzistavimo (praėju-
siame amžiuje A.Einšteino numatyto 
erd vėlaikio raibuliavimo) įrodymu. Taip 
pat jis patvirtina juodųjų skylių kilmę - 
tai gravitaciniai spąstai, iš kurių negali 
išsiveržti net šviesa. Šių gravitacinių 
bangų nešamą energiją, 50 kartų didesnę 
už visų Visatos žvaigždžių suminę ener-
giją, užfiksavo itin jautrios LIGO obser-
vatorijos antenos. Šis atradimas padės 
atsakyti į klausimus: ar juodosios skylės 
išties egzistuoja, ar gravitacinės bangos 
juda šviesos greičiu, ar erdvėlaikį suda-
ro kosminės stygos ir kt.

Devintosios planetos 
paslaptis

Metų pradžioje Kalifornijos technolo-
gijos instituto planetologai Konstantinas 
Batyginas ir Maikas Braunas pateikė įspū-
dingų netiesioginių įrodymų, kad egzistuo-
ja didelė, dar neatrasta planeta, galbūt 10 
kartų didesnė už Žemę, besisukanti Saulės 
sistemoje už Plutono. Įrodymų mokslinin-
kai gavo pagal anomalijas saujelės stebimų 
nedidelių kūnų orbitose. Įrodymai yra to-
kie įtikinami, kad kiti šios srities specia-
listai radinį vertina labai rimtai.

Kosmoso agentūros „SpaceX“ vado-
vas Elonas Maskas (Elon Musk) mano, 
kad kosminis laivas, pilnas kolonistų, nu-
sileis Marse po 40-100 metų. E.Maskas 
apskaičiavo, kad laivų, galinčių gabenti 
bent po 100 žmonių, flotilė, išvykstanti 
kas 2 metus, galėtų per trumpą laiką ap-
gyvendinti Marso miestus. Kelionėje 
žmonės žais nesvarumo žaidimus, žiūrės 
filmus, lankysis restorane ir kitaip pra-
mogaus. Pasiekę Marsą, keleiviai naudos 

krovinius ir įrangą, atgabentus anksčiau, 
ir kurs ilgalaikę koloniją. Po 20-50 reisų 
Marse bus milijonas žmonių. Kol kas ne-
aišku, kur žmonės gyvens ir kuo maitin-
sis, kaip spręs žalingos kosminės spin-
duliuotės problemą - iki to laiko, kai iš-
skris pirmasis laivas, inžinieriai jau bus 
sukūrę apsaugą nuo spindulių. Žmonės 
galės grįžti - tai nebus kelionė į vieną 
pusę, be to, juk kažkaip reikės susigrą-
žinti raketas.
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Mokslo kodas

Reikšmingiausi 2016 metų  mokslo atradimai
„Junona“ sėkmingai 

pasiekė Jupiterio orbitą

Liepą NASA pranešė, kad 
prieš 5 metus į kosminę kelionę 
paleistas kosminis aparatas „Juno-
na“ pagaliau pasiekė Jupiterio or-
bitą. Ką tai reiškia? Kad turėsime 
dar vieną „šnipą“, kuris tyrinės 
vieną įdomiausių mūsų sistemos 
kūnų. Per kitus 20 mėnesių „Ju-
nona“ 37 kartus apskries Jupiterį 
ir ištyrinės didžiausias šio dujų 
milžino paslaptis. Bus gauta duo-
menų, kaip susidaro tokios plane-
tos kaip Jupiteris, ir ar jos turi kie-
tąjį branduolį. Be to, aparatas su-
darys planetos magnetinio lauko 
žemėlapį, išmatuos vandens, de-
guonies ir amoniako kiekį Jupiterio 
atmosferoje, taip pat stebės plane-
tos poliarines pašvaistes.

vykstame į proksimą

baigtas statyti Džeimso vebo kosminis teleskopas

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Mokslininkai patikslino  
Mėnulio aMžių

Kalifornijos universiteto Los Andže-
le mokslininkai patikslino Mėnulio am-
žių. Jų duomenimis, Žemės palydovas 
yra 40-140 milijonų metų senesnis negu 
manyta iki šiol.

Tyrimo rezultatus neseniai paskelbė 
žurnalas „Science“. Kaip nustatė moks-
lininkai, Mėnulio amžius - mažiausiai 
4,51 milijardo metų. Tad jis susiforma-
vo praėjus 60 milijonų metų po Saulės 
sistemos atsiradimo. Anksčiau manyta, 
jog tai įvyko praėjus 100-200 milijonų 
metų po planetų sistemos susiformavimo. 
Mokslininkų išvados remiasi 1971 me-
tais per „Apollo 14“ misiją Mėnulyje pa-
imtų aštuonių cirkonio pavyzdžių ana-
lize. Šio mineralo esama Žemės palydo-
vo gelmėse. Pasak specialistų, į Žemę 
pargabenti cirkonio pavyzdžiai išlikę pir-
mapradės būklės.

„Cirkonis yra geriausias laikrodis 
gamtoje. Šis mineralas geriausiai išsau-
go geologinę istoriją ir leidžia atskleisti 
savo kilmę“, - pažymėjo vienas iš tyrimo 
autorių, Kalifornijos universiteto geoche-
mijos ir kosmochemijos profesorius Ke-
vinas Makiganas (Kevin Mckeegan).

Pasak jo, ankstesnės hipotezės apie 
Mėnulio amžių rėmėsi uolienų pavyz-
džių, kurie buvo deformuoti meteoritų, 
bombardavusių palydovo paviršių, ana-
lize.

Eltos inf.

įDomu

Prieš 20 metų mokslininkai pradėjo 
konstruoti kitos kartos teleskopą, kuris pa-
keis „Hubble“. Ir štai lapkričio pradžioje 
NASA inžinieriai paskelbė, kad Džeimso Ve-
bo (JWST) teleskopo statyba pagaliau baigta. 
Teleskopas su 6,5 m skersmens veidrodžiu, 
dukart didesniu už „Hubble“ veidrodį, yra 
parengtas bandymams prieš 2018 m. spalį 
planuojamą paleidimą. Šis teleskopas turės 
pakeisti „Hubble“ ir kosminį Spicerio teles-
kopą. Šio įvykio svarbą sunku pervertinti, 
nes „Hubble“ buvo, ko gera, vienas didžiau-
sių žmonijos išradimų, o „Džeimsas Vebas“, 
kaip pranešama, bus 100 kartų galingesnis. 
Šis teleskopas pradės veikti nuo momento, 
ties kuriuo sustojo „Hubble“, o būtent - nuo 

nuotraukų „Ultra“ ir „Extreme Deep Field“. 
Be palydovinių Planko ir WMAP mikroban-
ginių foninių spindulių nuotraukų, tai yra 
seniausios šviesos nuotraukos, tolimiausios 
galaktikos. Deja, dėl Visatos plėtimosi jos 
netrukus paliks matomos šviesos spektrą. 
Laimė, Džeimso Vebo instrumentai kuriami 
darbui daugiausia elektromagnetinio spektro 
infraraudonajame diapazone. Jis fiksuos švie-
są, kurios bangos ilgis - 0,6-28 mikrometrų. 
Teleskope esančių naujausių mokslinių inst-
rumentų pagrindinės tyrinėjimų sritys bus 
keturios - pirmoji šviesa ir rejonizacijos epo-
cha, galaktikų spiečiai, žvaigždžių, protopla-
netinių ir planetinių sistemų gimimas ir gy-
vybės atsiradimas.

2016 m. rugpjūčio 24-ąją Europos Pietų 
observatorijos mokslininkai patvirtino atradę 
egzoplanetą, panašią į Žemę, potencialiai gy-
venamoje zonoje apie Kentauro Proksimą - 
arčiausiai mūsų esančią žvaigždę. Aplink 
Kentauro Proksimą, nedidelę raudonąją 
nykštukę, vos už 4,25 šviesmečių nuo mūsų, 
sukasi planetos. Kentauro Proksima yra šiek 
tiek arčiau, negu garsioji dvinarė Kentauro 
Alfos sistema. Planeta buvo pavadinta Prok-
sima b, jos masė, kaip manoma, yra lygi 1,3 
Žemės masės. Planetos orbita yra už 7 mln. 
kilometrų nuo Kentauro Proksimos, o tai yra 
5 proc. atstumo tarp Žemės ir Saulės, bet ši 

žvaigždė yra gerokai šaltesnė už mūsų Sau-
lę, todėl Proksima b vis dar yra „potencialiai 
gyvenamoje“ zonoje, kurioje vanduo gali bū-
ti skysto būvio. Vadinasi, mums artimiausios 
žvaigždės planeta gali būti gyvenama ir net 
panaši į Žemę. Būtent todėl ir buvo pradėtas 
projektas „Breakthrough Starshot“: išsiųsti 
pašto ženklo dydžio kosminį aparatą į Ken-
tauro Alfą, artimiausią Žemei žvaigždžių sis-
temą. Kentauro Alfos sistema - tik pirmasis 
žingsnis tarpžvaigždinėje kelionėje. Kosmo-
so mastu ši sistema - tiesiog už kampo, vos 
už 4,37 šviesmečio. Gauti informaciją apie ją 
galima vos per vieną žmogaus gyvenimą.

EPA-Eltos nuotr.
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Mirtinų pavojų sąrašas

Mirčių dėl asmenukių skaičius kasmet 
didėja. 2014 m. žuvo 15 žmonių, 2015 m. - 39, 
o 2016-aisiais - jau 73. Lyderių trejetas - In-
dija, Pakistanas ir JAV.

Dažniausiai asmenukių mėgėjai galvas pa-
deda krisdami iš didelio aukščio, paprastai nuo 
skardžių arba dangoraižių stogų. Antri tie, ku-
rie skęsta. Treti - ekstremalai, skęstantys į van-
denį įkritę iš didelio aukščio. Mirtiną pavojų 
kelia traukiniai - Indijoje ir Pakistane asmenu-
kių mėgėjus pražudo būtent jie. Pavojingų 
objektų sąraše - automobiliai, elektra, gyvūnai.

Mokslininkų tikslas - parengti įspėjimą 
neprotingiesiems apie mirtiną pavojų daran-

tis asmenukę vienoje ar kitoje vietoje. Al-
goritmą jie jau parengė ir net išbandė. Re-
zultatas visai neblogas - 2/3 pagrįstų įspėji-
mų. Savo nuotraukas internete skelbia mi-
lijardai, pačių nuotraukų - dešimtys milijar-
dų. Taigi pomėgis - visuotinis. Kokie jo pa-
dariniai?

sukelia psichikos sutrikimus

Internete klaidžioja bauginantis praneši-
mas. Atseit britų psichiatrai nustatė, kad 
asmenukės sukelia psichikos sutrikimą, va-
dinamą „kūno dismorfofobija“ (body dys-
morphic disorder (BDD). Jis pasireiškia tuo, 
kad žmogui, dažniausiai jaunam, kuris lygina 
savo asmenukes su kitomis, staiga šauna į 
galvą, jog jo kūnas ar atskiros to kūno dalys 
arba tik veidas yra netobuli - turi defektų. 
Ir tiems gal net neegzistuojantiems defek-
tams jis ima skirti pernelyg didelį dėmesį. 
Vis save fotografuoja, kad nuotraukoje atro-
dytų kuo geriau, be trūkumų. Kaip kiti. Bet 
nepavyksta, ir tai sukelia nervų priepuolį. 
Nervindamiesi, akivaizdžiai arba nesąmo-
ningai, žmonės užpila socialinius tinklus sa-

vo asmenukėmis, tikėdamiesi sulaukti pri-
pažinimo, pritariamų komentarų. Bet sulau-
kia ne visi ir dėl to net lengva dismorfofo-
bija virsta dismorfomanija, kai mintys apie 
savo netobulumą tampa visai skausmingos. 
Tada netoli ir iki savižudybės.

Bet, kaip teigia kiti specialistai, dismor-
fofobija ir dismorfomanija egzistavo ir iki as-
menukių. Pagal statistiką, trečdalis Žemės 
gyventojų - aiškūs „narcizai“, dar trečdalis - 
slapti. Ir vieni, ir kiti nori gėrėtis savimi ir 
džiaugtųsi, jei aplinkiniai jiems pritartų. At-
siradus išmaniesiems, o svarbiausia, sociali-
niams tinklams, atsirado ir tokia galimybė, 
taigi žmonės ja ir naudojasi. Tad slapti narci-
zai tampa aiškūs. Iš čia ir asmenukių gausa. 
Pernelyg didelė jų gausa - tai jau nesveiko 
narcisizmo simptomas, bet ne daugiau.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Įdomybės

Pasaulį apėmusi manija - mirtinai pavojinga?

Trečdalis Žemės 
gyvenTojų - aiškūs 
„narcizai“, dar 
Trečdalis - slapTi

Amerikiečiai mokslininkai iš Karnegio Me-
lono universiteto drauge su kolegomis iš 
Indijos, „išnaršę“ socialinius tinklus ir ma-
sinės informacijos priemones, nustatė ir 
pranešė: nuo 2014 iki 2016 metų asmenu-
kės pražudė 127 žmones. Tiek žmonių žuvo 
fotografuodami save.

EPA-Eltos nuotr.
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Įdomybės

kontroversiškas sekso 
paslaugų pasiūlymas

Žaliųjų partijai atstovaujanti Vokie-
tijos parlamento narė pasiūlė apmokėti 
iš valstybės biudžeto intymias paslaugas, 
teikiamas neįgaliesiems ir sunkiai ser-
gantiems žmonėms.

Pasak Bundestago deputatės Eliza-
betos Šarfenberg (Elisabeth Scharfen-
berg), subsidijos galėtų būti skiriamos 
įrodžius, kad prostitučių paslaugos rei-
kalingos medicininiu požiūriu, jeigu pa-
cientas neįstengia sumokėti už jas pats.

Toks modelis jau kelerius metus taiko-
mas Nyderlanduose. Šioje šalyje sekso pas-
laugų kainas kaip medicinos išlaidas kai 
kuriais atvejais gali kompensuoti valstybė.

Praėjusių metų vasarą buvo pranešta, 
kad Vokietijoje priimtas prostitucijos įsta-
tymas, patikslinantis ir reglamentuojantis 
sekso paslaugas teikiančių asmenų teises 
ir pareigas. Jie moka mokesčius ir įmokas 
į pensijų fondą, taip pat gauna pensijas.

renovuos eifelio bokštą

Per ateinan-
čius 15 metų Ei-
felio bokšto Pary-
žiuje renovacijai 
ir modernizacijai 
bus skirta 300 
mln. eurų. Lėšos, 
be kita ko, bus 
panaudotos gar-
siajam monu-
mentui nudažyti, 
lankytojų zonoms 
modernizuoti bei 
saugumo priemo-
nėms, penktadie-
nį pranešė Pary-
žiaus merija. Tu-
ristų traukos objektas Eifelio bokštas esą 
turi tapti „nepriekaištinga Prancūzijos 
sostinės vitrina“.

Dėl to per ateinančius 15 metų Pary-
žiaus simboliui kasmet bus išleidžiama 
20 mln. eurų - tai sudaro bendrą 300 mln. 
eurų sumą. Iki šiol buvo skiriama  
13,7 mln. eurų per metus. Be kita ko, 
konk rečiai planuojama modernizuoti ant-
rąjį aukštą bei kai kuriuos liftus. Taip pat 
bus atnaujintas monumento apšvietimas.

324 metrų aukščio bokštas buvo pa-
statytas 1889 metais pasaulinei parodai. 
Jis kasmet pritraukia apie 7 mln. lanky-
tojų ir yra labiausiai lankomas moka-
mas monumentas pasaulyje.

ĮDomu

8 turtingiausiems pasaulio milijardie-
riams priklauso tiek turto, kiek vargin-
giausiai pasaulio populiacijos daliai, prane-
šė labdaros organizacija „Oxfam“ ir įspėjo 
dėl vis didėjančio skirtumo tarp turtingiau-
siųjų ir vargingiausiųjų.

Anot paskelbtos ataskaitos, absurdiš-
ka, kad kelių turtingiausių žmonių pasau-
lyje turtas (426 mlrd. dolerių) prilygsta 
3,6 mlrd. žmonių, sudarančių vargingiau-
sių pasaulio žmonių dalį, turimam turtui. 
Turtingiausiųjų sąrašo viršuje atsidūrė 
korporacijos „Microsoft“ įkūrėjas Bilas 
Geitsas (Bill Gates).

Tarp aštuonių turtingiausių yra ir Is-
panijos drabužių parduotuvių tinklo „Zara“ 
įkūrėjas Amancijus Ortega (Amancio Or-
tega), investicijų bendrovės „Berkshire 
Hathaway“ generalinis direktorius Vore-
nas Bafetas (Warren Buffett), Meksikos 
telekomunikacijų magnatas ir įmonės 
„Grupo Carso“ savininkas Karlosas Slimas 
Helu (Carlos Slim Helu), „Amazon“ įkū-
rėjas Džefas Bezosas (Jeff Bezos), socia-
linio tinklo „Facebook“ įkūrėjas Markas 
Cukerbergas (Mark Zuckerberg), techno-
logijų korporacijos „Oracle“ vadovas Laris 
Elisonas (Larry Ellison) ir buvęs Niujorko 
meras bei vienos didžiausių pasaulyje 
verslo ir finansinių naujienų agentūrų 

„Bloomberg“ įkūrėjas ir savininkas Maik
las Blumbergas (Michael Bloomberg).

Ataskaita paskelbta tuo metu, kai Švei-
carijos Davoso mieste prasideda savaitės 
trukmės Pasaulio ekonomikos forumas 
(WEF). Praėjusią savaitę WEF teigė, kad 
auganti nelygybė ir socialinis susiskaldy-
mas yra dvi didžiausios grėsmės pasaulio 
ekonomikai 2017 metais. „Oxfam“ dėl au-
gančios nelygybės kaltino algos įšaldymą, 
mokesčių vengimą ir gamintojams daromą 
spaudimą.

8 turtingiausių žmonių pasaulyje turtas  
prilygsta 3,6 mlrd. vargingiausių žmonių turtui

Kalifornijoje nugriuvo 1 000 metų 
senumo sekvojos medis

Žiemos audra nuvertė milžinišką Kalifornijoje (JAV) gerai žinomą sekvojos medį. Tikslus 
medžio amžius nėra žinomas, tačiau manoma, kad jis gyvavo daugiau kaip 1 tūkst. metų.

145 metrų aukščio ir 10 metrų pločio medis buvo toks didelis, kad medžio apačio-
je buvo išpjautas mašinoms pravažiuoti skirtas tunelis. Ši vietovė, kurioje stovėjo me-
dis, net 137 metus buvo populiari turistų lankoma vieta.

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.
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Scena

Gyva, turtinga akustinė „Violons Barbares“ 
muzika balansuoja tarp „world“ ir roko žanrų, 
gryniausių tradicijų ir modernių garsų. Dainos 
ir jų interpretacijos gimsta iš mongolų, bulgarų, 

gruzinų, kazachų, afganų kultūrų, o ritmingos, 
šuoliuojančius žirgus primenančios melodijos yra 
puošiamos įspūdingais vokalais, išsaugojusiais 
tradicijas ir didžiulę atlikimo kokybę.

Įvairiatautę grupę sudaro trys ryškios 
muzikos pasaulio personos. Iš stepių šalies 
Mongolijos kilęs Dandarvančigas Enchdžar-
galas (Dandarvaanchig Enkhjargal) demonst
ruoja įspūdingą gerklinį dainavimą ir grojimą 
morinchuru  tradiciniu mongolų klajoklių 
arklio galva puoštu smuiku. Bulgaras Dimi-
taras Gugovas (Dimitar Gougov) griežia tra-
dicine viduramžių smuiką primenančia gadul-
ka, turinčia tris melodines ir net vienuolika 
rezonuojančių stygų. O būgnininkas Fabjenas 
Gujo (Fabien Guyot) iš Prancūzijos puikiai 

„Violons Barbares“ - barbariški mongolų ir bulgarų smuikai
Lietuvoje koncertuos barbariškais smuikais pasivadinusi grupė „Violons Barbares“ iš 
Prancūzijos. Grupė, suvienijusi ypatingus mongolų ir bulgarų tradicijas reprezentuo-
jančius morinchuro ir gadulkos smuikus, skirtingas balso harmonijas, didingą  
gerklinį dainavimą bei šiuolaikinę muziką, keri nepailstančia energija ir folkrokui  
artimu skambesiu.

Grupė „Violons Barbares“ - tobulas 
tradicijų ir modernumo derinys

Organizatorių nuotr.
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scena

„Violons Barbares“ - barbariški mongolų ir bulgarų smuikai

valdo kone viską, kuo galima išgauti garsą, ar 
tai būtų afrikietiški būgnai, salotų dubenėliai, 
puodai, sulaužytos lėkštės, įvairūs gongai, 
cimbolai, ar kiti skambantys daiktai.

Mongolijos sostinėje gimusio, taigos klajok
lių šeimoje augusio grupės nario D.Enchdžar
galo (morinchuras, obertoninis dainavimas) 
muzikiniai gabumai buvo atrasti per talentų 

paiešką. Studijuodamas muziką Ulan Batoro 
konservatorijoje, jis tapo garsaus morinchuro 
profesoriaus Džamdžano (Jamjan) mokiniu. 
Nuo 1989 metų gyvena Vokietijoje ir dažnai 
koncertuoja su kitais „world“ muzikos atlikėjais.

Bulgaras D.Gugovas (gadulka, vokalas) 
grojimo gadulka žinių sėmėsi iš didžio meist
ro Atano Vulčevo (Atanas Vultchev), pasirodė 
su vienu iš žymiausių Bulgarijos ansamblių 
„Philip Koutev Ensemble“. 2000 m. persikė
lęs gyventi į Strasbūrą, subūrė grupes „Boya“ 
ir „Violons Barbares“, šiuo metu kuria ir aran
žuoja moterų chorui, dalyvauja Balkanų mu
zikos studijinėse sesijose.

Prancūzas F.Gujo (perkusininkas, voka
listas), Nicoje ir Strasbūre studijuodamas 
šiuolaikinę perkusiją, spėjo prisijaukinti per
sų ir magrebų mušamuosius instrumentus. 

Kaip Strasbūro asociacijos „L’Assoce Pikan
te“ narys dalyvavo įkuriant grupes „Hijaz 
Car“, „Shezar“ ir „Grand Ensemble de la 
Mediterranee“.

Nenugalimas trijų „Violons Barbares“ vir
tuozų derinys klausytojus meistriškai nukelia 
į netikėtas muzikines plotmes, kurias dažnas 
net neįsivaizduoja esant. Liaudies turtų 
įkvėpta šiuolaikinė muzika žavi kūrybiškumu 
ir energija, o skirtingų tautų ritmai džiūgau
ja švęsdami savo susitikimą.

Parengta pagal „GM Gyvai“ inf.

l Vasario 3 d. Keistuolių teatre Vilniuje.
l Vasario 4 d. VDU Didžiojoje salėje Kaune.

„violons BarBares“ koncertai

l Grupė yra išleidusi du albumus - „Violons 

Barbares“ (2010 m.) ir „Saulemai“ (2014 m.)

l Pasirodymus rengė žymiose Prancūzijos, 

Didžiosios Britanijos, Kanados, Malaizijos, Belgijos, 

Norvegijos, Suomijos, Estijos, Olandijos, Vokietijos, 

Šveicarijos, Vengrijos, Italijos, Liuksemburgo 

scenose ir festivaliuose.

Faktai
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apie vertybes

Kartais atrodo keista, kai pasaulinio gar-
so žvaigždės išlieka tokios žemiškos ir pa-
prastos. Bet jei tikėsime Alisija, šlovė jos 
nesugadino. „Aš neturiu milijono draugų, bet 
tie keli, kuriuos turiu, yra puikūs. Aš neturiu 
didelės šeimos, bet ta, kurią turiu, man pati 
geriausia. Džiaugiuosi būdama mama ir išlai-
kydama gražius santykius su vyru. O mate-
rialūs dalykai - tai nėra mano gyvenimo ver-
tybės“, - mintimis dalijosi atlikėja.

apie išvaizdą

„Esu absoliučiai patenkinta savo kūno for-
momis. Dabar, kai esu mama, dar labiau su-
moteriškėjau. Žinau, kad mano klubai platoki, 
kad nesu tokia liekna kaip kitos. Bet aš myliu 
savo kūną. Reikia mylėti tai, kas yra mūsų. 
Kartais man fotografai atsiunčia stipriai retu-
šuotas mano nuotraukas, atrodo, kad specialiai 
„nukarpo“ mane, dirbtinai lieknina. Tokiais 
atvejais liepiu jiems palikti originalų variantą 
ir viską grąžinti į vietas“, - sako A.Kys.

apie galimybes ir baimes

„Iš savo žodyno išmečiau žodį „baimė“. 
Manau, kad, jei žmogus neturi baimės, nebi-
jo suklysti, jam viskas lengviau sekasi. Tikiu 
žmonėmis, kurie neturi ribų, kuriems viskas 
atrodo įmanoma ir pasiekiama. Juk iš tiesų 
žmonės gali nuveikti daug didžių dalykų, tam 
tereikia ryžto ir vidinės stiprybės“, - pasako-
jo Alisija.

Parengė  
Ringailė StulPinaitė-Gvildė

AŠTRUS ŽVILGSNISDATOS

Šlovė virš debesų nepakėlė

Faktai

n Tikras dainininkės vardas - Alisija Augelo Kuk 
(Alicia Augello Cook) 

n Ji gimė 1981 m. sausio 25 d. Niujorke, JAV

n Pianinu skambinti pradėjo būdama septynerių 
metų, o pirmąją savo dainą parašė būdama  
keturiolikos
n Taip pat moka groti gitara

n Muzikine veikla užsiima nuo 1996 m.

n Būdama vos šešiolikos įstojo į Kolumbijos 
universitetą, tačiau jį metė dėl muzikinės karjeros

n 2010 m. susituokė su muzikantu Svisu Bycu 
(Swizz Beatz)
n 2010 m. spalį jiems gimė sūnus Edžiptas (Egypt), 
o 2014 m. gruodį - sūnus Dženesis (Genesis)

n Yra pelniusi ne vieną „Grammy“ statulėlę

n Didžiausia moteriška silpnybė - masažas

n Laisvalaikiu mėgsta ne tik klausytis muzikos ar ją 
kurti, bet ir žiūrėti filmus bei gaminti maistą

n Skaniausi maisto produktai - 
špinatai ir kepta žuvis

n Didžiausią įspūdį palikę pasaulio miestai: 
Niujorkas ir Barselona

n Labiausiai patinkančios spalvos - 
mėlyna ir violetinė

n Desertas - vaniliniai ledai

Ne vienas yra bent kartą klausęs amerikiečių dainininkės Alisijos Kys (Alicia Keys, 35) 
kūrinių ir išsyk tapęs gerbėju. Nuo vaikystės muziką pati kurianti ir prodiusuojanti  
atlikėja savo gyvenimo kitaip nė neįsivaizduoja. Dėl savo išskirtinio talento ji buvo  
įvertinta pasauliniu mastu, o jos muzika karaliavo radijo stočių topuose.  
Tiesa, sausio 25 dieną gimtadienį švęsianti Alisija, panašu, taip ir nesužvaigždėjo.

EPA-Eltos nuotr.

Tomo Kaunecko nuotr.
Interviu su Indre Kavaliauskaite-Morkūniene skaitykite 39 p.

2017 m. sausio 20-26 d.

Indrė 
Kavaliauskaitė-Morkūnienė suderino
vaidmenis darbe ir gyvenime
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Esu... KOMENTUOJANTIS  televizijos žiūrovas...

Lietuvos rytas TV 4,6%
TV1 3,4%
TV8 3,1%
TV6 3%
NTV Mir Lietuva 2,3%

PBK 2,2%
Info TV 1,9%
REN Lietuva 0,7%
LRT Kultūra 0,6%
Liuks! 0,2%

Lietuvos rytas TV 5%
TV1 3,5%
TV6 2,8%
Info TV 2,7%
TV8 2,6%

NTV Mir Lietuva 2,5%
PBK 1,9%
LRT Kultūra 1%
REN Lietuva 0,7%
Liuks! 0,3%

LNK 16,2%

TV3 15,7%

BTV 7%

TV3 19,6%

LNK 19%

TV
 TO

P1
0

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 VALANDA SU RŪTA LNK 13,2

2 X FAKTORIUS TV3 13,1

3 KK2 LNK 11,7

4 NUO... IKI LNK 11,5

5 KK2 PENKTADIENIS LNK 10,6

6 TV3 ŽINIOS TV3 10,6

7 LNK ŽINIOS LNK 9,4

8 BRUTO IR NETO 2 TV3 9,3

9 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 9,2

10 LEDYNMETIS 2. EROS PABAIGA TV3 8,9

Duomenys: Kantar TNS, 2017 m. sausio 9-15 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

BTV 5,5%
Atidėtas žiūrėjimas 

6,8%

Atidėtas žiūrėjimas 
7,1%

LRT Televizija 
8,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
7,7%

Kiti  
kanalai 22,7%

Kiti  
kanalai 19,1%

✔ Dažniausiai žiūriu...
LNK televiziją ir jos laidas, bet yra kanalų, kuriuos žiūrime su 

šeima kartu. Mano sūnus Motiejus mėgsta man palaikyti kompani-
ją ir kartu žiūrėti kanalus „Animal Planet“, „National Geographic“ 
ir „Netflix”. 

✔ Labiausiai patinkantis LaiDų veDėjas...
Lietuvoje - Mantas Stonkus. Manau, tai, kad jis yra profesio-

nalus aktorius, duoda labai daug, jis gali įkūnyti bet kokį vaidme-
nį, neieško žodžio kišenėje. Didelis jo pranašumas - puikus humo-
ro jausmas. Manau, kad geras laidos vedėjas turi ne tik mokėti 
paskaityti tekstą iš lapelio, bet ir pajuokauti ekspromtu. Man tiesiog 
malonu į jį žiūrėti. O iš užsienio televizijos laidų vedėjų, mano 
manymu, puikiu humoro jausmu išsiskiria Džimis Felonas (Jim-
my Fallon).

✔ teLevizijai Labiausiai trūksta...
lojalaus žiūrovo. Seniau žmonės įsijungdavo televizorių laukdami 

konkrečios laidos, tai būdavo savotiška jų ar šeimos tradicija. Dabar, 
kai televizija yra skaitmeninė, daug ką galima pamatyti internete, 
įvairias laidas žmonės gali žiūrėti tada, kai nori, o ne tada, kai jos iš 
tiesų transliuojamos. Todėl labiausiai džiugina lojalus žiūrovas, kuris 
net ir tokioje galimybių gausoje yra ištikimas vienų ar kitų laidų ger-
bėjas. Smagu ir kai žiūrovai duoda atsaką, siunčia laiškus ne tik su 
pastabomis, bet ir su pasiūlymais, naujomis idėjomis.

✔ Labiausiai nemėgstu...
depresiją varančių laidų, kuriose pasakojama, kaip viskas yra 

blogai, kiek pasaulyje yra gamyklų, viską tuoj valdys robotai ir bus 
tik blogiau. Tokios temos mane labiausiai palaužia. Kriminalinės 
laidos irgi susižavėjimo nekelia. Kadangi mėgstu pozityvius dalykus, 
negaliu žiūrėti ir tų pokalbių laidų, kuriose nuolat tvyro įtampa, 
bandoma iškvosti, provokuojama, bet su neigiamu atspalviu.

✔ teLeviziją verta žiūrėti, nes...
tai yra puiki pramoga, gauname reikalingą informaciją ir bū-

name net palinksminti. Manau,  reikia netikėti tomis pasakomis, 
kad televizija, kaip ir spauda, išnyks. Tai puikūs dalykai. Jei šalia 
ežero pastatysime baseiną, niekas neis maudytis į ežerą? Nejuokin-
kite. (Šypsosi.)

Parengė Ringailė STuLPiNAiTė-GviLDė

Televizijos ir radijo laidų vedėjas ROLANDAS MAcKEVIčIUS tikina, kad vis 
pasigirstantys pamąstymai apie televizijos, radijo ar spaudos nykimą yra 
nesąmonė. Mat tai jau tapę mūsų gyvenimo dalimi ir, kol turinys bus koky-
biškas, tol žmonės jo nepamirš. O pats Rolandas prisipažįsta, kad jam sma-
giausia, žiūrint televiziją, komentuoti tai, kas rodoma.

Stasio Žumbio nuotr.
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Ne vieno televizijos projekto vedėja  
INdrė KavalIausKaItė-MorKūNIeNė (27) 
naujus metus pradėjo nauju iššūkiu -  
tapo laidos tėvams „Mamyčių klubas“  
šeimininke. tiesa, pati Indrė atvirauja, jog 
su jokiais iššūkiais kol kas taip ir nesusidū-
rė. tiesiog prieš imdamasi laidos vedėjos 
vairo dėl visko pasitarė su vyru Jogaila.
Ringailė Stulpinaitė-Gvildė

- Ar pasiūlymą vesti laidą „Mamyčių 
klubas“ priėmėte iš karto?

- Nors pasiūlymas buvo netikėtas, sutikau 
beveik iškart. (Šypsosi.) Tik pasitariau su Jo-
gaila, kaip man seksis suderinti šį darbą ir 
Marijos Barboros priežiūrą. Laidos kūrėjai 
nuramino, kad mažylė galės visur keliauti su 
manimi, todėl, galima sakyti, laidą vedame 
dviese - aš ir dukrytė. 

- Kas šioje laidoje svarbiausia jums 
pačiai? 

- Turbūt tai, kad galėsiu tiesiogiai užduo-
ti klausimus ir gauti atsakymus iš pačių ge-
riausių specialistų, gauti kokybiškiausią atsa-
kymą iš pirmų lūpų. Tai man leis praplėsti jau 
turimas žinias apie vaikų auginimą ir atsaky-
ti į vis kylančius klausimus.

- Nebijote, kad dukrytei nusibos tiek 
laiko praleisti prie kamerų? 

- Dukrytė bus tiek, kiek norės būti, ir ten, 
kur jai patiks. Kadangi „Mamyčių klubas“ 
lankosi įvairiuose užsiėmimuose, būreliuose, 
pirmiausia praneša apie įvairias vaikams ir 
tėveliams skirtas naujienas, išbando pačius 
įvairiausius smagius užsiėmimus, tai aš labai 
džiaugiuosi, kad mūsų Marija Barbora taip 
pat galės viską išmėginti kartu. 

Na, o jeigu mažoji leis suprasti, kad ka-
meros tikrai jau išvargino, tuomet ją trupu-
tėlį pasaugos mūsų kūrybinė grupė - visos 
mamos ir visos supranta, ką reiškia mažas 
vaikas, kaip greit jis pavargsta ir kaip geriau-
sia jį nuraminti. Mane jau nuramino, kad visos 
mamos moka vienu metu daryti daug darbų. 
Neabejoju, kad mano dukra bus geriausiose 
rankose ir filmavimai jos tikrai neišvargins.

- Kokias temas norėtumėte atskleis-
ti ir panagrinėti labiausiai?

- Manau, kad temas ir jų aktualumą dik-
tuoja vaiko amžius ir sezoniškumas. Kadangi 
laida savaitinė, manau, galima puikiai patai-
kyti į visas aktualijas visoms vaikų amžiaus 

grupėms, papasakoti tai, kas svarbiausia bū-
tent tuo sezonu. Tiesiog aktualiausias temas 
diktuoja gyvenimas. Iš savo asmeninės patir-
ties galiu pasidalyti, jog man šiuo metu la-
biausiai rūpi žiema. Nuo drabužėlių iki to, ką 
veikti su vaiku, kai lauke šalta, kokių žaidimų 
galima prisigalvoti, kaip gaminti maistą. Štai 
ir atskleidžiau mažą paslaptį - laidoje gamin-
sime ir įvairius patiekalus, tinkančius ir vai-
kams, ir visai šeimai. Apskritai, manau, vi-
soms mamoms svarbu, kad vaikas valgytų 
sveiką ir šviežią maistą, o žaistų kokybiškai, 
būtų sveikas. Nagrinėsime ir dažną mamoms 
reiškinį - nemigą arba miego trūkumą.

Beje, visos mamos gali bendrauti, įsilieti 
į mamų bendruomenę ir interneto puslapyje 
www.mamyciuklubas.lt.

- Su kokiais iššūkiais teko susidurti 
filmuojant laidą?

- Nežinau, man tikriausiai sekasi, jokių 
iššūkių nepatyriau ir kol kas galiu pasidžiaug-
ti tik itin smagiomis emocijomis.

- Ką manote apie internetinius mamų 
forumus? Skaitėte, skaitote?

- Kol laukiausi Marijos Barboros, kartais 
paskaitinėdavau ieškodama vienų ar kitų at-
sakymų, bet turiu pasakyti, kad esu labiau 
linkusi pasikliauti specialistais. Juk, pavyz-
džiui, laidoje „Mamyčių klubas“ ar to paties 
pavadinimo portale į rūpimus klausimus at-
sako specialistai, profesionalai. Tad aš manau, 
kad patikimiau rinktis tikrų specialistų pa-
teiktą informaciją ir ja vadovautis.

Naujas „Mamyčių klubo“ sezonas 
su nauja vedėja jau šį sekmadienį  

8.30 val. per TV3!

TELEVIZIJAEtErio žmonės

Laidą „Mamyčių klubas“ 
Indrė ves ne viena...

Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė  
į laidos filmavimus vyks su dukrele

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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 10.20  „Albanas“  19.10  Faustas Latėnas. 
  Muzika kaip teatras

 10.00  „Ten, kur 
  namai 1“

 14.30  „Nakties 
  karalienė“

 15.30  „Itališka meilė“

 TV8
6.40 TV Pagalba (N-7). 8.25 „Linksmieji trau-
kinukai“. 8.55 Ką pasakė Kakė Makė? 9.10 
Senoji animacija. 9.55 Komedija „Nuotakos 
tėvas 2“ (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 anima-
cija. 21.00 Drama „Tobulas jausmas“ (N-14). 
22.50 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.50 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 Bus visko. 11.20 Beatos 
virtuvė. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Pasienio 
sargyba (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.55 
Nuo... Iki. 14.50 Dviračio šou. 15.20 KK2 (N-7). 
16.00 Yra, kaip yra (N-7). 17.00 Info diena. 
21.00 Slapta misija. Tel Halafo atradimas. 
22.00 Info diena. 24.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 0.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.20 Gyvenk 
sveikai! 10.40, 12.20 „Graikė“. 12.00 Naujienos. 
12.30 Skanėstas. 13.15 Kartu su visais. 14.10, 
4.00 Mados nuosprendis. 15.15 Apie meilę. 16.10 
Vakaro naujienos. 17.00 Vyriška/Moteriška. 18.00 
Lauk manęs. 18.55 Stebuklų laukas. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 Maksimo Gakino 
koncertas. 23.20 „Piko valanda“. 1.15 „1 in city“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.55 
„Vasilisa“. 13.40 „Pėsčiomis“. 14.05 „Šamanė“. 
16.40 Tiesioginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 
Naujametis žvaigždžių paradas. 22.15 „Auksinė 
nuotaka“. 24.00 „Dovana“. 1.50 „Pėsčiomis“. 

 Ren
6.50 „Bernardas“. 7.00 „Afro maskvietis“. 7.45 
Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.30 
„Šeimos dramos“. 11.30 Mums net nesisapnavo. 
14.25 „Gobšumas“. 15.20 „Kietuolis. Žaidimas iš-
krentant“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Šeimos 
dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 Mums 
net nesisapnavo. 24.00 „Didžiosios paslaptys“. 

 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. 
13.00 Susitikimo vieta. 15.25 „Sudaužytų žibin-
tų gatvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.35 
Ypatingas įvykis. Apžvalga. 19.05 „Gurnovo 
tiesa“. 20.25 „Voratinklis 9“. 0.20 „Susitikimo 
vieta“. 2.20 „Kino šou“. 

 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 pokal-
bis. 12.40, 23.25, 5.55 Sveika, Polonija. 13.25, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „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 interesai. 
20.25 Laisvasis ekranas. 20.45, 2.45 Animaci-
nis 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
6.55 „Monstras“. 8.55 „Ji“. 11.10 „Pikčiausias 
žmogus Brukline“... 12.55 „Mergina vandenyje“. 
14.55 „Nenugalimas“. 17.25 „Keitas“. 19.10 „Iš-
likimo eksperimentas“. 21.10 „Manglehornas“. 
23.10 „Sensacija“. 1.10 „Veronika ryžtasi mirti“. 

 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 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05, 
5.20 Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Trau-
kiniu į Aliaską. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 
2.50 Aliaskos pakraštys. 22.00, 3.40 Jukono 
vyrai. 23.00, 4.30 Aliaska: paskutinė riba. 24.00 
Kas dedasi Žemėje? 1.00 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 Neįprastas 
maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių verslas. 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“ (1) 
(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.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„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 Animacinis f. 

„Ledynmetis 3“ 
(N-7).

21.20 Komedija 
„Amerikietiškas 
pyragas 3. Vestuvės“ 
(N-14).

23.15 Nuotykių f. „Mobis 
Dikas“ (N-14).

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).
12.40 Nuo... Iki.
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 penktadienis 

(N-7).
21.00 Veiksmo trileris 

„Snaiperis“ (N-14).
23.25 Siaubo f. 

„Vaiduokliai  
mokykloje“ (S).

1.05 Veiksmo f. 
„Pašalinti Karterį“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 1“ (N-7).
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
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 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.45 Speciali laida. JAV pre-

zidento inauguracija.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.05 Trileris „Vaiduoklis“.
1.15 Trumposios žinios.
1.20 „Komisaras Reksas“.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Stilius.
3.45 Klausimėlis.lt.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Eurovizija 2017“. 

Nacionalinė atranka. 

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

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

8.25 „Farų karai“ (N-7).
9.25 „Nikonovas ir Ko“ (1).
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 TV serialas 

„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 imty-

nės (N-7).
21.30 Veiksmo komedija 

„Mirtinas ginklas 3“.
23.40 Veiksmo f. „Logano 

karas. Susaistytas 
garbės“ (N-14).

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

2.05 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.50 Veiksmo komedija 
„Mirtinas ginklas 3“.

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (1) (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“.
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 Komedija „Turtingas 

plevėsa“ (N-7).
1.10 Siaubo f. „Šmėklų 

skyrius“ (S).
2.40 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
3.00 Komedija „Turtingas 

plevėsa“ (N-7).
4.35 Siaubo f. „Šmėklų 

skyrius“ (S).
6.00 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.

6.00 LR himnas.
6.05 LRT Kultūros akade-

mija.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Animacinis f. „Riteris 

Rūdžius“.
8.00 Legendos.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Maistas ir aistros.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 „Aguonų laukas“.
19.10 Faustas Latėnas. 

Muzika kaip teatras. 
21.20 Trileris „Sukti reika-

liukai“ (N-14).
23.20 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akade-

mija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama. 

 6.40  „Džeikas, Storulis 
  ir šuo“

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 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“.
21.00 Detektyvas „Diktė. 

Priklausomybės 
kaina“ (N-14).

22.40 Drama „Sulaužytos 
gėlės“ (N-14).

0.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.25 „CSI. Niujorkas“.
2.10 „Mentalistė“ (N-7).
3.05 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

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 „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 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 Eurolygos 
rungtynės.  
Kauno  
„Žalgiris“ -  
Madrido „Real“. 
Vaizdo įrašas.

0.30 Fantastinė drama 
„Siuntėjas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

10.30 „Kai šaukia 
širdis“.

11.30 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

13.15 Pinigai iš 
nieko.

14.15 „Elajus 
Stounas“  
(N-7).

15.15 „Pasaulio 
ekstremaliausi“.

16.15 Muzikinis 
dokumentinis f.  
„Gali būti  
triukšmo!“

18.00 Noriu šio 
automobilio.

19.00 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

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

penktadienis!  
„Po priedanga“ 
(N-7).

23.15 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Svetimšalis“  
(N-14).

„SNAIPERIS“
Veiksmo trileris. JAV. 2007.
Režisierius: Antoine Fuqua.
Vaidina: Mark Wahlberg, 
Michael Pena, Danny Glover.

Buvęs JAV jūrų pėstininkų snaiperis 
Bobas Li Svageris po nepavykusios 
specialiosios operacijos pasitraukia 
iš kariškių gretų. Jis pasirenka atsis-
kyrėlio gyvenimą, tačiau jo viltims 
surasti ramybę nelemta išsipildyti. 

„VAIDUOKLIAI MOKYKLOJE“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Jeffery Scott Lando.
Vaidina: Jonathan Baron, Michael
Connor Gainey, Danny Trejo.

Kai prabangioje Naujosios Angli-
jos mokykloje apsilanko negyvas, 
demoniškas direktorius, jam tenka 
susiremti su atkakliu durininku. Vy-
ras slapta globoja mokyklą ir ne-
ketina nusileisti. Ar jam pavyks ap-
ginti mokyklą nuo blogų dvasių?

sausio 20 d.

 14.15  „Elajus Stounas“ 10.30  „Moderni šeima“  21.00  „Diktė. Priklauso- 
  mybės kaina“

 ANIMAL PLANEt
7.25 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai. 
8.15, 12.50 Veterinarų gyvenimas. 9.10, 14.40, 
20.10 Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 
15.35, 19.15 Akvariumų verslas. 11.00 Šuns 
gelbėjimo misija. 11.55, 0.45 Šimpanzė. 13.45, 
22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 23.50 Upių 
pabaisos. 17.25, 21.05 Laukinių gyvūnų gelbė-
tojas. 18.20, 22.00 Laukiniai Zoltano gyvūnai. 

 SPORt1
7.40 NBA krepšinio lyga. Čikagos „Bulls“ - Nau-
jojo Orleano „Pelicans“. 9.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Saragosos „CAI“ - „Barcelona“. 
11.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vito-
rijos „Baskonia“ - Madrido „Real“. 13.15 NBA 
krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - Memfio 
„Grizzlies“. 15.30 KOK World Series. Buši-
do kovos. 17.50 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 20.00 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Šešiolikta 
laida. Premjera. 20.30, 5.50 „Penktasis kėlinys“. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 
21.00 KOK World Series. Moldova 2016. 23.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
23.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - Andoros „Morabanc“. 2017-01-08. 
1.10 „Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 VIASAt SPORt BALtIc
7.00, 16.55 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“ - 
„Crvena Zvezda“. 8.50, 15.05 Krepšinis. Euro-
lyga. CSKA - „Brose“. 10.40 Krepšinis. Euro-
lyga. „Fenerbahce“ - „Panathinaikos“. 12.30 
Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 14.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 20.55 Tiesioginė transliacija. 
Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Basko-
nia“. 23.00 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - 
„Unics“. 0.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
„Real“. 2.40 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - 
„Baskonia“. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Darus-
safaka“ - „Unics“. 

 EUROSPORt
8.05, 10.15, 2.00 Tenisas. Australijos atvira-
sis čempionatas. 10.00, 15.15, 1.45 Teniso 
apžvalga. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 
16.45, 20.00 Tenisas. 17.45, 1.15 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 18.45, 0.45 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Lenkija. 20.50, 0.25 Sporto naujienos. 
21.00 Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 
0.35 Žiemos sporto apžvalga. 

„tOBULAS JAUSMAS“
Drama. Jungtinė Karalystė, Švedija, Danija. 2011.
Režisierius: David Mackenzie.
Vaidina: Ewan McGregor, Eva Green, Stephen Dillane.

Pasaulį siaubia keista epidemija - žmonės vieną po kito ima prarasti savo 
jutimus. Pirmiausia visus užlieja ašarų banga, o po to visi netenka uoslės. 
Filmo centre - mokslininkė epidemiologė Sjuzan, bandanti surasti šio 
reiškinio priežastis, ir restorane, įkurtame greta jos buto, dirbantis šefas 
Maiklas. Tačiau Sjuzan nežino vienos Maiklo paslapties.

„MOBIS DIKAS“
Nuotykių filmas. Vokietija, 
Austrija. 2011.
Režisierius: Mike Barker.
Vaidina: William Hurt, 
Ethan Hawke, Charlie Cox.

Jūros gelmėse tūno didžiulis gyvū-
nas - milžiniškas laivus traiškantis bal-
tasis banginis, vadinamas Mobiu Di-
ku. Kartą su juo jau susidūręs kapito-
nas Achavas vėl išsiruošia į medžioklę.

LNK
21.00

tV3
23.15

LNK
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 Komedija „Dručkiai“ 

(N-7).
13.00 Komedija „Didžiosios 

vestuvės“ (N-7).
14.45 Romantinė drama 

„Šokis hiphopo 
ritmu. Revoliucija“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.25 Eurojackpot.
19.30 Komedija „Garfildas“.
21.05 Veiksmo f. „Taksi“ 

(N-7).
23.05 Komedija „Kelionė 

po Europą“ (N-14).
0.55 Komedija „Tokia kaip 

tavo šypsena“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
6.55 Animacinis f. 

„Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“.

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

7.45 Animacinis f. 
„Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

8.10 „Sandžėjus ir Kreigas“.
8.35 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
9.00 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio šou“.
9.30 Animacinis f. „Ponas 

Bynas“.
9.55 Animacinis f. „Vėžliuko 

Semio nuotykiai“.
11.35 Nuotykių filmas šei-

mai „Nensė Driu“.
13.35 Komedija „Pono 

Septimo restoranas“.
15.20 TV serialas „Gyvenimo 

šukės“ (N-7).
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Veiksmo komedija 

„Vėžliukai nindzės“.
21.25 Komedija „Storulis 

ringe“ (N-7).
23.25 Nuotykių komedija 

„Didingiausias filmas“.
1.10 Veiksmo trileris 

„Snaiperis“ (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.
12.10 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 2 d. 
13.05 „Laukinė Aliaskos 

gamta“. 2 d. 
14.05 „Džesika Flečer“.
15.45 Žinios. 
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“. 

Nacionalinė atranka. 
22.50 Trumposios žinios.
22.55 Komedija „Popietės 

su Margerit“ (N-7).
0.30 Trumposios žinios.
0.35 „Įdomiausios pasau-

lio keistenybės“. 2 d. 
1.30 „Laukinė Aliaskos 

gamta“. 2 d. 

 14.05  „Džesika Flečer“ 14.45  „Šokis hiphopo 
  ritmu. Revoliucija“ 

ŠeŠtadienis

„SULAUŽYTOS GĖLĖS“
Drama. JAV, Prancūzija. 2005.
Režisierius: Jim Jarmusch.
Vaidina: Bill Murray, Julie Delpy, Sharon Stone.

Buvusį donžuaną, dabar tiesiog senstelėjusį keistuolį Doną neapsikentusi 
palieka mylimoji. Donas vėl tampa vienišiumi, jo gyvenimas slenka lėtai 
be jokių ypatingų įvykių. Kol išaušta lemtinga diena ir Donas sulaukia 
anoniminio laiško. Jis sužino turįs devyniolikmetį sūnų. Lyg tokios naujie-
nos dar nepakaktų, Doną pribloškia dar viena - nepažintas sūnus jo ieško.

rekomenduoja

„TAKSI“
Veiksmo filmas. JAV. 2004.
Režisierius: Tim Story.
Vaidina: Queen Latifah, 
Jimmy Fallon, Henry Simmons.

Keturios brazilės, važinėjančios juo-
dais BMW, apiplėšinėja Niujorko ban-
kus. Joms ant kulnų lipa jaunas ir drą-
sus detektyvas Endis Vašburnas. Bėda 
ta, kad jis pats prasčiausias vairuoto-
jas Niujorke, todėl jam reikia gero vai-
ruotojo. Ir jis randa. Belė - didžiausia 
nutrūktgalvė taksi vairuotoja mieste, 
o patobulinta mašina leidžia skrieti 
neįtikėtinai laviruojant tarp mašinų.

„STORULIS RINGE“
komeDija. JAV. 2012.
Režisierius: Frank Coraci.
Vaidina: Kevin James, 
Salma Hayek, Henry Winkler.

Biologijos mokytojas Skotas grie-
biasi netradicinio mokyklos gel-
bėjimo plano, kai dėl pinigų sty-
giaus valdžia nusprendžia panai-
kinti kai kurias užklasines veiklas. 
Skotas pasiryžta tapti kovos menų 
čempionu ir uždirbti reikiamą su-
mą mokyklai išgelbėti. Ar links-
mų plaučių vyrukas išlaikys tokį 
neleng vą egzaminą?

„LEONAS“
Trileris. Prancūzija. 1994.
Režisierius: Luc Besson.
Vaidina: Jean Reno, Natalie 
Portman, Gary Oldman.

Dvylikos metų mergaitė Matilda, 
grįžusi iš parduotuvės, savo bute 
randa iššaudytą šeimą ir jame dar 
siautėjančius gangsterius. Mer-
gaitę išgelbėja kaimynas Leonas, 
kuris yra samdomas žudikas. Ma-
tilda paprašo, kad vyras išmokytų 
ją šios profesijos subtilybių.

TV3
21.05

 TV8
6.30 Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcen-
tai. 7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 Kempas 
ir draugai. 8.30 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 
„Linksmieji traukinukai“. 10.00 Senoji ani-
macija. 11.00 „Mano mažasis ponis“. 11.30 
Mamyčių klubas. 12.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 12.30 Svajonių sodai. 13.30 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai (N-7). 14.00 
„Rezidentai“ (N-7). 15.00 Komiška drama „Zoja 
Hart iš Pietų“ (1) (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 „Į paskaitas su tėvais“. 22.45 
Drama „Tobulas jausmas“ (N-14). 0.25 „Kurt 
Sejitas ir Šura“ (N-7). 

 INfO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Info diena. 10.30 
Info diena. 14.30 Pagalbos skambutis (N-7). 
15.20 KK2 (N-7). 17.40 Dviračio šou. 19.30 
Dokumentinis f. „Slapta misija. Tel Halafo atra-
dimas“. 20.30 Nuo... Iki. 21.30 Vilniečiai. 22.05 
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 Naujienos. 6.40 Grok my-
limas, akordeone! 7.15 „Nepaprasti Kariko ir Vali 
nuotykiai“. 7.30 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuo-
tykiai“. 8.00 Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo 
žodis. 9.00 Naujienos. 9.15 Idealus remontas. 10.10 
„Fiksikai“. 10.20 Skanėstas. 11.00 Naujienos. 11.30 
Irina Allegrova. 12.35 „Jumorina. Sočis“. 13.30 
„Angelas širdyje“. 16.55 Vakaro naujienos. 17.05 
„Angelas širdyje“. 18.10 Kristinos Orbakaitės kon-
certas. 20.00 Laikas. 20.20 Šiandien vakare. 22.05 
„Išsisukinėjimai“. 23.55 „Pamaskvio vakarai“. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 7.20 Jūs 
ir nesapnavote. 9.05 Šeimos albumas. 10.40 
Humoras! Humoras! Humoras! 13.20 „Sąžinės 
skolos“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 20.00 Vie-
natvė. 23.50 „Vestuvių dieną reikės patikslinti“.  

 REN
9.20 Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka. 
13.20 Rusiškas vairavimas. 13.45 „Mintransas“. 
14.30 Sąžiningas remontas. 15.15 Pati naudingiau-
sia programa. 16.15 Jaunystės eliksyras. 17.15 „Ari-
jai. Keisti žmonės“. 19.05 Prajuokink komiką. 20.00 
„Praeities vaikymasis“. 21.50 „Auksinė medūza“. 

LNK
21.25

TV1
0.10

BTV
21.55

 9.55  „Vėžliuko Semio 
  nuotykiai“
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6.30 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.10 TV serialas „Blogas 

šuo!“ (1)
11.00 Baltijos galiūnų 

čempionato finalas. 
Sidabravas. 2016 m.

12.00 Mistinės istorijos.
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 „Paskutinis 

faras“ (N-7).
19.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
19.30 Muzikinė kaukė. 

Geriausieji.
21.55 Trileris „Leonas“ 

(N-14).
23.55 Kriminalinis trileris 

„Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“ 
(N-14).

1.30 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

2.15 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

3.00 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.

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

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. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

15.30 Dokumentinis f. 
„Nepaliesta planeta“.

16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Skubus iškvietimas. 

Mirtina diagnozė“.
18.00 Žinios. Orai.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas. 

Mirtina diagnozė“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Skubus iškvietimas. 

Mirtina diagnozė“.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Kartą Rostove...“ 
1.00 „Mafijos kronikos“.
2.00 „Vera“ (N-7).
3.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
4.00 „Šetlando žmog-

žudystės. Negyvas 
vanduo“ (N-7).

6.00 Dokumentinis f. 
„Jaunikliai“.

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

kitaip.
11.00 „Kaunas Talent 

2016“. 2 d.
12.15 ARTi.
12.30 „Šokių akademija 2“.
13.20 Komedija „Vasarvidžio 

nakties sapnas“. 
16.10 „Atgimstanti Tyrulių 

pelkė“.
16.30 Aktorę Rūtą Staliliū-

naitę prisimenant.
17.30 Akacijų alėja 2016.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.
21.00 Istorinė drama „Kino 

žvaigždžių alėja. 
Vareno naktis“ (N-14).

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.
0.30 ARTS21.
1.00  Elito kinas. Karinė 

drama „Broliai“ (N-14).

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė Afrika“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Laukinė Afrika“.

11.30 Dokumentinis f. 
„Sodo gyventojai“.

12.00 Silvijos itališki val-
giai (1).

12.30 Merės Berės patiekalai.
13.10 „Kas namie šeimi-

ninkas?“
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.00 „Akloji“.
16.00 „Būrėja“.
17.30 Vesternas „Kraujo 

broliai“.
19.30 „Senjora“ (N-7).
21.00 Detektyvas „Bekas. 

Bėgiai tamsoje“ 
(N-14).

22.45 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

0.10 Drama „Sulaužytos 
gėlės“ (N-14).

2.00 Detektyvas „Diktė. 
Priklausomybės 
kaina“ (N-14).

3.25 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

4.55 „Kas namie šeimi-
ninkas?“

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.
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 

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė 
transliacija iš 
Klaipėdos.

19.00 Fantastinis nuotykių f. 
„Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra“ (N-7).

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

sportas. TV3 orai.
22.30 Biografinė drama 

„Vaizduotės žaidi-
mas“ (N-14).

0.50 Fantastinis nuotykių f. 
„Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra“ (N-7).

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 Fantastinė 

komiška drama 
„Laimė akimirksniu“ 
(N-7).

17.05 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

18.05 „Virtuvė“ 
(N-7).

18.35 Šeimos vakaras. 
„Zarafa“.

20.00 „Judriausios 
pasaulio vietos“.

21.00 Pharrell Williams 
koncertas  
„iTunes Festival 
London“.  
2014 m.

22.15 Klaipėdos 
patruliai (N-7).

22.45 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

23.45 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

 9.30  Maistas ir aistros 11.00  „Vera“ 23.55  „Ilgas savaitgalis. 
  Gamtos kerštas“

 21.00  Pharrell Williams 
  koncertas 

 19.30  „Senjora“

TV PROGRAMAsausio 21 d. 

 NTV Mir
5.00 „Advokatas“. 7.00, 9.00, 15.00 Šian-
dien. 7.20 Ir vėl sveiki! 7.50 Gaminame su 
A.Zyminu. 8.15 Kūdikio lūpomis. 9.25 Pagrin-
dinis kelias. 10.05 „Gyvas ir negyvas maistas“. 
S.Maloziomovo mokslinis tyrimas. 11.05 Buto 
klausimas. 12.05 „Dvigubi standartai“. 14.00 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 Kartą... 16.00 
„Milijono verta paslaptis“. 18.00 Centrinė te-
levizija. 19.00 „Prieš visas taisykles“. 20.55 Tu 
nepatikėsi. 21.50 „Veteranas“. 1.35 Tarptautinė 
pjūklorama su T.Koesajanu. 2.30 Tu super-
žvaigždė: benefisas. Sudie, „nuliniai“! „Dešimt 
metų, kuriuos sudrebinom mes“. 

 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, 
0.10 Pramoginė laida. 16.05 Okrasa laužo tai-
sykles. 16.30 Šokantis su gamta. 17.00 Kultū-
ringieji PL. 18.00, 1.15 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55, 1.50 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Sakyk man, Maestro. 20.45, 2.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. Orai. 
21.45, 3.45 „Ugniagesiai“. 22.40, 4.35 „Du 
Adomo šonkauliai“. 6.45 Sakyk man, Maestro. 

 TV1000
7.40 „Manglehornas“. 9.30 „Sensacija“. 11.15 
„Išlikimo eksperimentas“. 13.10 „23.14“. 14.45 
„Veronika ryžtasi mirti“. 16.35 „Gimęs liepos 
ketvirtąją“. 19.10 „Triušio urvas“. 20.55 „Mo-
ters kvapas“. 23.40 „Dar kartą, iš naujo“. 1.35 
„Ten, kur širdis“. 3.35 „Atsiskyrėlis“. 

 DiscoVery 
7.25 Aukso karštinė. 8.15 Įšalusio aukso prakeiks-
mas. 9.10 Aliaska: paskutinė riba. 10.05 Kovos 
dėl konteinerių. 10.55 Nekilnojamojo turto karai. 
11.50 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 12.40 San-
dėlių karai. Kanada. 15.25 Novatoriai. 16.20 Aukso 
karštinė. 18.10 Įšalusio aukso prakeiksmas. 19.05 
Nuogi ir išsigandę. 20.00 Didžiausios pasaulio 
laivų statyklos. 21.00 Greiti ir triukšmingi. Karšti 
ratai, dideli sandoriai. 22.00 Nesėkmių garažas. 
23.00 Gatvių lenktynės. 24.00 Robotų kovos. 

 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 Slidinė-
jimas Vajominge. 18.00, 1.00 Ginčai. Itališka 
jautiena. 21.00, 24.00 Endriu Zimernas Nešvi-
lyje. 22.00 Nežinoma ekspedicija. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 9.10, 19.15 Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 8.15, 
18.20, 22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje. 10.05 
Veterinarų gyvenimas. 11.00, 21.05 Namai me-
džiuose. 11.55 Gorilų mokykla. 12.50 Pandos jau-
niklis. 13.45 Pirmieji pandų jauniklio metai. 14.40 
Pandos-milžinės. 16.30 Žemės drebėjimas. 17.25 
Pandos jauniklis. 22.55 Aligatorių tramdytojai. 

 sPorT1
9.00 NBA Action. Krepšinio lygos apžvalga. 
Šešiolikta laida. 9.30 „Vienas prie eglutės“. 
A.Palšytė. 10.00 KOK World Series. Bušido 
kovos. 12.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Niujorko „Knicks“. 14.10 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Naujojo Orleano „Pe-
licans“. 16.20 Pasaulio rali-kroso čempiona-
tas. 18.20 Europos taurė. II etapas. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 20.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
20.45 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Ro-
terdamo „Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. 
22.45 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lygos apžvalga. 23.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Šešiolikta laida. 23.55 
Tiesiogiai. NBA krepšinio lyga. Bostono „Celtics“ -  
Portlando „Trail Blazers“. 2.40 NBA krepšinio 
lyga. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. 9.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Žalgiris“ - „Real“. 11.00 „Trans World Sport“ 
žurnalas. 12.00 Ledo ritulys. KHL visų žvaigž-
džių diena. Įgūdžių konkursas. 13.55 Futbo-
las. Premier lygos apžvalga. 14.25 Tiesioginė 
transliacija. Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Swansea“. 16.30 Futbolas. Ang-
lijos Premier lygos žurnalas. 16.55 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - „Manchester 
United“. 19.00 Boksas. 19.25 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Manchester City“ - „Totten-
ham“. 21.30 Ledo ritulys. KHL visų žvaigždžių 
diena. Įgūdžių konkursas. 23.30 Futbolas. Ang-
lijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Swansea“.

 eurosPorT
8.05, 10.15, 14.00, 2.00 Tenisas. Australijos 
atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15, 1.45 Teniso 
apžvalga. 12.30 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio 
taurė. Austrija. 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Italija. 17.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 18.45 Šiaurės dviko-
vė. Pasaulio taurė. Prancūzija. 20.00 Tenisas. 
20.50, 0.25 Sporto naujienos. 21.00 Angliškasis 
biliardas. Didžioji Britanija. 0.35 Žiemos sporto 
apžvalga. 1.30 Sporto linksmybės. 

 19.00  „Persis Džeksonas. 
  Monstrų jūra“
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 19.00  „Denis - grėsmė 
visuomenei. Kalėdos“

 20.00   „Klintas Istvudas. 
  Gyvenimas kine“

 14.40  „Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem“

 12.35  „Užsispyrėlės 
  sutramdymas“

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Animacinis f. 

„Ančiukų istorijos“.
7.00 Animacinis f. 

„Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

7.30 Animacinis f. 
„Vėžliukai nindzės“.

8.00 Animacinis f. 
„Ančiukų istorijos“.

8.30 „Madagaskaro 
pingvinai“ (N-7).

9.00 Mamyčių klubas.
9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Fantastinė nuo-

tykių komedija 
„Inspektorius 
Gadžetas“.

12.35 Komedija 
„Užsispyrėlės 
sutramdymas“ (N-7).

14.25 Komedija „Bilis 
Medisonas“ (N-7).

16.10 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai. 

Talentų konkursas, 
2017.

22.00 Premjera! Drama 
„Laukinė“ (N-14).

0.25 Romantinė komedija 
„Vienišius“ (N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 Animacinis f. „Tomo 

ir Džerio pasakos“.
6.55 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“.
7.20 Animacinis f. 

„Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (1).

7.45 „Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

8.10 Animacinis f. 
„Sandžėjus ir Kreigas“.

8.35 Animacinis f. „Tomo 
ir Džerio šou“.

9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

9.25 Veiksmo komedija 
„Persirengimo  
meistras“.

11.00 Nuotykių f. „Žiedų 
valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas“.

14.40 „Didingasis amžius. 
Jos didenybė 
Kiosem“ (N-7).

16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Pramogų pasaulio 

apdovanojimai 
„Žmonės 2017“. 

22.30 Karinė drama 
„Vandens ieškotojas“ 
(N-14).

0.45 Komedija „Storulis 
ringe“ (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“. 10 d. 
13.00 „Stebuklingi metų 

laikai“. 3 d. 
14.00 TV serialas „Puaro“.
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama. 
21.00 „Auksinės bitės 2016“. 
23.40 Trumposios žinios.
23.45 Romantinė drama 

„Įsimylėjęs Šekspyras“.
1.45 Istorinė drama „Kino 

žvaigždžių alėja. 
Vareno naktis“ (N-14).

6.35 Baltijos galiūnų 
čempionato finalas. 
Sidabravas. 2016 m.

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

visus“ (N-7).
10.30 TV serialas „Blogas 

šuo!“
11.30 Dokumentinis f. 

„Džekas Hana kviečia 
į gamtą“.

13.30 Sveikinimų koncertas.
15.50 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

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

17.55 TV serialas „Paskutinis 
faras“ (N-7).

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

20.40 Veiksmo f. 
„Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (N-7).

22.55 TV serialas „Sekso 
magistrai“ (1) (N-14).

1.00 Trileris „Leonas“ 
(N-14).

2.45 Kriminalinis trileris 
„Ilgas savaitgalis. 
Gamtos kerštas“ 
(N-14).

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

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.
8.25 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Dokumentinis f. 

„Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Moterų daktaras“.
12.45 „Kartą Rostove...“ 
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. 

„Bekraštė Kanada“.
5.00 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
6.00 Dokumentinis f. 

„Bekraštė Kanada“.

6.00 LR himnas.
6.05 Mūsų miesteliai. 
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno 

dienos.
9.00 „Gamtos sergėtojai“.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Muzikos festivalis 

„Gaida“. 
12.15 Durys atsidaro. 
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
13.30 Opera „Don Karlas“. 
16.00 „Truskavecas ir 

Drohobyčas“.
16.30 „Schidnycios 

gyvenvietė“
17.00 „Globalaus pasaulio 

grėsmės ir baimės“. 
18.05 Dalia Kutraitė kalbina... 
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00  „Klintas Istvudas. 

Gyvenimas kine“.
21.20 Nes man tai rūpi.
22.05 Kelias į namus.
22.35 LRT OPUS ORE. 
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Šokių akademija 2“.
0.25 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 

 12.45  „Kartą Rostove...“

 TV8
7.00 „Didvyrių draugužiai“. 8.00 „Mano mažasis 
ponis“. 9.00 „Mažosios kerėtojos“. 9.30 „Links-
mieji traukinukai“. 10.00 Senoji animacija. 11.00 
Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai. 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 Komiška 
drama „Zoja Hart iš Pietų“ (N-7). 16.00 „Kurt Se-
jitas ir Šura“ (N-7). 17.00 Oliverio tvistas. 18.00 
„Bruto ir Neto“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.00 Komedija „Meilės roma-
nas“ (N-7). 22.50 Filmas šeimai „Į paskaitas su 
tėvais“. 0.30 „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 kri-
minalai (N-7). 21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių 
apžvalga. 21.30 Pasienio sargyba (N-7). 22.00 Va-
landa su Rūta. 23.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių 
apžvalga. 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 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00 Naujienos. 
6.40 Sargybinis. 7.05 „Šiurpios Mašos istori-
jos“. 7.10 „Juokingi kamuoliukai. Pin-kodas“. 
7.50 Padriki užrašai. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol 
visi namie. 10.00 „Fiksikai“. 10.25 „Bernardas“. 
10.27 Fazenda. 11.35 Kas nori tapti milijonie-
riumi? 12.35 Komedija „Baltos rasos“. 14.25 
Komedija „Skubėkite mylėti“. 16.25 Humoris-
tinis koncertas. 19.00 Vienas prie vieno. 22.00 
Laikas. 23.40 Melodrama „Aš būsiu šalia“. 1.25 
Melodrama „Sankryža“. 3.05 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Vienatvė. 7.20 Pats sau režisierius. 8.10 
J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis paš-
tas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 
Žinios. 10.20 Juoktis leidžiama. 13.20 „Metas 
rinkti“. 15.10 „Nemylima“. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.30 „Šaimijevas“. 
0.25 „Moterys ties riba“. 

 Ren
7.00 „Bernardas“. 7.05 Pažink mūsiškius! 7.50 
Rusiškas vairavimas. 8.50 Prajuokink komiką. 
9.35-20.35 „Žiniuonis“. 24.00 Druska. Muzikinis 
Zacharo Prilepino šou. 1.00 „Arijai. Keisti žmonės“. 

 nTV MIR
4.55 „Advokatas“. 7.00, 9.00, 15.00 Šiandien. 
7.25 Apžiūra. 7.55 Ypatingas įvykis. Apžvalga. 
8.25 Valgome namie! 9.20 Pirmoji pavara. 
10.00 Technikos stebuklai. 10.55 Sodininkų 
atsakas. 12.00 Vartotojų priežiūra. 13.05 Alek-
sandras Vasiljevas „Taip pat žmonės“. 14.00 
„Dugne“. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Savaitės 
apžvalga. 19.30 Naujos rusiškos sensacijos. 
20.30 „Mano revoliucija“. 22.40 „Borisas Kras-
novas. Be pagražinimų“. 23.50 „Dingęs be 
žinios“. 3.30 Aviatoriai. 4.00 „Advokatas“. 

 TV PolonIa
7.40 Pramoginė laida 8.40 Giminės saga. 9.10 
1200 muziejų. 9.40 Lenkų valgiai. 10.05 Laisvasis 
ekranas. 10.20, 18.25, 1.25 Lenkija su Miodeku. 
10.30 Grūdas. 11.00 Animacinis f. 11.20 Peters-
burskio muzikinis šou. 11.50 „Žirafos ir raganosio 
viešbutis“. 12.50 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Žiemos važiavimas. 14.00 Šv.Mišios. 16.00 
„Rififi po šešiasdešimties“. 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 „Rupūžės kurkimai“. 0.20, 
6.55 Pramoginė laida. 0.55 Įsimylėk Lenkijoje. 

 TV1000
7.40 „Moters kvapas“. 10.30 „Dar kartą, iš 
naujo“. 12.30 „Triušio urvas“. 14.25 „Ten, kur 
širdis“. 16.35 „Godzila“. 19.10 „Nudegęs“. 21.10 
„Divergentė“. 23.40 „Fruitveilo stotis“. 1.15 „Ji“. 

 DIscoVeRy 
7.25 Nesėkmių garažas. 8.15 Greiti ir triukšmingi. 
9.10, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 10.05 
Greiti ir triukšmingi. 10.55, 22.00 Aukso karšti-
nė. 12.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 13.35 
Karai dėl bagažo. 14.30 Likviduotojas. 15.25 
Paskui klasikinius automobilius. 16.20 Peršviesti 
didžiuosius oro uostus. 17.15 Robotų kovos. 
18.10 Kaip tai pagaminta. 20.00 Aliaska: šeima 
iš miško. 21.00 Įveikti baimes su B.Grilsu. 23.00 
Mirtinas laimikis. 1.00 Vyro nuotykiai Sibire. 

 TRaVel
7.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Neįprastas mais-
tas. 10.00, 18.00 Viešbučių verslas. 11.00 Pilies 
paslaptys. 12.00, 19.00, 2.00 Nežinoma ekspedi-
cija. 13.00, 24.00 Statybos Aliaskoje. 15.00 Namų 
medžiuose gyventojai. 16.00, 1.00 Turto gelbė-
tojai. 17.00 Pamiršta ir palaidota. 21.00, 3.00 
Titanikas. Paslaptys muziejuje. 22.00 Įdomiausios 
kelionės motociklu. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 

 23.45  „Įsimylėjęs 
  Šekspyras“
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 14.00  „Gerbėja“ 23.00  „Rush“  21.00  „Bekas 2. Keršto 
  kaina“

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Dokumentinis f. 

„Laukinė Afrika“.
7.40 „Būrėja“.
8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Laukinė Afrika“.

11.30 Dokumentinis f. 
„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. 

Veiksmo f. „Vienas iš 
dviejų“ (N-7).

18.40 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

21.00 Detektyvas „Bekas 2. 
Keršto kaina“ (N-14).

22.50 Trileris „12 vilties 
valandų“ (N-14).

0.35 „Karalienė Izabelė“ 
(N-14).

2.00 Detektyvas „Bekas. 
Bėgiai tamsoje“ (N-14).

3.25 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“ (N-7).

4.55 Dokumentinis f. 
„Sodo gyventojai“.

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 

lenktynės (N-7).
12.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

13.00 Pakartok! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara 

(N-7).
16.00 Iš peties (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Kėdainių „Nevėžis“. 
Tiesioginė  
transliacija.

19.00 X Faktorius. Lietuva, 
didysis muzikos  
projektas, 2015, 
vedėjas M.Starkus.

21.00 Avarijų TV (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Drama „Rush“ (1).
24.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai 
(N-14).

9.00 „Virtuvė“ (N-7).
9.30 „Judriausios 

pasaulio  
vietos“.

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 Kriminalinė 
drama  
„Gerbėja“ (N-7).

15.50 „Kai šaukia 
širdis“.

16.50 Veiksmo 
nuotykių f.  
„Likimo ieties  
beieškant“  
(N-7).

19.00 „Siaubingi 
namai“.

20.00 „Robinzonas 
Kruzas“ (N-7).

21.00 VIP seansas. 
„Nežinomasis“ 
(N-14).

22.40 „Į pasaulio 
kraštą“  
(N-7).

23.40 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

„LAUKINĖ“
Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Jean-Marc Vallee.
Vaidina: Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann.

Mylimos motinos netektis, žlugusi santuoka ir gyvenimą griaunantis 
destruktyvus elgesys nubloškia Šeril ties riba. Tuomet ji nusprendžia 
padaryti galą kritimui žemyn ir vėl susitvarkyti gyvenimą. Neturėdama 
kelionių patirties, su sunkia kuprine ant pečių ir lydima tik savo pačios 
pasiryžimo, Šeril viena leidžiasi pėsčiomis Kalifornijos kalnagūbrių keliu.

TV3
22.00

rekomenduoja

„SUPERBOMBONEŠIS. 
NAIKINTI VISKĄ“
Veiksmo filmas. JAV. 2005.
Režisierius: Rob Cohen.
Vaidina: Jessica Biel, 
Josh Lucas, Jamie Foxx.

Ateityje kariuomenė gamina dirb-
tinio intelekto valdomus naikin-
tuvus. Kai kompiuteris išmoksta 
pats priimti sprendimus, lakūnai 
pakliūna į keblią padėtį. 

„12 VILTIES VALANDŲ“
Trileris. JAV. 2012.
Režisierius: Heitor Dhalia.
Vaidina: Amanda Seyfried,
Jennifer Carpenter, Sebastian Stan.

Džilė gyvena apimta baimės. Ka-
daise ji buvo pagrobta, tačiau jai 
pavyko pasprukti. Ji baiminasi, kad 
pagrobėjas sugrįš užbaigti savo 
juodo darbo. Kai pagrobiama jos 
sesuo Molė, Džilė kreipiasi į poli-
ciją, tačiau ja niekas netiki. 

„VANDENS IEŠKOTOJAS“
karinė Drama. JAV. 2014.
Režisierius: Russell Crowe.
Vaidina: Russell Crowe, Olga 
Kurylenko, Yilmaz Erdogan.

1919 m. australas fermeris Džošua 
Konoras leidžiasi ieškoti savo trijų 
dingusių sūnų, kovojusių su tur-
kais kruviname Galipolio mūšyje. 
Atvykęs į Stambulą jis patenka į 
visiškai kitokį pasaulį.

BTV
20.40

LNK
22.30

TV1
22.50

 ANIMAL PLANET
7.25, 21.05 Daktarė Dy. 8.15, 18.20, 22.00 Namai 
medžiuose. 9.10, 20.10 Veterinarų gyvenimas. 
10.05 Teisingumas Teksaso valstijoje. 11.00 Lau-
kinių gyvūnų gelbėtojas. 11.55 Gorilų mokykla. 
12.20 Šimpanzė. 12.50, 0.45 Keisti sutvėrimai 
su N.Bakeriu. 19.15 Dr. Džefas. 22.55 Aligatorių 
tramdytojai. 

 SPORT1
8.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Sarago-
sos „CAI“ - „Barcelona“. 9.40 Olandijos „Ere-
divisie“ futbolo lyga. Roterdamo „Feyenoord“ -  
Tilburgo „Willem II“. Vakar. 11.40 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Andoros 
„Morabanc“. 13.30 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. Murcia - Baskonijos „Saski Baskonia“. 
15.30 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eind-
hoveno „PSV“ - Roterdamo „Excelsior“. 17.30 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roterdamo 
„Feyenoord“ - Tilburgo „Willem II“. Vakar. 19.30 
Tiesiogiai. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Valencia. 21.30 NBA Action. 
Krepšinio lygos apžvalga. Šešiolikta laida. 22.00 
Olandijos „Eredivisie“ futbolo lygos apžvalga. 
22.30 NBA krepšinio lyga. Dalaso „Mavericks“ - 
Los Andželo „Lakers“. 1.10 NBA krepšinio lyga. 
Milvokio „Bucks“ - Vašingono „Wizards“. 

 VIASAT SPORT BALTIc
6.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Tottenham“. 8.45 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Swansea“. 
10.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Manchester United“. 12.25 Tiesioginė trans-
liacija. Ledo ritulys. KHL visų žvaigždžių rung-
tynės. 15.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 
16.10 Tiesioginė transliacija. Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Arsenal“ - „Burnley“. 18.25 Tie-
sioginė transliacija. Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Chelsea“ - „Hull“. 20.30 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Southampton“ - „Leicester“. 
22.20 Ledo ritulys. KHL visų žvaigždžių rung-
tynės. 0.20 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Arsenal“ - „Burnley“. 2.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Hull“. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL visų žvaigždžių rungtynės. 

 EUROSPORT
8.05, 10.15 Tenisas. Australijos atvirasis čem-
pionatas. 10.00, 15.15, 1.30 Teniso apžvalga. 
15.45, 19.15, 1.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Italija. 17.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 18.45 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Austrija. 19.45, 21.00 Angliškasis 
biliardas. Didžioji Britanija. 20.50, 23.55 Sporto 
naujienos. 0.05 Žiemos sporto apžvalga. 



6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 TV serialas „Meilės 

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

Kelias namo“ (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „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 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas „Bruto ir 

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

„Karo sąmokslas“ 
(N-14).

0.20 TV serialas „Raitelis 
be galvos“ (N-14).

1.15 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.10 Animacinis f. 
„Trapučio parkas“ 
(N-14).

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 trileris 

„Raudonojo spalio 
medžioklė“ (N-7).

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

1.50 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 TV serialas „Ten, kur 

namai 2“ (N-7).
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 „Ten, kur namai 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 TV serialas „Laisvės 

kaina. Savanoriai“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Dokumentinis f. 

„Viskas liepsnoja“.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Valdžios 

tvirtovė“ (N-7).
0.35 Laisvės vėliavnešiai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ .
2.00 LRT radijo žinios.

 13.10  Klauskite daktaro 13.30  „Simpsonai“  0.55  „Mentalistas“

Pirmadienis

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.10 Senoji animacija. 10.10 Komedi-
ja „Meilės romanas“ (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! 
Romantinė drama „Meilė Venecijoje“ (N-7). 
22.55 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Apie žūklę. 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. 
12.55 Apie žūklę. 13.25 24 valandos (N-7). 
14.10 Pasienio sargyba (N-7). 14.40 Bus visko. 
15.30 „Alfa“ savaitė. 16.00 Yra, kaip yra (N-7). 
17.00 Info diena. 21.00 Info diena. Dienos ko-
mentaras. 21.30 Dviračio šou. 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! 10.45 Irina Alegrova. 11.40, 12.20 Komedija 
„Skubėkite mylėti“. 12.00 Naujienos. 13.40 Edvar-
das Radzinskis „Moterų karalystė“. 15.50 Vakaro 
naujienos. 16.40 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.05 „Eurologija. Baltijos kelias“. 
21.30 „Graikė“. 23.30 „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 „Jūs 
užsakėte žmogžudystę“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“.. 

 Ren
6.45 Vaikų klubas. 6.50 „Afro-maskvietis“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.30 Tinkama priemonė. 9.25 
„Šeimos dramos“. 11.25 Mums net nesisapnavo. 
14.20 „Žiniuonis“. 17.20 Tinkama priemonė. 18.20 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Izmailovo parkas. 23.15 „Praeities vaiky-
masis“. 0.50 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

„KaRo SĄMoKSlaS“
Veiksmo trileris. JAV. 2008.
Režisierius: John Carter.
Vaidina: Cuba Gooding Jr., Jonathan Kimble Simmons, Vernel Bagneris.

Deividas Vulfas - slaptas vyriausybės smogikas, dirbęs karštuosiuose 
karo taškuose. Jis žino itin daug kuo didžiausių valstybės paslapčių. Jos 
ne tik labai vertingos, bet ir labai slegia. Deividas nusprendžia mesti 
žudymą ir grįžęs į Ameriką atverti žmonėms akis, tačiau karas parseka 
iš paskos. Deividui nutildyti žudomi jo artimieji.

TV3
 22.30

„MeIlĖ VeneCIjoje“
romantinė drama. Vokietija, 
Italija. 2005.
Režisierius: Marco Serafini.
Vaidina: Denise Zich, Gedeon 
Burkhard, Gila von Weitershausen.

Lilė, Miunchene veikiančios gyvū-
nų gydyklos savininkė, svajoja apie 
jai skirtąjį. Deja, tokio kol kas sutikti 
nepavyko. Lilė gauna žinią, kad mirė 
jos dėdė, gyvenantis Italijoje. Ten ji 
leisdavo beveik visas savo atostogas, 
tačiau dabar kelionė į Veneciją nebus 
linksma, visgi ši išvyka apvers mergi-
nos gyvenimą aukštyn kojomis.

„RaUDonojo SPalIo 
MeDŽIoKlĖ“
Veiksmo trileris. JAV. 1990.
Režisierius: John McTiernan.
Vaidina: Sean Connery, 
Alec Baldwin, Scott Glenn.

Sovietų povandeninio laivo ka-
pitonas nužudo savo patarėją, 
nepaiso įsakymų ir pagrobia laivą. 
CŽV agentai sužino, kad „Raudo-
nasis spalis“ ketina paleisti bran-
duolines raketas į JAV teritoriją. 
Jie mano, kad kapitonas pamišo 
ir nori sukelti trečiąjį pasaulinį ka-
rą. Tuo netiki tik Džekas Rajanas. 

„MeIlĖ IR BaUSMĖ“
tV serialas. Turkija. 2010.
Režisierius: Kudret Sabanci.
Vaidina: Murat Yildirim, 
Nurgul Yesilcay, Tomris Incer.

Jauna moteris netiki daugiau mei-
le, kai prieš pat savo vestuves už-
tinka jaunikį lovoje su kita. Keršto 
troškimas nepalieka jos ramybėje -  
moteris naktį apsilanko bare ir ten 
sutinka neįprastą nepažįstamąjį. 
Abiem gimsta prieštaringi jausmai -  
neapykanta ir meilė. 

TV8
 21.00

TV1
22.45

rekomenduoja

lnK
22.15
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6.15 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

7.35 „Tokia tarnyba“ (N-7).
8.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“ (N-7).
9.20 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.15 „Kas žudikas?“ 
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 „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 „Farų karai. Rusiška 

ruletė. I dalis“ (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Veiksmo f. „10 balų 

žemės drebėjimas“.
23.10 Veiksmo f. „Superbom-

bo nešis. Naikinti viską“.
1.15 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).

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“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
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 „Gluchariovas“ (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“ (N-7).
3.45 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
4.30 „Miestelio patruliai“ 

(N-7).
5.15 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Legendos.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.45 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 pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Rusų gatvė.
17.30 Sovietinio režimo 

ideologija ir religija.
18.25 Poezija.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Komedija „Popietės 

su Margerit“ (N-7).
22.20 „Atgimstanti Tyrulių 

pelkė“.
22.40 Poezija. 
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. 

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 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Kolambas. Kolambas 
dėsto koledže“ (N-7).

22.45 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).

1.15 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

2.00 „Mentalistė“ (N-7).
2.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.35 „Bekas 2. Keršto 
kaina“ (N-14).

5.10 „Superauklė“ (N-7).

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“ 

(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 Farai (N-14).
23.00 Siaubo 

drama  
„Vieniša“ (S).

0.55 „Aferistas“ 
(N-7).

1.45 „Kaulai“ (N-7).

9.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

9.30 „Robinzonas 
Kruzas“  
(N-7).

10.30 Dokumentinis f. 
„Judriausios  
pasaulio  
vietos“ (1).

11.30 „Siaubingi 
namai“.

12.30 Pinigai iš 
nieko.

13.30 Romantinė 
komedija  
„Meilei reikia  
dviejų“ (N-7).

15.20 Kaip 
susigrąžinti  
seksualumą.

16.20 Romantinė 
komedija  
„Kad ir kas  
benutiktų“ (N-7).

18.00 „Kai šaukia 
širdis“.

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

žinios.
20.30 „Dikensiada“ (N-7).
21.10 Kino akademija. 

„Samsara“ (N-7).
23.05 Balticum TV 

žinios.
23.35 Komedija 

„Išnarstytas Haris“ 
(N-14).

 14.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 18.40  Lietuva tiesiogiai 14.10  „Diagnozė - 
  žmogžudystė“

 18.00  „Kai šaukia 
  širdis“

 19.00  „CSI 
  kriminalistai“ 

 16.30  „Mano gyvenimo 
  šviesa“

TV PROGRAMAsausio 23 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 
„Susitikimo vieta“. 15.25 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Vora-
tinklis 10“ . 20.40 „Teisingas mentas 9“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 
1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 „Kutuzovas“. 

 TV PoloNia
7.15 Valstybės interesai. 7.50, 20.25 Prie Ne-
muno. 8.15 Knygų kandys. 8.30, 17.55, 2.15 
Suraizgyta ABC. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
12.00 „Dybovskis 1863“. 12.35 Sakyk man, Ma-
estro. 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 „Ga-
lerija“. 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 „Di-
dieji užmirštieji. Apie Juzefą Ignacą Kraševskį“. 
1.10 Šokantis su gamta. 6.35 Laisvasis ekranas. 

 TV1000
5.10 „Pikčiausias žmogus Brukline“. 7.00 „Di-
vergentė“. 9.30 „Eva. dirbtinis intelektas“. 11.20 
„Nudegęs“. 13.10 „Monstras“. 15.10 „Ji“. 17.25 
„Pikčiausias žmogus Brukline“. 19.10 „Sesers 
sergėtoja“. 21.10 „Persikėlimas“. 23.30 „Me-
mento“. 1.30 „Sensacija“. 3.30 „Manglehornas“. 

 DiscoVery 
6.10, 22.00 Aliaska: šeima iš miško. 7.00, 13.35 
Mitų griovėjai. 7.50, 20.00 Perdirbimas. 8.15, 
20.30 Kaip tai pagaminta. 8.40, 17.40 Sandėlių 
medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kana-
da. 9.35, 18.40 Likviduotojas. 10.05 Sunkveži-
mių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 14.30, 23.00 Aukso karštinė. 
17.15 Karai dėl bagažo. 21.00 Lobių ieškotojai. 
Gyvačių sala. 24.00 Jukono vyrai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
17.00 Neįprastas maistas. 10.00, 15.00 Viešbučių 
verslas. 11.00, 1.00 Pilies paslaptys. 12.00, 2.00 
Nežinoma ekspedicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 
18.00, 24.00 Neįprastas Amerikos maistas. 22.00 
Įdomiausios kelionės motociklu. 23.00 Titanikas. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 
Laukinių gyvūnų gelbėtojas. 9.10, 14.40, 20.10 
Keisti sutvėrimai su N.Bakeriu. 10.05, 15.35, 
19.15 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Šimpan-
zė. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 
23.50 Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Dr.Džefas. 
18.20, 22.00, 1.40 Daktarė Dy. 

 sPorT1
6.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Vitorijos 
„Baskonia“ - Madrido „Real“. 2017-01-03. 7.45, 
21.00 NBA krepšinio lyga. Dalaso „Mavericks“ - 
Los Andželo „Lakers“. Vakar. 9.55, 18.50 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ krep-
šinio lygos apžvalga. 10.55 Pasaulio rali-kroso 
čempionatas. 12.55, 23.10 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. Madrido „Real“ - Andoros 
„Morabanc“ 2017-01-08. 14.40 NBA krepšinio 
lyga. Milvokio „Bucks“ - Vašingono „Wizards“  
2017-01-08. 16.50 KOK World Series. Moldova 
2016. 19.30 Road to Glory. Kovinio sporto 
žurnalas. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas. 1 
dalis. 21.30 NBA Action. Krepšinio lygos apžval-
ga. Šešiolikta laida. 0.55 Olandijos „Eredivisie“ 
futbolo lyga. „Az Alkmaar“ - Roterdamo „Feye-
noord“. 2016-12-11. 2.55 NBA krepšinio lyga. 
Niujorko „Knicks“ - Bostono „Celtics“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 1.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Southampton“ - „Leicester“. 8.50, 21.50 Ledo 
ritulys. KHL visų žvaigždžių rungtynės. 10.50 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Burnley“. 12.40, 5.10 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Hull“. 14.30 Krep-
šinis. Eurolyga. „Maccabi“ - „Crvena Zvezda“. 
16.20 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Brose“. 
18.10 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Real“. 
20.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Man-
chester City“ - „Tottenham“. 23.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Swansea“. 
3.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 

 eurosPorT
8.05, 10.15, 18.45, 21.00, 2.00 Tenisas. Austra-
lijos atvirasis čempionatas. 10.00, 15.15, 1.30 
Teniso apžvalga. 15.45, 23.00 Tenisas. 16.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Italija. 17.30, 1.00 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Lenkija. 20.50, 23.55 Sporto naujienos. 
22.50 Sporto linksmybės. 24.00 Jojimas. Pa-
saulio taurė. Vokietija.
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 17.00  „Muchtaro 
  sugrįžimas“

 18.00  Reporteris  15.30  „Meilė kaip 
  mėnulis“

 22.30  Istorijos 
  detektyvai

 19.30  KK2 20.00  Prieš srovę

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Roman-
tinė drama „Meilė Venecijoje“ (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 Premjera! 
Romantinė drama „Meilė atėjo netikėtai“ (N-7). 
22.55 „Žiemos saulė“ (N-7). 0.55 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 
Bus visko. 12.10 Dviračio šou. 12.40 Tauro 
ragas (N-7). 13.10 24 valandos (N-7). 13.50 
Autopilotas. 14.15 Ne vienas kelyje. 14.50 
Dviračio šou. 15.15 Pagalbos skambutis 
(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, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.25 Gyvenk 
sveikai! 10.45, 12.20 „Graikė“. 12.00 Naujie-
nos. 12.50 Kartu su visais. 13.50, 3.50 Mados 
nuosprendis. 14.55 „Apie meilę“. 15.55 Vakaro 
naujienos. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 „Su-
situokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Graikė“. 22.55 
„Devyni mėnesiai“. 23.55 Nakties naujienos. 

 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 „Jūs 
užsakėte žmogžudystę“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“.

 Ren
6.50 Vaikų klubas. 6.55 „Afro-maskvietis“. 7.45, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama prie-
monė. 9.35 „Šeimos dramos“. 11.30 Mums net 
nesisapnavo. 14.30 „Žiniuonis“. 17.25 Tinkama 
priemonė. 18.25 „Šeimos dramos“. 21.25 Geriau-
sias šefas. 23.20 Paklydimų teritorija su Igoriu Pro-
kopenka. 1.05 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 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 
„Susitikimo vieta“. 15.25 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Vo-
ratinklis 10“ . 20.40 „Teisingas mentas 9“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 
1.00 „Susitikimo vieta“. 3.00 Buto klausimas. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 7.55, 16.25 Įsimylėk 
Lenkijoje. 8.30 Pasakų šalyje. Animacinis f. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 12.05, 22.50, 5.20 Po-
lonija 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, 
4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „Ugniagesiai“. 
15.25 „Didieji užmirštieji. Apie Juzefą Ignacą Kra-
ševskį“. 16.55 Zondas 2. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55, 2.15 Pasakų šalyje. Animacinis f. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Sekmadienis 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.

 TV1000
5.10 „Išlikimo eksperimentas“. 7.10 „Persikėli-
mas“. 9.30 „Memento“. 11.30 „Sesers sergėto-
ja“. 13.30 „Manglehornas“. 15.20 „Sensacija“. 
17.10 „Išlikimo eksperimentas“ (N-14). 19.10 
„Siuntėjas“. 20.55 „Persikėlimas 2“. 23.10 „Kai 
ateina ji“. 0.50 „Dar kartą, iš naujo“.

 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, 21.00 Aukso karštinė. 17.15 Karai dėl 
bagažo. 23.00 Vis dar gyvas. 24.00 Novatoriai.  

 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, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Keistas šaldytas 
maistas. 23.00, 4.00 Ginčai. Itališka jautiena. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“ (1).
6.55 „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 Pagalba (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „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. 
22.30 Romantinė komedija 

„Užstrigusi  
paauglystėje“ (N-7).

0.35 TV serialas „Raitelis 
be galvos“ (N-14).

1.30 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.20 Animacinis f. „Trapučio 
parkas“ (N-14).

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 Trileris „Naktinis 

reisas“ (N-14).
23.50 TV serialas 

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

(N-7).
1.35 TV serialas 

„Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 2“.
10.50 Stilius.
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Klausimėlis.lt.
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 2“.
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 „Nemunu per Lietuvą“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Da Vinčio 

demonai 2“ (N-14).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Nemunu per Lietuvą“.

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

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

karai“ (N-7).
9.20 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
10.15 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios bylos“.
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 „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 „Farų karai. Rusiška 

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

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi. 
Gamtos šauksmas“.

23.15 Veiksmo f. „10 balų 
žemės drebėjimas“.

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

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (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“.
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 „Gluchariovas“ (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“ (N-7).
3.45 „Vandens žiurkės“.
4.30 „Miestelio patruliai“.
5.15 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (N-7).
6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Sovietinio režimo 

ideologija ir religija.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Istorijos detektyvai.
12.55 Muzikos festivalis 

„Gaida“.
14.10 „Klintas Istvudas. 

Gyvenimas kine“.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 „Invazija. Antrojo 

pasaulinio karo  
pradžia“. 1 d. 

18.20 Poezija. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. „Rosa 
Radom“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

21.00 Septynios Kauno 
dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Romantinė drama 

„Įsimylėjęs 
Šekspyras“ (N-14).

0.15 DW naujienos rusų k.
0.25 Dabar pasaulyje.
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sausio 24 d. 

 20.30  „Noriu šio 
  automobilio“

 23.45  Eurolygos 
  rungtynės

 20.00  „CSI. Niujorkas“

 AnimAl PlAnet
6.36 Susitikimai su orangutanais. 7.25, 11.00 
Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 Daktarė Dy. 
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 pa-
baisos. 17.25, 21.05 Kova su brakonieriais. 18.20, 
22.00, 1.40 Teisingumas Teksaso valstijoje. 

 SPort1
7.05, 9.30, 23.15 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lygos apžvalga. 7.50, 20.30 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - Valencia 2017-01-22. 10.00 NBA krep-
šinio lyga. Klyvlando „Cavaliers“ - Oklando 
„Warriors“. 2016-12-25. 12.10 Pasaulio ra-
li-kroso čempionatas. 14.10, 24.00 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. Amsterdamo „Ajax“ -  
Eindhoveno „PSV“. 2016-12-18. 16.10 Ispani-
jos „Endesa“ krepšinio lyga. „Murcia“ - „Valen-
cia“ 2017-01-08. 17.50 NBA krepšinio lyga. Či-
kagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“. 2017-01-08. 
20.00 Čempionai LT. Grapplingas. Premjera. 
22.15 Čempionai LT. Golfas. 2.00 KOK World 
Series. Bušido kovos. Vilnius 2016. 4.40 Olan-
dijos „Eredivisie“ futbolo lyga. „Az Alkmaar“ -  
Roterdamo „Feyenoord“. 2016-12-11. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Pa-
nathinaikos“. 8.50 Krepšinis. Eurolyga. „Olym-
piacos“ - „Baskonia“. 10.40 Boksas. 11.25 Ledo 
ritulys. KHL. „Admiral“ - „Medveščak“. Tiesio-
ginė transliacija. 14.00 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Manchester City“ - „Tottenham“. 
15.50, 5.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
„Medveščak“. 17.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žal-
giris“ - „Real“. 19.45 Krepšinis. Eurolyga. „Žal-
giris“ - CSKA. Tiesioginė transliacija. 22.00 
Krepšinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Maccabi“. 
23.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Yugra“. 1.50 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
CSKA. 3.40 Futbolas. Anglijos premier lygos 
žurnalas. 

 euroSPort
8.05, 10.15, 14.30, 16.30, 19.45, 24.00, 2.00 Te-
nisas. Australijos atvirasis čempionatas. 10.00, 
13.00, 1.30 Teniso apžvalga. 13.30, 23.00 Teni-
sas. 15.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 
Pasaulio taurė. Lenkija. 18.30, 21.00 Kalnų sli-
dinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 20.50, 23.55 
Sporto naujienos. 22.45 Sporto linksmybės.

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 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Žmogžudystė pavo-
jinga jūsų sveikatai“ 
(N-7).

22.40 „Meilė ir bausmė“ 
(N-7).

0.25 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.15 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.00 „Mentalistė“ (N-7).
2.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.30 „Detektyvas 
Kolambas. Kolambas 
dėsto koledže“ (N-7).

5.00 „Superauklė“ (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.
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 Komedija 

„Auklė nakčiai“ 
(N-14).

23.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - 
Maskvos „CSKA“. 
Vaizdo įrašas.

1.30 „Aferistas“ (N-7).
2.20 „Kaulai“ (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 Fantastinė 

komiška drama 
„Laimė  
akimirksniu“  
(N-7).

14.35 „Siaubingi 
namai“.

15.35 Kriminalinė drama 
„Kasandros sapnas“ 
(N-7).

17.30 Pinigai iš nieko.
18.30 Kaip susigrąžinti 

seksualumą.
19.30 Klaipėdos 

patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

20.00 Balticum TV žinios.
20.30 „Noriu šio 

automobilio“.
21.30 „Elajus Stounas“ 

(N-7).
22.30 Balticum TV 

inios.
23.00 „Kai šaukia širdis“.
24.00 „Virtuvė“ (N-7).
0.30 „Dikensiada“ 

(N-7).

„uŽStriGuSi PAAuGlYStĖJe“
Romantinė komedija. JAV. 2014.
Režisierė: Lynn Shelton.
Vaidina: Keira Knightley, Chloe Grace Moretz, Sam Rockwell.

Megan - labai išsilavinusi bedarbė mergina, artėjanti prie savo trisde-
šimtmečio. Kai draugų vestuvėse jai pasiperša mylimasis, o draugai 
siūlo gyvenimo prasmės ieškoti seminaruose, Megan išsigąsta - ji tikrai 
sėdi ne savo valtyje. Ją pribloškia ir tėvo neištikimybė mamai. Mergina 
pabėga nuos visko.

tV3
22.30

„AuKlĖ nAKČiAi“
komedija. JAV. 2011.
Režisierius: David Gordon 
Green.
Vaidina: Jonah Hill, 
Ari Graynor, Sam Rockwell.

Noa - iš koledžo išmestas studen-
tas, gyvenantis su savo mama. Po 
kivirčo su ja vaikinas susigundo 
imtis auklės darbo ir pradeda pri-
žiūrėti tris kaimynų „velniūkščius“. tV6

22.00

„nAKtiniS reiSAS“
tRileRis. JAV. 2005.
Režisierius: Wes Craven.
Vaidina: Rachel McAdams, 
Cillian Murphy, Jack Scalia.

Gražuolė Liza Reizert negali pakęsti 
skrydžių lėktuvu, ir lyg tyčia skry-
džio į Majamį metu šalia jos atsisė-
da Džeksonas. Vyrukas turi nužudy-
ti turtingą verslininką, bet tai ketina 
pavesti ne kam kitam, o Lizai. lnK

22.15

„ŠirDele mAno“
tV seRialas. Turkija. 2016.
Režisieriai: Fulya Yavuzoglu, 
Oguz Ayaz.
Vaidina: Isabella Damla Guvenilir, 
Cemre Melis Cinar.

Piktoji Arzu iki šiol grasino visiems, 
dabar ji pati užspeista į kampą. Kartu 
su savo tėvu bando nuslėpti didžiąją 
paslaptį nuo savo vyro Kenano. O 
šis visomis pastangomis siekia išsi-
aiškinti tiesą apie savo dukterį Tučę. tV1

17.55

rekomenduoja
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6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
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 Pagalba (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis.
13.00 „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. 
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. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Veiksmo f. 

„Delta būrys 2. 
Kolumbietiškoji 
grandis“ (N-14).

0.50 TV serialas „Raitelis 
be galvos“ (N-14).

1.40 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).
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 Blogiausias Lietuvos 

vairuotojas 2 (N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Maksimali rizika“ 
(N-14).

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

1.10 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 2“.
10.50 Emigrantai.
11.45 „Nemunu per Lietuvą“.
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 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 TV serialas „Pinigai 

ir galia“ (N-7).
0.25 Trumposios žinios.
0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Auksinis protas.
5.00 LRT radijo žinios.

 11.45  „Nemunu per 
  Lietuvą“

 20.00  Gero vakaro šou  20.25  Blogiausias 
Lietuvos vairuotojas 2

Trečiadienis

„ŠIRDŽIŲ ĖDIKAS“
Romantinė komedija. JAV. 2012.
Režisierius: Gabriele Muccino.
Vaidina: Gerard Butler, Jessica Biel, Dennis Quaid.

Džordžas kadaise buvo tikra futbolo žvaigždė. Deja, dabar spindesio jo 
gyvenime nedaug. Neturintį darbo ir pinigų jį nuolat lydi nusivylimai. Ar 
gali jo sūnus Luisas didžiuotis tokiu tėvu? Džordžas nori atitaisyti savo 
įvaizdį ir įsidarbina sūnaus mokyklos futbolo treneriu. Ar pavyks Džor-
džui atsispirti senoms pagundoms ir nenuvilti savo sūnaus?

rekomenduoja

TV6
22.00

„CSI. NIUJORKAS“
detektyvinis seRialas. 
JAV, Kanada. 2006.
Režisierės: Ann Donahue, 
Carol Mendelsohn.
Vaidina: Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper.

Detektyvas Mekas Teiloras - nusikal-
timo vietos tyrėjas, manantis, kad 
viskas susiję ir visi turi savo istoriją. 
Jo darbas - jo gyvenimas: jis skiria 
visą savo dėmesį byloms tol, kol jas 
išnarplioja. Tokia pat meile darbui pa-
sižymi ir jo partnerė Stela Bonasera. 
Jiedu vadovauja ekspertų komandai.

„HEIDELBERGO VIEŠBUTIS. 
KRAMER PRIEŠ KRAMERĮ“
dRama. Vokietija. 2016.
Režisierius: Michael Rowitz.
Vaidina: Ulrike C.Tscharre, 
Martin Brambach, Ulrich Cyran.

Visi prieš vieną. Būtent taip jaučiasi 
gražaus, bet problemų kamuoja-
mo viešbučio vadovė Anetė. Iki 
šiol ši moteris įveikdavo viską, ta-
čiau dabar viskas ėmė strigti. Po 
tėvo infarkto Anetė vienintelė turi 
rūpintis šeimos verslu. Tiek bėdų, 
kad Anetė viena susitvarkyti negali 
ir kreipiasi pagalbos į psichologą.

„MAKSIMALI RIZIKA“
veiksmo filmas. JAV. 1996.
Režisierius: Ringo Lam.
Vaidina: Jean-Claude Van Damme, 
Natasha Henstridge, Zach Grenier.

Prancūzų policininkas Alanas atsi-
tiktinai sužino, kad turi brolį dvynį. 
Deja, apie artimą giminaitį jis suži-
no tik šiam mirus. Vyriškis išsiaiški-
na, kad nusilpusi ir nuskurdusi jo 
motina vos gimusį brolį atidavė 
įsūnyti. Kraujo šauksmas verčia 
ieškoti brolio Maiklo žudikų. 

TV1
 20.00

LNK
22.15

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Mažosios kerė-
tojos“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Romanti-
nė drama „Meilė atėjo netikėtai“ (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 Premjera! 
Drama „Heidelbergo viešbutis. Kramer prieš 
Kramerį“ (N-7). 22.55 „Žiemos saulė“ (N-7). 
0.55 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 
Dokumentinis f. „Slapta misija. Tel Halafo 
atradimas“. 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, 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! 10.45, 12.25 „Graikė“. 12.00 Naujienos. 12.45 
Kartu su visais. 13.45 Mados nuosprendis. 14.50, 
16.45 Vyriška/Moteriška. 15.50 Vakaro naujienos. 
17.45 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Graikė“. 
23.00 „Devyni mėnesiai“. 0.05 Nakties naujienos. 

 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 „Jūs 
užsakėte žmogžudystę“. 16.40 Tiesioginis eteris. 
17.50 60 minučių. 20.00 „Sklifosovskis“. 22.15 
Vakaras su V.Solovjovu. 1.00 „Brigada“. 

 REN
6.45 Vaikų klubas. 6.55 „Afro-maskvietis“. 7.40 
Kviestinė vakarienė. 8.35 Tinkama priemonė. 9.35 
„Šeimos dramos“. 11.35 Mums net nesisapnavo. 
14.35 „Žiniuonis“. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 
„Šeimos dramos“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 
Slaptosios teritorijos. 22.25 Fantastika su grifu 
„Slaptai“. 23.20 Paklydimų teritorija su Igoriu Pro-
kopenka. 1.00 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

TV8
21.00
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6.40 TV serialas „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (N-7).

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

„Paskutinis faras“.
10.20 Mistinės istorijos.
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“ (1) (N-7).
15.05 „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 TV serialas „Farų 

karai. Rusiška ruletė. 
III dalis“ (N-7).

20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės... 2“.
21.30 Nuotykių f. „Kongas“.
23.35 Nuotykių komedija 

„Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas“ (N-7).

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

2.00 TV serialas 
„Dalasas“ (N-7).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Griežtojo režimo 

atostogos“ (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“.
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.
18.47 Orai.
18.50 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 

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

21.00 Žinios. Orai.
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 „Skubus iškvietimas. 

Daktaras Mirtis“ (N-7).
3.45 „Vandens žiurkės“.

8.00 IQ presingas.
8.45 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10  „Invazija. Antrojo pa -

sau  l inio karo pradžia“. 
13.00 Septynios Kauno 

dienos.
13.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
14.05 Pranciškonų kelias 

Lietuvoje.
14.35 „Keliaukime kartu. 

Truskavecas ir 
Drohobyčas“.

15.00 „Keliaukime kartu. 
Schid  nycios  
gyvenvietė“.

15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 Vilniaus albumas.
16.40 Trembita (subtitruota).
17.00 „Silicio slėnis“.
18.30 FIBA Europos taurė. 

Prienų-Birštono 
„Vytautas“ - Bonos 
„Telekom Baskets“.

20.30 Parodos „Eksponatai. 
2009-2015 m. dova-
notos ir įsigytos ver-
tybės“ atidarymas.

21.00 Nacionalinis turtas.
21.30 FIBA krepšinio čem-

pionų lyga. „Sidigas 
Avelino“ - Utenos 
„Juventus“. 

23.30 „Aukojant pėstininką“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Silvijos itališki val-
giai.

8.05 Merės Berės patiekalai.
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 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

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

Kolambas. Mirtis 
roko žvaigždei“ (N-7).

22.50 „Meilė ir bausmė“.
0.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
1.20 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
2.05 „Mentalistė“ (N-7).
3.00 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.45 „Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pavojin-
ga jūsų sveikatai“.

5.10 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las Vegasas“ 

(N-7).
8.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
9.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara.
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 Romantinė komedija 

„Širdžių ėdikas“ 
(N-7).

0.10 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.10 „Aferistas“ (N-7).
2.00 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Noriu šio 
automobilio“.

10.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

11.30 Nuotykių 
komedija  
„Vikis, mažasis 
vikingas“.

13.05 „Kai šaukia širdis“.
14.05 „Dikensiada“ (N-7).
14.45 „Beorė erdvė“ (N-7).
15.45 Detektyvas 

„Broukenvudo 
paslaptys“ (N-7).

17.30 „Siaubingi namai“.
18.30 „Virtuvė“ (N-7).
19.00 Dokumentinis f. 

„Judriausios  
pasaulio  
vietos“ (1).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Klaipėdos patruliai. 
Kriminalinių įvykių 
kronika (N-7).

21.00 Pinigai iš nieko.
22.00 Nuotykių drama 

„Į pasaulio kraštą“ 
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

0.30 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

 21.30  FIBA krepšinio 
  čempionų lyga

 19.00  Europos taurė 18.00  Info diena  15.45  „Broukenvudo 
  paslaptys“ 

 10.30  „Moderni šeima“ 6.50  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAsausio 25 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 
„Susitikimo vieta“. 15.25 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės 11“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Vora-
tinklis 10“ . 20.40 „Teisingas mentas 9“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 
1.05 „Susitikimo vieta“. 3.10 Sodininkų atsakas. 

 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 „1863 metai“. 16.25 Šokantis su gamta. 
16.55 Astronariumas. 17.30, 1.45 „Galerija“. 
17.55 Knygų kandys. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kvartetas. Vyšegrado regiono šalių laida. 19.25, 
1.10 Rytų studija. 20.25, 6.40 Vilnoteka. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.15 
Savaitraščio „wSieci“ Laisvės žmogus 2016. 

 TV1000
6.55 „Persikėlimas 2“. 9.10 „Kai ateina ji“. 10.55 
„Siuntėjas“. 12.45 „Moters kvapas“. 15.30 „Dar 
kartą, iš naujo“. 17.25 „Triušio urvas“. 19.10 
„Nebrendilos“. 21.10 „Loftas“. 23.10 „Kaulų 
kolekcininkas“. 1.20 „Fruitveilo stotis“. 

 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 Likviduotojas. 10.05 
Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi drauge. 
11.50, 22.00 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nesėkmių 
garažas. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00 Sandoriai, 
ratai ir vagystės. 23.00 Plieniniai žirgai. 24.00 
Gatvių lenktynės. 1.00 Prabangios jachtos. 

 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, 3.00 Vieš-
bučių verslas. 12.00, 2.00 Nežinoma ekspe-
dicija. 16.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 
5.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 4.00 
Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 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 
pabaisos. 17.25, 21.05, 1.40 Laukinių gyvūnų 
gelbėjimas. 18.20, 22.00 Baseinų meistras. 

 sPorT1
6.40, 23.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - Andoros „Morabanc“. 8.20, 
21.00 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Eindho-
veno PSV - Herenveno SC. 10.20 NBA krepšinio 
lyga. Milvokio „Bucks“ - Vašingono „Wizards“. 
12.30, 17.35 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lygos apžvalga. 13.10 Europos 
taurė. II etapas. Maskvos „Chimki“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 14.55 Road to Glory. Kovinio sporto 
žurnalas. 15.25 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - San Antonijo „Spurs“. 18.30 NBA 
Action. Krepšinio lygos apžvalga. Šešiolikta laida. 
19.00 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Liet-
kabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 0.40 NBA krep-
šinio lyga. Vašingtono „Wizards“ - Los Andželo 
„Clippers“. 2016-12-18. 2.50 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Las Palmo „Gran Kanarijos Her-
balife“ - Saragosos „Tecnyconta“. 2016-12-11.

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ar-
senal“ - „Burnley“. 8.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Chelsea“ - „Hull“. 10.40 Krep-
šinis. Eurolyga. „Galatasaray“ - „Maccabi“. 
12.30, 17.25 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - 
CSKA. 14.20 Ledo ritulys. Pasaulio jaunimo 
čempio natas. Finalas. 19.15 Krepšinis. Euroly-
ga. „Anadolu Efes“ - „Darussafaka“. Tiesioginė 
transliacija. 21.30, 3.50 Futbolas. Anglijos 
premier lygos žurnalas. 21.55 Futbolas. Ang-
lijos FA taurė. „Liverpool“ - „Southampton“. 
Tiesioginė transliacija. 24.00 Krepšinis. Eu-
rolyga. „Brose“ - „Real“. 1.50 Ledo ritulys. 
KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. 
5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - 
„Darussafaka“. 

 eurosPorT
8.05, 10.30, 16.00, 0.05, 4.30 Tenisas. Aust-
ralijos atvirasis čempionatas. 10.15, 13.00, 
4.00 Teniso apžvalga. 13.30, 23.00 Tenisas. 
14.30 Biatlonas. Europos čempionatas. Len-
kija. 19.35, 23.55 Sporto naujienos. 19.45, 
2.30 Dailusis čiuožimas. Europos čempiona-
tas, Čekija.
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 21.30  „57 keleivis“  10.20  „Albanas“  16.25  „Kaip atsiranda 
  daiktai 6“

 21.30  Lietuvos patriotai 9.50  24 valandos 21.00  „Bruto ir Neto“

 TV8
6.50 TV Pagalba (N-7). 8.35 „Linksmieji trau-
kinukai“. 9.05 Senoji animacija. 10.05 Drama 
„Heidelbergo viešbutis. Kramer prieš Kramerį“ 
(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 
Drama „Žmonės kaip žmonės“ (N-7). 23.10 
„Žiemos saulė“ (N-7). 1.10 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 KK2 (N-7). 11.15 Pa-
galbos skambutis (N-7). 12.10 Dviračio šou. 
12.40 Autopilotas. 13.10 24 valandos (N-7). 
13.55 Dokumentinis f. „Slapta misija. Tel Ha-
lafo atradimas“. 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, 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. 12.50 
Kartu su visais. 13.45, 3.30 Mados nuosprendis. 
14.50 Vyriška/Moteriška. 15.50 Vakaro naujie-
nos. 16.45 Vyriška/Moteriška. 17.45 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas. 21.05 Brangi laida. 21.20 „Graikė“. 23.20 
„Devyni mėnesiai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Žinios. 
10.55 „Vasilisa“. 13.40 Gyvenimo taisyklės. 
14.05 Jūs užsakėte žmogžudystę. 16.40 Tiesio-
ginis eteris. 17.50 60 minučių. 20.00 „Sklifo-
sovskis“. 22.15 „Dvikova“. 0.35 „Brigada“. 

 Ren
6.55 Vaikų klubas. 7.05 „Afro-maskvietis“. 7.55, 
20.25 Kviestinė vakarienė. 8.50 Tinkama priemo-
nė. 9.45 „Šeimos dramos“. 11.45 Mums net ne-
sisapnavo. 14.35 „Žiniuonis“. 17.25 Tinkama prie-
monė. 18.25 „Šeimos dramos“. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 22.25 Kosminių istorijų diena. 23.20 
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 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.25 Ypatingas įvykis. 13.00 
„Susitikimo vieta“. 15.25 „Sudaužytų žibintų 
gatvės 12“. 17.05 Kalbame ir rodome. 18.50 „Vo-
ratinklis 10“ . 20.40 „Teisingas mentas 9“. 22.45 
Dienos apžvalga. 23.15 „Valstybinė apsauga“. 
1.05 „Susitikimo vieta“. 3.10 Vartotojų priežiūra. 

 TV PolonIa
7.05 „Tėvas Mateušas“. 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, Polonija. 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 egzaminas“. 16.15 Vilnoteka. 16.35 
Miško istorijos. 17.00 Kaip tai veikia. 17.30, 
1.45 „Galerija“. 17.55, 2.15 Lenkijos gamtos lo-
biai. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 2.10, 5.10 Len-
kija su Miodeku. 18.55 „Naszaarmia.pl“. 19.20 
„Dybovskis 1863“. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45, 2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. 
Sportas. Orai. 21.50, 3.45 „Komisaras Aleksas“. 
0.10 Humoras serijomis. 0.40 Verta kalbėti. 

 TV1000
5.10 „Nudegęs“. 7.00 „Loftas“. 9.00 „Kaulų ko-
lekcininkas“. 11.10 „Nebrendilos“. 15.35 „Eva. 
dirbtinis intelektas“. 17.20 „Nudegęs“. 19.10 
„Pasiklydę vertime“. 21.05 „Džo“. 23.10 „Ana-
pus“. 1.15 „Memento“. 3.05 „Persikėlimas“. 

 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. 9.35, 18.40, 24.00 Likviduotojas. 
10.05 Sunkvežimių vairuotojai. 10.55 Išgyventi 
drauge. 11.50 Greiti ir triukšmingi. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 14.30 Nuogi ir iš-
sigandę. 17.15 Karai dėl bagažo. 21.00, 2.50 Turto 
gelbėtojai. 23.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 
1.00 Gatvių lenktynės. 1.55 Nesėkmių garažas. 

 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, 2.00 Nežinoma ekspedicija. 16.00 Sta-
tybos Aliaskoje. 18.00, 24.00, 5.00 Neįprastas 
Amerikos maistas. 22.00, 3.00 Nežinomos eks-
pedicijos. 23.00, 4.00 Keistas šaldytas maistas. 

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Animacinis f. 

„Nuotykių metas“.
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 Pagalba (N-7).
12.00 Ekstrasensų mūšis.
13.00 Animacinis f. 

„Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (N-7).

13.30 Animacinis f. 
„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 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir 

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

„Baikeriai“ (N-7).
0.50 TV serialas „Raitelis 

be galvos“ (N-14).
1.40 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).
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. „16 kvar-

talų“ (N-7).
0.15 TV serialas 

„Mentalistas“  
(N-7).

1.10 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

2.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Ten, kur namai 2“.
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 „Ten, kur namai 2“.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai. 
22.45 Trumposios 

žinios.
22.50 Trileris „Legenda“ .
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  
turnyras.

5.00 LRT radijo žinios.

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

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

karai“ (N-7).
9.20 TV serialas 

„Paskutinis faras“.
10.20 Mistinės istorijos.
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 TV serialas „Farų 

karai. Rusiška ruletė. 
IV dalis“ (N-7).

20.30 Gyvenimiškos istorijos.
21.30 Veiksmo f. 

„57 keleivis“ (N-7).
23.10 Nuotykių f. „Kongas“ 

(N-7).
1.05 TV serialas „Džeikas, 

Storulis ir šuo“ (N-7).
1.55 TV serialas 

„Dalasas“ (N-7).

6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“.
7.10 „Skubus iškvietimas. 

Daktaras Mirtis“ (1).
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 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „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 „Skubus iškvietimas. 

Daktaras Mirtis“ (N-7).
3.45 „Vandens žiurkės“.
4.30 „Miestelio patruliai“.
5.15 „Skubus iškvietimas. 

Daktaras Mirtis“ 
(N-7).

6.05 „Miestai ir žmonės“.

6.00 LR himnas.
6.05 Nes man tai rūpi.
6.55 „Meilė kaip mėnulis“.
7.45 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
8.00 Istorijos detektyvai.
8.45 Parodos „Eksponatai. 

2009-2015 m. dova-
notos ir įsigytos ver-
tybės“ atidarymas. 

9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10  „Silicio slėnis“.
13.35 Skrendam.
14.05 Džiazo muzikos 

vakaras.
15.10 „Atgimstanti Tyrulių 

pelkė“.
15.30 „Meilė kaip mėnulis“.
16.25 „Kaip atsiranda 

daiktai 6“.
16.50 Menora (subtitruota).
17.05 Vilniaus sąsiuvinis.
17.25 LRT Kultūros 

akademija.
18.10 Poezija. 
18.15 „Valdžios tvirtovė“.
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Drama „Virpantys 

kūnai“ (N-14).
22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų k.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 „Neįtikėtinas devynio-

liktasis amžius“. 
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 9.30  Pinigai iš nieko 15.00  Topmodeliai 21.00  „Įtariamieji“ 

 AnimAl PlAnet
7.25, 11.00 Šuns gelbėjimo misija. 8.15, 12.50 
Laukinių gyvūnų gelbėjimas. 9.10, 14.40, 20.10 
Keisti sutvėrimai su N. Bakeriu. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55, 0.45 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55 Aligatorių tramdytojai. 
16.30, 23.50Upių pabaisos. 17.25, 21.05 Liūtė 
karalienė. 18.20, 22.00, 1.40 Veterinarų gyvenimas. 

 SPort1
6.30 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
Finalas. 8.30, 18.20 Europos taurė. II etapas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Miuncheno „Bayern“. 
Vakar. 10.10 „Vienas prie eglutės“. M.Griškonis. 
10.40 Olandijos „Eredivisie“ futbolo lyga. Roter-
damo „Feyenoord“ - Arnhemo „Vitesse“. 12.30, 
0.40 Europos taurė. II etapas. Panevėžio „Liet-
kabelis“ - Ulmo „Ratiopharm“. 14.10 Olandijos 
„Eredivisie“ futbolo lyga. FC Zwolle - Amster-
damo „Ajax“. 2017-01-15. 16.10 NBA krepšinio 
lyga. 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 NBA krepšinio lyga. Den-
verio „Nuggets“ - Indianos „Pacers“. 2017-01-12. 
2.35 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Real“. 8.50, 
17.40 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Liverpool“ - 
„Southampton“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. Mask-
vos „Dinamo“ - „Salavat Yulaev“. 12.40, 3.35 
„Trans World Sport“ žurnalas. 13.40 Futbolas. 
Anglijos premier lygos žurnalas. 14.10 Krepši-
nis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Darussafaka“. 
16.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. 
Mačas dėl 3 vietos. 19.30 Krepšinis. Euroly-
ga. „Fenerbahce“ - „Galatasaray“. Tiesioginė 
transliacija. 21.40 Futbolas. Anglijos lygos 
taurė. „Hull“ - „Manchester United“. Tiesio-
ginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Maccabi“ - „Unics“. 1.35 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Barys“. 5.10 Krepšinis. 
Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Galatasaray“. 

 euroSPort
6.30, 10.30, 14.30, 0.05, 4.00 Tenisas. Australi-
jos atvirasis čempionatas. 10.15, 13.00 Teniso 
apžvalga. 13.30, 23.00 Tenisas. 19.50, 23.55 
Sporto naujienos. 20.00, 2.30 Dailusis čiuoži-
mas. Europos čempionatas, Čekija.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.40 Silvijos itališki valgiai.
8.05 Merės Berės patiekalai.
8.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
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 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Įtariamieji“ (N-14).
22.25 „Meilė ir bausmė“ 

(N-7).
0.10 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
1.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
1.45 „Mentalistė“ (N-7).
2.40 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

3.25 „Detektyvas 
Kolambas. Mirtis 
roko žvaigždei“ (N-7).

5.00 „Superauklė“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Las 

Vegasas“ (N-7).
8.00 „Kobra 11“ (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
10.30 „Moderni šeima“ 

(N-7).
11.00 Aukščiausia 

pavara.
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 Kriminalinė 

drama  
„Savas žmogus“ 
(N-14).

0.35 „Rezidentai“ 
(N-7).

1.10 „Aferistas“ (N-7).
2.00 „Kaulai“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Pinigai iš nieko.
10.30 Klaipėdos 

patruliai. 
Kriminalinių  
įvykių kronika  
(N-7).

11.00 Kriminalinė 
komedija  
„Nefritinio skorpiono 
prakeikimas“.

12.50 „Noriu šio 
automobilio“.

13.50 „Robinzonas Kruzas“ 
(N-7).

14.50 Politinė istorinė 
drama  
„Trylika lemtingų 
dienų“.

17.20 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

18.20 „Dikensiada“ 
(N-7).

19.00 „Elajus Stounas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Kaip susigrąžinti 
seksualumą.

21.30 „Kai šaukia širdis“.
22.30 Balticum TV 

žinios.
23.00 Nuotykių drama „Į 

pasaulio kraštą“ 
(N-7).

24.00 „Beorė erdvė“ (N-7).

„ŽmonĖS KAiP ŽmonĖS“
Drama. JAV. 2012.
Režisierius: Alex Kurtzman.
Vaidina: Chris Pine, Elizabeth Banks, Michelle Pfeiffer.

Semas - jaunas ir energingas pardavimo vadybininkas. Prisidirbęs darbe 
jis turi kaip reikiant pakratyti kišenę. Deja, pinigų jis neturi ir dar sužino 
apie seniai nelankyto tėvo mirtį. Nors oficialiai tėvas nieko Semui ne-
paliko, jam įteikiamas skutimosi rinkinys, kuriame paslėpta 150 tūkst. 
dolerių ir laiškelis su nurodymu perduoti pinigus vienam žmogui.

tV8
21.00

rekomenduoja

„SAVAS ŽmoGuS“
Kriminalinė Drama. JAV. 2006.
Režisierius: Spike Lee.
Vaidina: Denzel Washington, 
Clive Owen, Jodie Foster.

Daltonas Raselas - šiek tiek kitoks 
bankų plėšikas nei kiti. Rengdamas 
tobulą apiplėšimą, Daltonas viską 
suplanavo iki smulkmenų. Jo ne-
paprastas sugebėjimas sugriauna 
detektyvo Kito Freizerio pastangas. 

„16 KVArtAlŲ“
VeiKsmo filmas. Vokietija, JAV. 2006.
Režisierius: Richard Donner.
Vaidina: David Morse, Mos Def,
Bruce Willis.

Nuo visko pavargęs detektyvas Dže-
kas Moslis paskiriamas lydėti liudyto-
ją nuo policijos nuovados iki teismo 
rūmų. Nors jiems tereikia įveikti 16 
Niujorko kvartalų, pasiekti galutinį 
maršruto tašką nebus taip paprasta.

tV6
22.00

lnK
22.15

„BAiKeriAi“
VeiKsmo filmas. JAV. 2003.
Režisierius: Reggie Rock 
Bythewood.
Vaidina: Laurence Fishburne, 
Derek Luke, Orlando Jones.

Gaujos nariai - paprasti tarnauto-
jai, vakarais savo kostiumus iškei-
čiantys į odinius motociklininkų 
apdarus su šalmais. Jie dalyvauja 
neteisėtose lenktynėse. Jose nuo-
lat laimi jų vadas Smoukas...tV3

22.30
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BaFTa: 11 nominacijų  
„kalifornijos svajoms“

Miuziklas „Kalifornijos svajos“ („La 
La Land“) gavo daugiausiai - net 11 - 
BAFTA (Britų kino ir televizijos asocia-
cijos) apdovanojimų nominacijų.

Miuziklas pretenduoja į geriausio fil-
mo apdovanojimą, o pagrindiniai juostos 
aktoriai Rajenas Goslingas (Ryan Gosling) 
ir Ema Stoun (Emma Stone) rungiasi ge-
riausio aktoriaus ir geriausios aktorės 
kategorijose.

Devynis apdovanojimus pretenduoja 
gauti filosofinis mokslinės fantastikos fil-
mas „Atvykimas“ („Arrival“) ir drama 
„Naktiniai gyvūnai“ („Nocturnal Ani-
mals“). Šešiose BAFTA apdovanojimų 
kategorijose rungiasi filmas „Mančesteris 
prie jūros“.

Geriausio filmo apdovanojimą taip pat 
pretenduoja gauti filmai „Atvykimas“, 
režisieriaus Keno Loučo (Ken Loach) 
juosta „Aš, Danielis Bleikas“ („I, Daniel 
Blake“), „Mančesteris prie jūros“ („Man-

chester by the Sea“) ir „Mėnesiena“ 
(„Moonlight“).

2017 metų BAFTA apdovanojimų ce-
remonija vyks vasario 12 dieną Karališ-
kojoje Alberto salėje Londone.

Pretendentai į Režisierių gildijos 
apdovanojimus

Los Andžele paskelbti penki JAV Re-
žisierių gildijos apdovanojimų (Directors 
Guild Awards, DGA) nominantai.

Tarp pretendentų į prestižinį apdovano-
jimą - Demjenas Šazelas (Damien Chazelle), 
sukūręs miuziklą „Kalifornijos svajos“ („La 
La Land“), kuris pasiekė rekordą pagal gau-
tų statulėlių skaičių neseniai vykusioje 
„Auksinio gaublio“ teikimo ceremonijoje, 
Baris Dženkinsas (Barry Jenkins) už dramą 
„Mėnesiena“ („Moonlight“), kanadietis De-
nis Vilnevas (Denis Villeneuve) („Atvyki-
mas“, „Arrival“). Be to, į apdovanojimą pre-
tenduoja Kenetas Lonerganas (Kenneth 
Lonergan) („Mančesteris prie jūros“, „Man-
chester by the Sea“) ir naujokas Gartas De-
visas (Garth Davis) („Liūtas“, „Lion“).

69-oji DGA apdovanojimų įteikimo ce-
remonija vyks Los Andžele vasario 4 d. 
Nugalėtojai pagal tradiciją gauna režisie-
riaus kėdės pavidalo statulėlę.

„Laisvalaikio“ inf.

Daugiausia „Auksinių gaublių“ nese-
niai gavęs miuziklas „Kalifornijos sva-
jos“ („La La Land“), panašu, ir kituose 
apdovanojimuose bus lyderis.

Daugiausia nominacijų -  
vėl „Kalifornijos svajoms“Jau gavę „Auksinio gaublio“ apdovanojimą 

Rajenas Goslingas (Ryan Gosling)...

...ir Ema Stoun (Emma 
Stone) nominuoti dar 
keliems prestižiniams 
apdovanojimams
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„Nakties 
įstatymai“

„Live By Night“

Filmų „Dingusioji“, „Miestas“ ir „Argo“ 
režisierius Benas Aflekas (Ben Affleck) su-
grįžta su nauja juosta - pasakojimu apie tre-
čiojo dešimtmečio Ameriką, kurioje galiojo 
sausasis įstatymas ir klestėjo pogrindinis 
gangsterių pasaulis.

Bostono policijos kapitono sūnus Džo 
(jį vaidina pats B.Aflekas) nusprendžia, kad 
gyventi dorai - ne jo būdui, ir išvyksta į 
Floridą, kur pasineria į nelegalaus alkoholio 
rinką. Pradėjęs nuo paprasto smulkaus per-
pardavinėtojo, protingas, drąsus ir pakan-
kamai žiaurus vaikinas netrukus ima kilti 
nusikaltėlių hierarchijos laipteliais, kol ga-
lų gale tampa vienu nuožmiausių Floridos 
gangsterių. Žinoma, toks gyvenimo būdas 
turi savo kainą. Pasaulyje, 
kuriame silpnumo akimir-
ka gali kainuoti gyvybę, o 
pavojai laukia už kiekvie-
no kampo, Džo netrukus 
supranta, kad negali pasi-
tikėti net artimiausiais 
draugais.

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 20-24 d. 16.05, 19, 21.30 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20-24 d. 10.10, 12.05, 14, 
15.55 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., originalo 
k., Rusija, N-7) - 20-24 d. 11, 12.50 val.
„nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20-24 d. 15.30, 18.20, 21.10 val.
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-24 d. 16.30, 19.10, 
21.50 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 25 d. 19, 21.10 val. 
(TV6 premjera).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-24 d. 10.20, 11.10, 12.30, 
13.25, 14.40, 16.50 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 20-24 d. 10.30, 12.40, 14.50 val. 
(10.30 val. seansas vyks 21-23 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-24 d. 11.20, 13.50, 14.45 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
20-24 d. 17.50, 20.50 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 20-24 d. 17, 19.20 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 20-23 d. 17.15, 19.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-24 d. 
18.30, 21 val.

„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 20-24 d. 10.50 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 20-24 d. 21.20 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
20-24 d. 15.50 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
20-24 d. 10.40 val.
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 20-24 d. 13.10 val.
„užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 20-24 d. 
21.45 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 20-24 d. 
21.40 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20-24 d. 11, 12.55, 
14.50, 16.45 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 20-24 d. 13.50 val.
„nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20-24 d. 11, 15.50, 18.40, 21.30 val. (11 val. seansas vyks 
21-23 d.).
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 20-24 d. 11.30, 16.55, 19, 21.30 val.
„skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-24 d. 13.10, 18.50, 
21.35 val.
„Romeo ir Džuljeta“ (originalo k.) - 21 d. 19.55 val. 
(Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)

„Miegančioji gražuolė“ (baletas) - 22 d. 17 val. 
(Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 25 d. 19.40, 
21.50 val. (TV6 premjera).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-24 d. 11.30, 13.35, 15.40,  
18 val. (24 d. 18 val. seansas nevyks).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-24 d. 11.20, 13.50, 16.20 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 20-24 d. 12.20 val.
„sing“ (animacinis f., originalo k., JAV, V) - 21-23 d. 
11.10 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
20-24 d. 13.45, 18.50 val. (20 d. 13.45 val. seansas 
nevyks).
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
20-24 d. 13.55, 18.40 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-24 d. 
19.20, 21.45 val.
„sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 20-24 d. 11.10, 13.55 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
20-24 d. 20.10 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“ (fantastinis 
nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija, N-13) - 20-24 d. 14.50 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, Prancūzija, 
JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) - 20-24 d. 17.50 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 20-23 d. 20.30 val.

Premjera
„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo sausio 20 d.

n Kriminalinis trileris, JAV, 2016

n Režisierius: Ben Affleck

n Vaidina: Ben Affleck, Brendan Gleeson, 

Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, 

Chris Cooper, Elle Fanning ir kiti.

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais

n iMDB: 6,9/10
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Kinas 

„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, N-13) - 20-24 d. 15.50 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 20-24 d. 21 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 
21-23 d. 11.20 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
N-13) - 20-23 d. 16.05 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 24 d. 18.30 val.
„Eglutės 5“ (komedija, dubliuota lietuviškai, Rusija, 
N-7) - 23 d. 18.30 val.
„Gyveno kartą Uvė“ (drama, Švedija, N-13) - 
23-24 d. 16 val.
„Patriotų diena“ (drama, JAV, N-13) - 20-24 d. 21.10, 
21.40 val. (21, 23 d. 21.10 val. seansas nevyks; 21.40 val. 
seansas vyks 21, 23 d.).
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
23 d. 21.40 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 20, 22, 
24 d. 21.40 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Tarptautinė konkursinė II programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 20 d. 17 val.
„Nacionalinė konkursinė II programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 20 d. 19 val.
„Nacionalinė konkursinė I programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 20 d. 21 val.
„Filmukų programa vaikams“ (animacinis f., 
Prancūzija) - 21 d. 13.30 val. 22 d. 13.30 val.
„Tarptautinė konkursinė V programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 22 d. 17 val.
„Lūžio kinas 1988-1992“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
21 d. 17 val. 22 d. 15 val.
„Tarptautinė konkursinė VII programa“
 (trumpametražiai f., įvairios šalys) - 21 d. 19 val.
„Tarptautinė konkursinė IV programa“ 
(trumpametražiai f., įvairios šalys) - 21 d. 21 val.
„Arturo Jevdokimovo filmų retrospektyva“ 
(dokumentinis f.) - 22 d. 19 val.
„Jano Soldato filmų retrospektyva/II programa“ 
(trumpametražiai f., Vokietija) - 22 d. 21 val.
„Komivojažierius“ (drama, Iranas, Prancūzija) - 
23 d. 15 val. 24 d. 18.50 val. 25 d. 21 val.

„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija) - 
23 d. 17.20 val. 24 d. 17 val.
„Tonis Edmanas“ (komiška drama, Vokietija, Austrija) - 
23 d. 19.10 val.
„Drakonas atvyksta!“ (drama, Iranas) - 24 d. 21.10 val.
„SKA rudens semestro darbų peržiūros“ (įvairūs f., 
Lietuva) - 25 d. 17, 21 val. 26 d. 16.30 val.
Uždaras vakaras - 26 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 20-25 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15,  
21.45 val. 26 d. 11.30, 14, 16.30, 18.30, 21.45 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 22-26 d. 21 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20, 22-25 d. 16, 18.30, 21.30 val. 21 d. 15.45, 18.30, 
21.30 val. 26 d. 16, 18.45, 21.15 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-21 d. 14.15, 16.45, 
19.30, 21.15 val. 22-26 d. 14.15, 16.45, 19, 21.30 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20, 22-26 d. 11, 12.45,  
14.45 val. 21 d. 11.15, 12.45, 14.45 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 22-26 d. 13.45 val.
„Absoliutus blogis: pabaiga“ (fantastinis f., JAV, 
3D, N-16) - 26 d. 19 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-21 d. 10.30, 11.45, 14, 15.15, 
16.15, 17.30, 19 val. 22-24, 26 d. 10.30, 11.45, 14, 15.15, 
16.15, 17.30 val. 25 d. 10.30, 14, 15.15, 16.15, 17.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-21 d. 
19.40, 22 val. 22-26 d. 19.30, 22 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
20-26 d. 22 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
20-25 d. 18.45 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 
20-21 d. 21 val. 22-26 d. 19.40 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija) - 20-26 d. 10, 12 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
20-26 d. 12.30, 21.30 val.

„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20, 22-25 d. 10.15, 11.15, 13.15, 15.45,  
16.45 val. 21 d. 10.15, 13.15, 15.45, 16.45 val.  
26 d. 10.15, 11.15, 13.15, 15.45, 16.40 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
20-26 d. 18.15 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 21 d. 11 val. (specialus seansas 
mažiukams).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 25 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Florence“ (muzikinė komedija, D.Britanija) - 
20 d. 18.30 val.
„Pakeliui į amžinybę“ (drama, Indija, Prancūzija) - 
20 d. 20.30 val.
„Karas“ (drama, Danija) - 21 d. 14 val.
Uždaras vakaras - 21 d. 16.30 val. 25 d. 18.40 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
24 d. 16.40 val.
„Trumanas“ (drama, Ispanija, Argentina) - 24 d. 18 val.
„Asfaltas“ (komiška drama, Prancūzija) - 25 d. 17 val.
„Dvi naktys iki ryto“ (drama, Lietuva, Suomija) - 
26 d. 16.30 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 26 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 20-24 d. 11.20, 16.30, 20, 22.25 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20-24 d. 13.40, 19.45, 22.35 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-24 d. 18.50, 
21.25 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20-24 d. 10.45, 12.40, 14.30, 
16.20 val.
„Romeo ir Džuljeta“ (originalo k.) - 21 d. 
19.55 val. (Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko 
Metropolitano operos!)

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 20 d.

n Animacinis filmas, Rusija, 2016

n Režisierius: Konstantinas Feoktistovas

n Vaidmenis įgarsino: Jurgis Damaševičius 

(Dobrynia), Juozas Gaižauskas (Ilja), Simonas 

Storpirštis (Alioša), Almantas Šinkūnas (slibinas 

Goryničius), Giedrius Arbačiauskas (arklys 

Julijus), Algirdas Dainavičius (kunigaikštis), 

Sergejus Ivanovas (Jūrų caras), Judita Urnikytė, 

Edita Zizaite-Damaševičienė ir kiti

„Trys didvyriai ir jūrų caras“
Legendinių pasakų personažai pirmąkart 

pasirodo didžiuosiuose ekranuose
„Garsų pasaulio įrašų“ nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

„Miegančioji gražuolė“ (baletas) - 22 d. 17 val. 
(Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro).
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 25 d. 19, 21.10 val. 
(TV6 premjera).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-24 d. 10.10, 11, 13.20, 15.40, 
17.50 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-24 d. 10.35, 12.15, 14.40, 17.10 val.  
(10.35 val. seansas vyks 21-22 d.; 21 d. 17.10 val. seansas 
nevyks).
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-24 d. 
15, 19.40, 20.25, 22.10, 22.50 val. (22 d. 15 val. seansas 
nevyks; 21-22 d. 19.40, 22.10 val. seansai nevyks; 20.25, 
22.50 val. seansai vyks 21-22 d.).
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 20-24 d. 10.15, 13, 15.50 val. (13, 15.50 val. seansai 
vyks 21-22 d.).
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 20-24 d. 
20.30, 22.45 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 20-24 d. 10.30, 12.35 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 20-24 d. 10.45, 
15.50, 17.30, 20.25, 23.55 val. (21-22 d. 10.45, 15.50 val. 
seansai nevyks; 22 d. 17.30 val. seansas nevyks;  
21 d. 20.25 val. seansas nevyks; 23.55 val. seansas vyks 
20-21 d.).
„Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“ (nuotykių f., 
JAV, 3D, N-13) - 20-24 d. 12.45 val.
„Žudikų brolija“ (fantastinis veiksmo trileris, 
Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, 3D, N-13) -  
20, 22, 24 d. 15.30 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
20-24 d. 18.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 20-24 d. 21.15 val.
„Skrodimas“ (siaubo f., Jungtinė Karalystė, N-16) - 
20-21 d. 23.45 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
20-24 d. 13, 18.20 val. (21-22 d. 13 val. seansas nevyks).
„Pjūklo ketera“ (biografinė istorinė drama, Australija, 
JAV, N-13) - 21, 23 d. 15.30 val. 20, 22-23 d. 22.40 val.

„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, N-13) - 
24 d. 22.40 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 
20-24 d. 18.10 val.

CINAMON
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 20-26 d. 19.50, 22.15 val.
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, 3D, N-13) - 20-26 d. 15.20, 17 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20-26 d. 21.50 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-26 d. 21.15 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20-26 d. 10.45, 12, 
13.40 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 20-26 d. 12.30, 
17.30 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
20-26 d. 16.30 val.
„Be 5 min. vedę“ (komedija, Lietuva) - 20-26 d. 14.30, 
19.15 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 20-26 d. 
15.30 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 3D, 
N-13) - 20-26 d. 17.50 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 20-26 d. 
19.40 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
20-26 d. 21 val.
„Kalifornijos svajos“ (muzikinė komedija, JAV, N-13) - 
20-26 d. 18.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-26 d. 
20.15, 22.30 val.
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-26 d. 11.15, 12.50, 13.30, 
15.40, 17.40 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-26 d. 10.30, 13.15 val.
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 20-26 d. 14.45 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 20-26 d. 11.30 val.

KlAIPėDA

FORUM CINEMAS
„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas“ (veiksmo f., 
JAV, N-13) - 20-24 d. 16, 19.10, 21.40 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., dubliuo-
tas lietuviškai, Rusija, N-7) - 20-24 d. 10.20, 12.15, 14.10, 
16.10 val.
„Trys didvyriai ir jūrų caras“ (animacinis f., 
originalo k., Rusija, N-7) - 20-24 d. 11.20 val.
„Nakties įstatymai“ (kriminalinis trileris, JAV, N-13) - 
20-24 d. 18.20, 21.20 val.
„Skilimas“ (trileris, JAV, N-13) - 20-24 d. 14.30, 21 val.
„Zero 3“ (komedija, Lietuva, N-18) - 25 d. 19, 21.10 val. 
(TV6 premjera).
„Balerina“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, Kanada, V) - 20-24 d. 10.30, 12.40,  
14.50, 17 val.
„Vajana“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-24 d. 10.40, 13.10 val. (10.40 val. seansas 
vyks 21-23 d.).
„Dainuok“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 20-24 d. 11, 13.30, 16.10 val.
„Sniego karalienė 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 20-24 d. 10.10, 12.20 val.
„12 kėdžių“ (komedija, Lietuva, N-16) - 20-24 d. 17.10, 
19.30 val.
„Kodėl būtent jis?“ (komedija, JAV, N-16) - 20-24 d. 
18.30, 21.30 val.
„Vikingas“ (istorinė nuotykių drama, Rusija, N-13) - 
20-24 d. 18.10, 21.10 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis f., JAV, Kanada, 3D, N-13) - 
20-24 d. 13.20 val.
„Pakeleiviai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Kanada, 
N-13) - 20-22, 24 d. 18.50 val. 23 d. 19.05 val.
„Užslėptas grožis“ (drama, JAV, N-13) - 
20, 22, 24 d. 21.50 val.
„Bijok jo vardo“ (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
21, 23 d. 21.50 val.
„Amžinai kartu“ (drama, Lietuva, Rumunija, N-13) - 
20-24 d. 15.50 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Neįtikėtiną populiarumą įvairiose šalyse 
pasiekusi animacija su rusų pasakų perso-
nažais pasieks ir Lietuvos kino teatrus. Fil-
mas „Trys didvyriai ir jūrų caras“, kuriame, 
kaip ir ankstesnėse didvyrių istorijose, gau-
su šmaikščių dialogų, kvapą gniaužiančių 
nuotykių bei kurioziškų situacijų, turėtų su-
dominti ne tik mažuosius, bet ir jų tėvelius.

Žiūrovų laukia nauji pačių galingiausių did
vyrių Iljos Muromiečio, Dobrynios Nikitičiaus 

ir Aliošos Popovičiaus išbandymai. Didvyrių 
šeimose ne patys smagiausi laikai  žmonos 
neleidžia tinginiauti namuose, siunčia tai pas 
batsiuvį taisyt aulinukų, tai su sąrašėliu į turgų. 
Argi tai didvyrio vertas darbas? Norėdami ati-
trūkti nuo nuobodžios kasdienybės, jie nu-
sprendžia iškeliauti į Kiniją parsivežti drakono 
dantį  proto ir jėgos simbolį. Jis turėtų vėl su-
stiprinti nusilpusias didvyrių galias. Tuo tarpu 
Kijevo kunigaikštis ir arklys Julijus senovinėje 

knygoje aptinka įrašą apie pasakiškas jūrų caro 
brangenybes ir išplaukia jų ieškoti. Viskas gal 
ir būtų buvę gerai, bet tuo metu jūrų caras nu-
sprendžia vesti! Norėdamas išsirinkti pačią gra-
žiausią nuotaką, jis ima ir paskandina Kijevą. 
Mieste po vandeniu visos gražuolės tampa un-
dinėmis. Kas dabar bus? Kaip visiems išsiva-
duoti iš jūrų pabaisos nelaisvės? Ogi padės 
draugystė, drąsa ir, žinoma, meilė.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
20 d. 18.30 val. - „Žydrasis Dunojus“ (pagal J.Strausso 
muz.). 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - F.Leharas „Linksmoji našlė“. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
22 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
26 d. 18.30 val. - G.Puccini „Madam Baterflai“. 
3 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
20 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
21 d. 12 ir 15 val. Mažojoje salėje - J.Pommerat 
„Raudonkepurė“. Rež. P.Tamolė.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakov 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 15 ir 18.30 val. Erdvė prie Didžiosios scenos - 
D.Charms „Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
22 d. 16 val. Mažojoje salėje - W.Szymborska „Moters 
portretas“. Rež. D.Michelevičiūtė.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Rutkeviča 
„Gyvūnas (Ku kū)“. Rež. R.Atkočiūnas.
25 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Sapnas“ (A.Strindbergo 
pjesės motyvais). Rež. K.Gudmonaitė.
26 d. 19 val. Mažojoje salėje - W.Shakespeare 
„Timonas“. Rež. K.Gudmonaitė.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
20 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.
21 d. 18.30 val. - B.Clark „Palaukit, kieno čia gyveni-
mas?“ Rež. J.Vaitkus.
22 d. 14 ir 16 val. - „Dostojevskis vaikams 
(nuo 9 iki 99 metų)“. Rež. P.Ignatavičius.
24 d. 18.30 val. - M.Gorkis „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
25 d. 18.30 val. - S.Beckett „Belaukiant Godo“. 
Rež. R.Tuminas.
26 d. 18.30 val. - Premjera! „Europiečiai“. 
Rež. P.Ignatavičius.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
Didžioji salė

20 d. 18 val.; 21 d. 16 val. - Premjera! 
M.Nastaravičius „Pasirinkimas“. Rež. V.Bareikis.
22 d. 12 val. - „Coliukė“ (pagal H.Christianą Anderseną). 
Rež. R.Matačius.

24 d. 18 val. - Premjera! F.Dostojevskis „Broliai 
Karamazovai“. Rež. P.Makauskas.
25 d. 18 val. - „Ledi Makbet“ (pagal V.Šekspyro pjesę 
„Makbetas“). Rež. A.Latėnas.

salė 99
26 d. 18 val. - C.Murillo „Tamsos žaidimas“ (N-14). 
Rež. D.Rabašauskas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
20 d. 18.30 val. - „Romeo ir Džiuljeta“. Rež. P.Uray.
21 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Ledų rūmai“ (G.Rodario 
pasakų motyvais). Rež. ir dail. M.Sasim.
21 d. 18.30 val. - L.Tolstoj „Ana Karenina“. 
Rež. E.Mitnickij.
22 d. 12 val. - Hans Christian Andersen „Undinėlė“. 
Rež. J.Ščiuckij.
22 d. 18.30 val. - G.Labanauskaitė „#tėvynė“ (su lietu-
viškais titrais). Rež. G.Surkov.

RAGAniuKĖs TEATRAs
21, 22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir gaide-
lis“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

21 d.12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
22 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. Rež. N.Indriūnaitė.
26 d. 18.30 val. - „Atrask mane“. Rež. R.Kazlas.

Mažoji salė
21 d. 14 val. - „Čia buvo/Čia nėra“. Rež. Š.Datenis.
22 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Rež. N.Indriūnaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
20 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
21 d. 15 ir 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
22 d. 14 ir 18 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojin-
gos“. Rež. O.Šapošnikov.
23 d. 19 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.
24 d. 19 val. - K.Ludwig „Paskolinkite tenorą“.
Rež. M.Slawinski.
26 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

MEnŲ sPAusTuVĖ
20 d. 19 val.; 21 d. 16 val. Juodojoje salėje - 
Premjera! „Neišmoktos pamokos“. Rež. A.Špilevoj.
20 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - Premjera! Apeirono 
teatras: „Nekrozė“. (N-16). Rež.: G.Kazlauskaitė, E.Kazickaitė.
21 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje - STALO TEATRAS: 
„Dangaus virėja“. Rež. S.Degutytė.
23 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadieniai 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - Šokio teatras „Padi Dapi 
fish“: „Dior in Moscow“.

25 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - ATVIRAS RATAS: 
„Lietaus žemė“ (N-14). Rež. A.Giniotis.
26 d. 19 val. Juodojoje salėje - LOW AIR: vizualus šokio 
spektaklis „Žaidimas baigtas“.
26 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Premjera! ARTŪRO 
AREIMOS TEATRAS: „Klamo karas“ (N-14). Rež. A.Areima.

VilniAus KAMERinis TEATRAs
22 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.

KEisTuOliŲ TEATRAs
20, 21 d. 19 val. - Premjera! „Edis Agregatas, arba 
Nemirštančio optimisto gyvenimas ir mirtis“. Rež. A.Giniotis.
21 d. 17 val. - N.Payne „Spiečius“. Rež. E.Kižaitė.
26 d. 19 val. - „Paskalos ir padavimai“. Kūrybinė grupė: 
A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Auželis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
21 d. 19 val. - Paskutinį kartą! W.Shakespeare „Julijus 
Cezaris“. Rež. A.Areima.
22 d. 18.30 val. Dramos teatre - D.Charms „Jelizaveta 
Bam“. Rež. O.Koršunovas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - T.Mann „Fjorenca“. 
Rež. J.Vaitkus.
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje - H.Ibsenas „Kai mirę nubu-
sim“. Rež. M.Klimaitė.
21 d. 12 val. Rūtos salėje - „Knygų personažai atgyja“. 
Rež. N.Krunglevičiūtė (Klaipėdos jaunimo teatras).
21 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Marius von 
Mayenburgas „Bjaurusis“. Rež. V.Malinauskas.
22 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - W.Shakespeare 
„Hamletas“. Rež. V.Bareikis.
24 d. 18 val. Rūtos salėje - F.Dostojevskij „Nuolankioji“. 
Rež. V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).
24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal 
A.Čechov). Rež. R.Kazlas.
25 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“ (pagal 
R.Gary autobiografinį romaną). Rež. A.Sunklodaitė.
26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Maištas“ (N-16). 
Rež. A.Jankevičius.
26 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumas-Vaižgantas 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAunO MuZiKinis TEATRAs
20 d. 18 val. - Premjera! O.Nicolai „Vindzoro šmaikštuo-
lės“. Rež. ir choreogr. G.Santucci (Italija). Dir. J.Janulevičius.
21 d. 18 val. - J.Strauss „Čigonų baronas“. 2 d. operetė. 
Rež. G.Šeduikis. Dir. V.Visockis.

teatras/koncertai

Sausio 31 d. Valstybiniame Vilniaus ma-
žajame teatre įvyks renginys - „Smėlio 
pilys. Vakaras, skirtas aktoriaus Regi-
manto Adomaičio 80-mečiui“. Šiuo ren-
giniu tęsiamas ciklas „Susitikimai Vil-
niaus mažajame teatre“, kurie suteikia 
žiūrovams galimybę geriau pažinti ryš-
kiausias lietuviško Teatro asmenybes.

Garsaus teatro ir kino aktoriaus, Lietu-
vos nacionalinės premijos laureato jubilieji-
niame vakare dalyvaus režisierius Rimas 
Tuminas, aktoriai Juozas Budraitis, Inga 

Vilniaus  mažajame teatre - jubiliejinis Regimanto Adomaičio vakaras
Stasio Žumbio nuotr.

„Sapnas“
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22 d. 12 ir 17 val. - A.Jasenka „Dryžuota opera“. 
2 d. opera vaikams. Rež. V.Martinaitis. Dir. V.Visockis.
25 d. 18 val. - G.Donicetis „Liučija di Lamermur“. 
2 d. opera. Rež. G.Šeduikis. Dir. J.Geniušas.
26 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 2 d. opere-
tė. Rež. A.Žurauskas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

21 d. 18 val. - KMKT rezidentai: Apeirono teatras 
„Nekrozė“. Rež. E.Kazickaitė, G.Kazlauskaitė.
22 d. 12 ir 14 val. - „Megztinis“ (pagal D.Bisset pasa-
kas). Rež. G.Aleksa.
22 d. 18 val. - Premjera! „Man ne X“. 
Rež. V.Gasiliūnas.
24 d. 19 val. - „Sielos virtuvė“. Rež. A.Storpirštis.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
20 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
21 d. 12 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.
25 d. 19 val. - Premjera! „Tarnaitės“ (pagal J.Genet). 
Rež. R.Kimbraitė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
20 d. 18 val. - „Po dvidešimties metų“. 
Rež. D.Kazlauskas (Idioteatras).
21 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“. Rež. A.Stankevičius.
22 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.
22 d. 17 val. - Aktoriaus Vlado Bagdono autorinis 
vakaras.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“

22 d. 11 val. - Muzikinis spektaklis vaikams „Pyp Pyp“. 
Rež. A.Giniotis (Keistuolių teatras).
22 d. 18.30 val. - „Striptizo ereliai“. Rež. A.Jakubik.

RENGINIŲ OAZĖ
20 d. 19 val. - S.Parulskis „Laukinė moteris“. 
Rež. K.Smoriginas.
25 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.

KLAIpĖdA

KLAIpĖdOS dRAMOS TEATRAS
20 d. 18.30 val.; 22 d. 17 val. Mažojoje salėje - 
A.Strindberg „Tėvas“. Rež. M.Kimele.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen „Laukinė 
antis“. Rež. R.Rimeikis.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Premjera! K.Grahame 
„Vėjas gluosniuose“. Rež. A.Gluskinas.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - G.Grajauskas 
„Pašaliniams draudžiama“. Rež. O.Koršunovas.

KLAIpĖdOS MUZIKINIS TEATRAS
20 d. 18.30 val. - P.Tchaikovsky „Jolanta“. 2 v. opera 
rusų k. Rež. R.Banionis.
21 d. 18.30 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“. 
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Choreogr. A.Liškauskas.
22 d. 12 val. - A.Kučinskas „Bulvinė pasaka“. 
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Zlotnikas.

KONCERTŲ SALĖ
23 d. 18 val. - L.Cunningham „Žavios ir pavojingos“. 
Rež. O.Šapošnikov.

KLAIpĖdOS LĖLIŲ TEATRAS
21 d. 12 val. - „Stebuklingas Pelenės laikas“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
22 d. 11 ir 12 val. - „Labas, mažyli“. Rež. K.Jurkštaitė.

ŽVEJŲ RŪMAI
20 d. 19 val. Teatro salėje - Premjera! „Pavogtas veidas“ 
(Pantomimos teatras „A“).
22 d. 16 val. Didžiojoje salėje - Lietuviška muzikinė 
pasaka visai šeimai „Tilidūda“.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ dRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. - „Vardan tos...“ (pagal P.Vaičiūno pjesę 
„Patriotai, N-14). Rež. A.Giniotis.
22 d. 12 val. - A.de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“. 
Rež. Š.Datenis.
22 d. 18 val. - Premjera! „Visu greičiu atgal!“ 
(pagal P.Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“).  
Rež. A.Lebeliūnas.

KITI MIESTAI

20 d. 18 val. Alytus, kultūros centre; 22 d. 13 val. 
Jurbarkas, kultūros centre - „Striptizo ereliai“. 
Rež. A.Jakubik.
24 d. 18 val. Kaišiadorys, kultūros centre; 25 d. 18 val. 
Elektrėnai, kultūros centre; 26 d. 18 val. Marijampolė, 
kultūros centre - Premjera! V.Sigarevas „Loto“. 
Rež. O.Šapošnikov.
24 d. 18.30 val. Kretinga, kultūros centre; 25 d. 18 val. 
Kėdainiai, kultūros centre; 26 d. 18 val. Šiauliai, kultūros 
centre - Premjera! P.Valentine „Prie dangaus vartų“. 
Rež. M.Slavinskis.
25 d. 18 val. Širvintos, kultūros centre - M.Gavranas 
„Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
25 d. 18 val. Anykščių kultūros centre - Šv. Kormorano 
šešėlinio humoro klubas su programa „Paskalos ir pada-
vimai“. Kūrybinė grupė: A.Giniotis, A.Kaniava, D.Miniotas, 
R.Aleksaitis, D.Auželis (Keistuolių teatras).

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Karalius Dovydas“. 
Lietvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistai: 
K.Zmailaitė (sopranas), R.Novikaitė (mecosopranas), 
E.Seilius (tenoras), skaitovas R.Bagdzevičius, valstybinis 
choras „Vilnius“, Česlovo Sasnausko kamerinis choras,  
dir. J.Domarkas.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Koncertai visai šeimai 
„Vienaragio mįslė“. J.Guževičienė (sopranas), V.Sriubikis 
(fleita), S.Sasnauskas (trombonas), A.Šilalė (smuikas), 
D.Palšauskas (violončelė), E.Kasteckaitė (fortepijonas), 
T.Kulikauskas (perkusija). Dir. E.Jaraminienė. Aktorės: 
K.Jasiukonytė, I.Kvietkutė, S.Latvėnaitė-Kričenienė, 
J.Vaišvilienė.

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
21 d. 18 val. - Freaks On Floor „Acoustic Waves“. 
Atlikėjai: J.Jarutis, R.Beliukevičius, J.Valančauskas.
26 d. 19 val. - Giedrės Žarėnaitės autorinis koncertas. 
Dalyvauja: Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.  
Dir. M.Barkauskas.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
20 d. 18 val. - Akordeono garsų skambesys. Kauno 
miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV), 
vadovas A.Treikauskas). Solistas Aleksander Stachowski 
(akordeonas, Lenkija). Dir. M.Staškus.
21 d. 18 val. - „Claros Schumann salonas“. 
Čiurlionio kvartetas. G.Gedvilaitė (fortepijonas), J.Sodeika 
(fortepijonas).
22 d. 14 val. - Popietė visai šeimai „Muzikinės kelio-
nės“. Kauno fortepijoninis trio.

KLAIpĖdA

KONCERTŲ SALĖ
20 d. 18.30 val. - „Trimito fiesta“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Bačkus). Lietuvos kariuomenės 
orkestras. Dir.: D.Pavilionis, V.Rekašius.
24 d. 18.30 val. - „Jei mano dainos turėtų sparnus...“ 
A.Krikščiūnaitė (sopranas), A.Kisieliūtė (fortepijonas), 
D.Bagurskas (kontrabosas).
26 d. 18.30 val. - „Inspiracijų grandinėlė“. Vestard 
Šimkus (fortepijonas, Latvija).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„LAISVALAIKIO“ GIDASteatras/koncertai

Burneikaitė, Arvydas Dapšys, Eglė Gabrė-
naitė, Vaiva Mainelytė, Sigitas Račkys, Vy-
tautas Rumšas, Arūnas Sakalauskas, Agnė 
Šataitė ir daug kitų garbių svečių.

Impulsas jubiliejiniam R.Adomaičio 
renginiui - netrukus pasirodysianti teatro-
logės Daivos Šabasevičienės knyga „Smė-
lio Pilys. Regimantas Adomaitis: vaidme-
nys, tekstai, laiškai“. Knygoje plačiai pri-
statomi Lietuvos nacionalinės premijos 
laureato aktoriaus R.Adomaičio teatro ir 
kino vaidmenys, pateikiama teatrologinė jų 
interpretacija, kritikos vertinimų spektras, 
skelbiami R.Adomaičio interviu, mintys, 
pasisakymai, esė, laiškai. R.Adomaičio vai-

dyba - ryškus aktoriaus meno pavyzdys. 
Tai intelektualus aktorius, kuriamu vaid-
meniu išreiškęs turtingą vidinį pasaulį, pa-
vertęs kūrybą instrumentu, tyrinėjančiu 
XX a. pabaigos žmogaus dvasinę savijautą. 
Aktoriaus kūryba rėmėsi subtilia persona-
žo psichologine analize ir sugebėjimu kur-
ti apibendrintą charakterį, ieškoti ypatingų 
jo savybių, atsisakant natūralizmo ir bui-
tiškumo.

„Pabandyti atvirai pažvelgti į realybę ne-
reiškia nei liūdėti, nei šokinėti iš džiaugsmo. 
Visos abejonės ir kančios atperkamos, kai, 
išėjęs į sceną, pajunti savo rankose perso-
nažą, jo ir savo meilę paverti žiūrovų meile, 

neapykantą - jų neapykanta, atiduodi save 
ir kaip atlygį patiri begalinės laimės pojū-
tį“, - teigia R.Adomaitis, kuris jubiliejų su-
tiks Vilniaus mažajame teatre, kur sukūrė 
nepamirštamus vaidmenis spektakliuose 
„Maskaradas“ (Kazarinas), „Paskutiniai mė-
nesiai“ (Tėvas) ir „Dėdės ir dėdienės“ (My-
kolas).

Mažojo teatro inf.

Vilniaus  mažajame teatre - jubiliejinis Regimanto Adomaičio vakaras

Jubiliejinio vakaro moderatoriai -  

knygos autorė Daiva Šabasevičienė ir 

 profesorius Alfredas Bumblauskas.  

Renginį filmuos LRT.
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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

             

Ne viskas bus rožėmis klota 
asmeniniuose santykiuose, teks perbristi 
ne vieną balą. Stenkitės įvykius ver-
tinti ne kaip dalyviai, o kaip stebėtojai. 
Galimas netikėtas laimėjimas ar pelnin-
gas užsakymas. Savijauta nebus pati 
geriausia, bet grynas oras gamtoje duos 
stulbinančius rezultatus.

JAUČIUI

Meilės reikaluose viskas tie-
siog tobula. Sako, meilės nenusipirksi, 
bet turint daug pinigų galima smagiai 
paišlaidauti be sąžinės graužaties. 
Puikus metas imtis veiklos, kuriai 
galėtumėte skirti visą savo laiką. Būkite 
atidūs tvarkydami dokumentus. Net 
menkiausia klaida gali virsti nuostoliu. 
Saugokitės rankų traumų.

DVYNIAMS

Meilė bus tokia staigi ir netikėta, 
kad nenorėsite pabusti iš pasakiško 
sapno. Kad ir kaip smagu skęsti svajose, 
visgi apsidairykite aplinkui ir pasvarsty-
kite, ar tebežiūrite į pasaulį pro rožinius 
akinius. Skrajojimas padebesiais gali 
atsiliepti darbų kokybei. Palankus metas 
išmokti vairuoti automobilį. Daugiau 
dėmesio sveikatai, ypač jei turite proble-
mų dėl kraujospūdžio.

AVINUI

Prognozė sausio 20-26 d.

Prasidėjęs meilės romanas bus 
romantiškas, veržlus, teiks malonumo, 
vilčių, bus daug aistros, pavydo, emoci-
jų. Pabaikite pradėtus darbus, šią savaitę 
sėkmė lydės pardavimo vadybininkus.  
Geras laikas valyti kepenis, gydyti 
dubens, klubų sąnarius, plaučius, bron-
chus. Saugokitės traumų. 

ŠAULIUI

Nesistebėkite, kad teks išgyventi 
stiprius permainingus jausmus ir 
įvairiausių atspalvių emocijas. Darbo 
ir karjeros reikalai klostysis puikiai. 
Dominuos pažintys su užsieniečiais.
Geras laikas šią savaitę profilaktiniam 
patikrinimui - tyrimai ir diagnozės bus 
tiksliausios. 

SKORPIONUI

Džiugins nauja pažintis, nors 
jos pradžia gal kiek ir komplikuota. 
Apsiginkluokite kantrybe ir kartokite 
savo pageidavimus. Tai tik laikinas 
tarpsnis, kai antra pusė apsimeta, 
kad jūsų nesupranta. Geras metas 
dirbantiesiems teisėsaugoje. Saugoti 
inkstus, endokrininę sistemą.  Pradėkite 
sportuoti. 

SVARSTYKLĖMS

Mėginkite kurti  gražius 
santykius. Nors patirtas skausmas gali 
kelti nerimą, jūsų laukia graži ateitis. 
Pamirškite, kas buvo, ir džiaukitės 
dabartimi. Norintiesiems keisti darbą 
dabar palankus laikas, galite gauti 
pasiūlymą iš užsienio. Saugotis vandens 
telkinių.

VĖŽIUI

Puikus laikas vedyboms, meilės 
romanams - santykiuose vyraus darna, 
harmonija, skaidrumas. Labai palankus 
laikas kūrybiniams darbuotojams. 
Galimos permainos versle. Šią savaitę 
reikėtų užbaigti pradėtus projektus ir 
nesiimti naujų. Palankus laikas atlikti 
sveikatinimosi procedūras, o besiruo-
šiantiesiems pradėti sportuoti pats laikas 
užsukti į sporto klubą. 

LIŪTUI

Nors norėsis sakyti, kad vidiniu 
balsu negalima pasitikėti, nuojauta 
neleis tuo abejoti. Asmeniniame 
gyvenime padėkite vienas kitam tobulėti, 
siekti dvasinio ir fizinio bendrumo. 
Darbe jausitės kaip žuvis vandenyje, 
daugelis kreipsis į jus patarimo. 
Saugokitės apsinuodijimo maistu.

MERGELEI

Vienišumo jausmas plūs į 
visas veiklos sritis, palies ir santykius. 
Pasislėpti nuo savęs nepavyks, bet 
atminkite, jog tai laikina. Geras laikas 
vykti į verslo susitikimus. Neskubėkite, 
viską gerai apsvarstykite. Turintieji 
stuburo problemų, sergantieji sąnarių 
ligomis gali drąsiai kreiptis į medikus - 
gydymas duos teigiamų rezultatų. 

OŽIARAGIUI

Asmeniniame gyvenime pokyčių 
nenumatoma. Jeigu esate vieniši, 
statusas nesikeis. Šią savaitę baikite 
pradėtus darbus ir pradėkite ruoštis 
kitam veiklos etapui. Būsite sveiki. 
Pamedituokite prie vandens telkinio, 
daugiau laiko praleiskite gamtoje.

ŽUVIMS

Didelė tikimybė sutikti 
gyvenimo žmogų kelionėje. Tuo metu 
užsimezgę jausmai neleis liūdėti, teiks 
malonių pojūčių, bus sportinio azarto, 
pavydo. Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus 
darbo rezultatais. Venkite peršalimų. 

VANDENIUI

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

Aktorė  
Ingeborga Dapkūnaitė
1963 01 20

Aktorė Rasa Samuolytė
1975 01 21

GEROS DIENOS: sausio 20, 25 d. BLOGOS DIENOS: nėra

Atlikėja Urtė Šilagalytė
1992 01 21

Režisierius Rimas Tuminas
1952 01 20
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Kailiniai. Kraslava. 
Agaras. Viagros. Rusas. Abarius. 
Alma. Tatarė. Tr. Ea. Elitas. Štai.  
Nikis. Spika. Čipolinas. Ufa. Nutiko. 
Telega. Pašaras. Araratas. Sysas. 
Osana. Aga.

Horizontaliai: Arlekinas. Ilguma. 
Pušy. Asa. Fotas. Ra. Lira. Astenikas. 
Alinos. AK. Atika. Ir. Batistas. Avaras. 
Era. Asirės. Ulan. Lai. Sfera. Ragu. 
Špaga. vrs. Ti. Ata. Lao. Taka. Ag. 
Saria. Isa.

Pažymėtuose langeliuose: 
StebuKlaS. 

SU
DO

KU

teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti soliariumo  

studijos „equador“ abonementą

Atsakymą iki sausio 24 d. siųskite 
SMS žinute numeriu 1390.  
Rašykite: LV KR, atsakymą,  
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina 0,29 EUR. Praeito kryžiažodžio 
laimėtoja Reda Naujokytė 
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

 Į kairiuosius ir dešiniuosius mūsų 
politikai skirstomi pagal tai, kuria ran-
ka daugiau linkę griebti.

l

Ar žinote, kaip atsirado demokra-
tija? Kartą Dievas pasikvietė Adomą. 
Pastatė priešais jį Ievą ir tarė:

- Na, o dabar rinkis žmoną!
l

Kandidato į Seimo narius žmona 
sako:

- Esu įsitikinusi, kad už tave balsuos 
visi dori žmonės.

- Menka paguoda, - atsakė šis. - Rei-
kia, kad balsuotų dauguma...

l

Nevok - valdžia nemėgsta konkurentų!
l

Vyrukas nori skirtis. Draugas bando 
jį atvesti į protą:

- Nekvailiok, tavo žmona graži, pro-
tinga, miela... Kiekvienas tokios norėtų.

Vyrukas:
- Mano batus matai?
- Na..?
- Nauji, brangūs, madingi... Kiekvie-

nas tokių norėtų, bet aš vienas žinau, 
kaip jie man spaudžia.

l

Įniršusi žmona įlekia į namus:
- Aha! Aš viską žinau!
Vyras:
- Taip? Na, ir kiek gi intakų turi 

Nemunas?
l

Blondinė laiko vairavimo egzaminą. 
Užkliudo du žmones. Egzaminuotojas 
sako:

- Negaliu patikėti, jūs vos nepartren-
kėte dviejų žmonių.

Blondinė:
- O kiek reikėjo?

l

Antra valanda nakties, vyras grįžta 
namo ir tarpduryje pamato žmoną:

- O, brangioji, tešlą kočioji, gal pyra-
gą kepsi?

l

Vyras klausia draugo:
- Tavo žmona namie?
- Ne, ji aukcione.
- Velniai griebtų! Ir kiek tu manai 

už ją gauti?
l

Paskaitoje lektorius sako:
- Alkoholis - visų šeimos bėdų šalti-

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

Balsas iš salės:
- Ar žinote, kiek tiksliai reikia išgerti?

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

DAR VIENAS. Naujajame Delyje 
žiniasklaidai pristatytas Madam 

Tiuso muziejus, kuris oficialiai 
bus atidarytas birželio mėnesį. 
Indijoje tai pirmasis, o pasauly-
je - 23-ias Madam Tiuso vaškinių 

figūrų muziejus. Tarp pirmųjų 
muziejaus eksponatų - vaškinė 
ekscentriškoji popžvaigždė Lady 

Gaga, Bolivudo megažvaigždė 
Amitabas Bachchanas (Amitabh 

Bachchan).

EP
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s n
uo
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Vaškinė Amitabo Bachchano  
(Amitabh Bachchan) figūra Vaškinė Lady Gaga


